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Dydd Llun, 30 Mai 2022 
 
 
 

 
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 Llun, 6 Mehefin 2022 am 2.00 pm i drafod y 
materion canlynol: 
 
NODER: Oherwydd COVID-19 a iechyd a diogelwch Cynghorwyr a staff, ni all 
aelodau’r cyhoedd na’r wasg fynychu’r cyfarfod wyneb i wyneb. Anfonwch e-
bost at democratiaeth@ceredigion.gov.uk i ofyn am ddolen i weld y cyfarfod. 
 
1.   Penodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio  
 

2.   Ymddiheuriadau  
 

3.   Materion Personol  
 

4.   Datgelu Buddiannau Personol / Buddiannau sy'n Rhagfarnu  
 

5.   Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 
10 Mawrth 2022 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion 
hynny (Tudalennau 3 - 8) 
 

6.   Cofnod Gweithredu Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cyngor Sir 
Ceredigion (Tudalennau 9 - 14) 
 

7.   Adroddiadau a Diweddariadauâr Rheoleiddiwr ar Arolygiaeth 
(Tudalennau 15 - 56) 
 

8.   Ymateb Cyngor Sir Ceredigion i Adroddiadau'r Rheoleiddiwr a'r 
Arolygiaeth (Tudalennau 57 - 64) 
 

9.   Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/1/22 â 31/3/22 (Tudalennau 
65 - 88) 
 

10.   Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2021/22 (Tudalennau 89 - 134) 
 

11.   Adroddiad Archwilio Mewnol â Atal Twyll 2021/22 (Tudalennau 135 - 
142) 
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12.   Adroddiad Archwilio Mewnol â Adolygiad Fframwaith Llywodraethu 
2021/22 - Diweddariad (Tudalennau 143 - 146) 
 

13.   Adroddiad ar Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-2022 
a'r Ddogfen Fframwaith Llywodraethu, Fframwaith Llywodraethu 
Blynyddol 2022-23 a Chynllun Gweithredu'r flwyddyn gyfredol 
(Tudalennau 147 - 284) 
 

14.   Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021-22 
(Tudalennau 285 - 304) 
 

15.   Cyflwyniad i'r trefniadau Hunanasesu Perfformiad sy'n ofynnol o dan 
Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Tudalennau 
305 - 360) 
 

16.   Cofrestru Risgiau Corfforaethol (Tudalennau 361 - 382) 
 

17.   Blaenraglen Waith (Tudalennau 383 - 384) 
 

18.   Unrhyw fater arall y penderfyna'r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Pwyllgor  
 

 

 
 

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 o bell drwy fideogynadledda  

 ddydd Iau, 10 Mawrth 2022 
 
YN BRESENNOL: Y Cynghorydd Elizabeth Evans (Cadeirydd), y Cynghorydd 
Rowland Rees-Evans, y Cynghorydd Keith Evans a'r Athro Ian Roffe 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorwyr Rhodri Evans, Gareth Lloyd a Ray Quant 
(Aelodau Cabinet) 
 
Swyddogion yn bresennol: Ms Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol -
Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro; Mr Russell Hughes – Pickering, 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Economi ac Adfywio; Ms Nia Jones, Rheolwr 
Corfforaethol – Gwasanaethau Democrataidd; Mrs Alex Jenkins, Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol, Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu; Ms 
Hannah Rees- Swyddog Llywodraethu a Mrs Dana Jones, Swyddog 
Gwasanaethau Democrataidd a Safonau  
 
Archwilio Cymru: Miss Non Jenkins    
    (9:30am-11:00am) 

 
 
 
 
 
 

1 Ymddiheuriadau 
Ymddiheurodd y Cynghorwyr Gareth Davies, Peter Davies a Mathew 
Woolfall-Jones am na fedrent fod yn bresennol yn y cyfarfod. 
 

2 Materion Personol 
Croesawodd yr Aelodau ddau Aelod newydd o’r Pwyllgor i’r cyfarfod sef 
Caroline Whitby ac Alan Davies. Byddai’r ddau yn dechrau fel Aelodau o’r 
Pwyllgor ar 05 Mai 2022 ond roeddent yn bresennol heddiw fel 
sylwedyddion. 
 

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

4 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2022 ac ystyried unrhyw faterion sy’n codi o’r 
Cofnodion hynny 
CYTUNWYD i gadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 17 
Ionawr 2022 yn rhai cywir. 
 

5 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2022 ac ystyried unrhyw faterion sy’n codi o’r 
Cofnodion hynny 
CYTUNWYD i gadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 19 
Ionawr 2022 yn rhai cywir. 
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6 Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio Cyngor Sir Ceredigion  
Ystyriwyd y Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio.  
 
CYTUNWYD:- 
 
(i) nodi’r cynnwys fel y’i cyflwynwyd; a 
(ii) chyflwyno argymhelliad i Bwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd y dylai 
pob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu gyflwyno cofnod o gamau gweithredu i’w 
Pwyllgorau gan fod hyn yn cael ei ystyried yn adnodd gwych ac yn arfer da. 
 

7 Adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth  
Ystyriwyd adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth. 
Roedd yr adroddiad hwn 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 
 
Ystyriwyd hefyd yr adroddiadau cyfredol canlynol:- 
a) Diweddariad chwarterol Archwilio Cymru i'r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio - Amserlen Rhaglen Waith Chwarter 3 2021-2022 – Ceredigion  
b) Unrhyw waith lleol ynghylch risg a gyflwynwyd / a gyhoeddwyd ers 
cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
• Adroddiad Arolygu Arolygiaeth Gofal Cymru ar Gartref Gofal Preswyl Hafan 
Deg 
• Adroddiad Arolygu Arolygiaeth Gofal Cymru ar Gartref Gofal Preswyl yr 
Hafod 
• Archwilio Cymru - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 Cyngor Sir 
Ceredigion  
 
c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru 

 Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys 
 
Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD i nodi’r adroddiad fel y’i 
cyflwynwyd. 
 

8 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 2021-2022 (Chwarter 3) 
Ystyriwyd adroddiad y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol am 
Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol Chwarter 3 (1/9/2021-31/12/2021). 
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.  
 
Awgrymodd yr Athro Ian Roffe y dylid nodi ym mlaenraglen waith y 
gwasanaeth Archwilio Mewnol y byddai’r Pwyllgor yn cynorthwyo â rhai 
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archwiliadau megis yr archwiliad posibl ynghylch effeithiolrwydd gweithio o 
gartref a’r Grŵp Rheoli Aur ynghyd â’r gwersi a ddysgwyd.  
 
CYTUNWYD i nodi’r gwaith a wnaed a’r sefyllfa bresennol o ran yr Adain 
Archwilio Mewnol. 
 

9 Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 2022-2023 
Ystyriwyd Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 2022-23. Adroddwyd 
bod Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus, ynghyd â’r Nodyn 
Cymhwyso Llywodraeth Leol a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Siartredig Cyllid 
Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA), yn mynnu y dylai Cynghorau gael 
Siarter Archwilio Mewnol ynghyd â Strategaeth a Chynlluniau Archwilio 
Blynyddol.  
 
Cafodd y cynllun ei baratoi mewn modd a fyddai’n sicrhau bod sylw digonol 
yn cael ei roi i gefnogi’r farn flynyddol am effeithiolrwydd y systemau 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol ar draws y Cyngor.  
Byddai’r Strategaeth a’r Cynllun Archwilio Mewnol arfaethedig yn cefnogi’r 
Siarter Archwilio Mewnol drwy grynhoi’r meysydd gwaith y byddai’r Adain 
Archwilio Mewnol yn canolbwyntio arnynt yn ystod 2022/23 gan roi ystyriaeth 
i’r sefyllfa bresennol oherwydd y pandemig.   
 
 
CYTUNWYD i gymeradwyo’r Strategaeth a’r Cynllun Archwilio fel y’i 
cyflwynwyd. 
 

10 Adroddiad Archwilio Mewnol - Adolygiad o Fframwaith Llywodraethu 
2021/22  
Ystyriwyd Adroddiad Archwilio Mewnol - Adolygiad o Fframwaith 
Llywodraethu 2021/22. Roedd adolygiad wedi’i gynnal yn ddiweddar o’r 
Fframwaith a gefnogai Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22. 
Dywedwyd bod y Fframwaith Llywodraethu, y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol a’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Leol wedi’u cyflwyno i’r 
Pwyllgor ym mis Ionawr 2022. Bu Aelodau’r Pwyllgor hefyd yn rhan o’r 
adolygiad. Roedd Archwilio Cymru wedi rhoi barn 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.  
  
Cafodd yr Aelodau wybod fod 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 Swyddfa 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 Llywodraethu. 
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11 Adroddiad ynghylch y Trefniadau ar gyfer Cadeirydd / Is-gadeirydd y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
Ystyriwyd yr Adroddiad ynghylch y trefniadau ar gyfer Cadeirydd / Is-
gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Dywedwyd bod 
adroddiadau wedi’u cyflwyno i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (“y 
pwyllgor”) ar 24 Chwefror 2021 a 3 Mehefin 2021 ynglŷn â Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“deddf 2021”) a’r newidiadau 
a fyddai’n effeithio ar y Pwyllgor.  
 
Ar 9 Rhagfyr 2021 bu i’r Cyngor benderfynu cymeradwyo penodiadau’r 
unigolion canlynol fel unigolion lleyg / annibynnol ar y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio a fyddai’n weithredol o 5 Mai 2022 am un tymor gweinyddol (hyd 
at uchafswm o ddau dymor gweinyddol dilynol).  
• Liam Hull; 
• Caroline Whitby; ac 
• Alan Davies 
 
Roedd Adran 116 Deddf 2021 yn diwygio Adran 82 Mesur Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2011 (Mesur 2011) i gynnwys y canlynol:  
 

 y dylai Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fod yn 
unigolyn lleyg, ac  

 

 na ddylai’r aelod a benodwyd fel Is-gadeirydd fod yn aelod o 
weithrediaeth yr awdurdod lleol nac yn gynorthwyydd i’r weithrediaeth 

 
Argymhellwyd y dylai’r Is-gadeirydd gael ei benodi o blith y 3 unigolyn lleyg a 
oedd ar y Pwyllgor. Ystyriwyd bod hyn yn angenrheidiol am y gallai 
amgylchiadau godi lle y byddai angen i’r Is-gadeirydd yn absenoldeb y 
Cadeirydd weithredu fel Cadeirydd. Roedd Adran 116 Deddf 2021 hefyd yn 
diwygio Mesur 2011 ac roedd yn nodi y dylai’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ei hun benodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd. O 5 Mai 2022 ymlaen, 
byddai angen i’r Pwyllgor benodi ei Gadeirydd ac Is-gadeirydd. 
  
Byddai angen i’r Pwyllgor ddewis ei Gadeirydd ac Is-gadeirydd yn ystod 
cyfarfod cyntaf y Pwyllgor ar ôl 5 Mai 2022, (ar hyn o bryd bwriedir cynnal y 
cyfarfod yma ar 29 Mehefin 2022). Byddai’r Pwyllgor felly heb Gadeirydd / Is-
gadeirydd rhwng 5/5/22 a 29/6/22. 
 
Argymhellwyd y dylai’r Pwyllgor ystyried pa mor aml y byddai’n ail-benodi 
Cadeirydd ac Is-gadeirydd ac a hoffai ystyried cylchdroi’r cyfnod rhwng y tri 
unigolyn lleyg. Argymhellwyd y dylai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd gael eu 
penodi’n flynyddol a’u cylchdroi yn ôl y drefn. 
  
CYTUNWYD ynghylch y canlynol: 

i. Dylai’r Is-gadeirydd (o 5 Mai 2022) gael ei benodi o blith unigolion 
lleyg y Pwyllgor; 

ii. Yng nghyfarfod cyntaf y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar ôl 5 
Mai 2022, byddai angen penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor;  

iii. Byddai’r Swyddogion yn cysylltu â’r unigolion lleyg i ofyn am 
ddatganiadau o ddiddordeb ynghylch rôl y Cadeirydd / Is-gadeirydd; 
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iv. Byddai rolau Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor yn cael eu 
cylchdroi bob dwy flynedd; 

v. Nodi y byddai’r Pwyllgor heb Gadeirydd / Is-gadeirydd rhwng 5/5/22 a 
29/6/22; ac y 

vi. Byddai cyfarfod yn cael ei drefnu cyn gynted ag y bo modd yn dilyn y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 27 Mai 2022 i benodi Cadeirydd/ Is-
gadeirydd.  

 
 

12 Hunanasesiad o Arferion Da a Gwerthusiad o Effeithiolrwydd y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  
Ystyriwyd yr adroddiad ynghylch yr Hunanasesiad o Arferion Da a 
Gwerthusiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 
Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn darparu asesiad ynghylch gallu’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio i sicrhau bod trefniadau effeithiol o ran sicrwydd ar 
waith. 
 
CYTUNWYD i: 
(i) nodi cynnwys yr Adolygiad drafft o’r Hunanasesiad a’r Gwerthusiad o 
Effeithiolrwydd; ac   
(ii) ailystyried yr Adolygiad drafft o’r Hunanasesiad a’r Gwerthusiad o 
Effeithiolrwydd er mwyn gallu cyflwyno Adolygiad terfynol yng nghyfarfod 
nesaf y Pwyllgor. 
 

13 Blaenraglen Waith 
CYTUNWYD i nodi’r flaenraglen waith fel y’i cyflwynwyd. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i’r holl Aelodau a Chynghorwyr am eu cyfraniad i 
waith y Pwyllgor yn ystod y tymor a dymunodd yn dda i bawb at y dyfodol. Bu 
i bawb ddiolch i’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd am eu gwaith.  
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
gynhaliwyd ar 29 Mehefin 2022 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



Cofnod Gweithredu Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cyngor Sir Ceredigion 2022-2023* 

 

Diben y cofnod gweithredu hwn yw monitro’r camau gweithredu y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn eu 
cyfarfodydd e.e.lle bo’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi gwneud cais am adroddiad i’w gyflwyno iddynt neu wedi gofyn am 
wybodaeth ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol.    

Er mwyn cael gwybodaeth bellach am y Cofnod Gweithredu, cysylltwch â’r Swyddog Llywodraethu.  

Y tro diwethaf i’r cofnod gael ei ddiweddaru: 9 Mai 2022  

*Blwyddyn fwrdeistrefol 
Bydd camau gweithredu a nodwyd mewn gwyrdd ac sydd wedi eu cwblhau () yn cael eu tynnu oddi ar y Cofnod Gweithredu 
dilynol 
 
Acronymau: 
AC – Archwilio Cymru 
Amh. – Amherthnasol 
BW – Blaenraglen Waith 
GCaLl – Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu  
I’w/g – I’w gadarnhau 
PLlacA – Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio   
PRhD – Pwyllgor Rheoli Datblygu  
PW – Prif Weithredwr 
RhC – Rheolwr Corfforaethol 
RhCAM – Rheolwr Corfforaethol 
Archwilio Mewnol  
SAC – Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol  
 

SDD – Swyddog Diogelu Data 
SLl – Swyddog Llywodraethu 
SM – Swyddog Monitro 
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Rhif Dyddiad y 

Pwyllgor 
Llywodraethu 
ac Archwilio 
(PLlacA) 

Eitem  Nodwyd / 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol am 
y Camau 
Gweithredu  

Y diweddaraf am y 
cynnydd a wnaed 

Y tro 
nesaf yr 
adroddir 
am hwn 

Cwblhawyd?  
Do()/Naddo 
(x) 

1.  17.1.22 Adolygiad 
Archwilio Cymru 
(AC) o’r 
Gwasanaeth 
Cynllunio  

Nodwyd yr 
adroddiad. 

Y 
Cynghorydd 
Lynford 
Thomas, 
Cadeirydd y 
Pwyllgor 
Rheoli 
Datblygu 
(PRhD), i 
ddosbarthu 
ymholiadau 
a’u hanfon at 
SAC: 
Economi ac 
Adfywio. 
Ymatebion 
oddi wrth AC 
i’r pwyntiau a 
godwyd gan 
y Cyngh. 
Thomas.  

Y Cynghorydd 
Lynford Thomas, 
SAC: Economi ac 
Adfywio, 
Cadeirydd y Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen ac AC   

10.3.2022 Cyfarfod y 
PLlac A: y Swyddog 
Llywodraethu (SLl) 
yn trosglwyddo’r 
wybodaeth 
ddiweddaraf oddi 
wrth y SAC: 
Economi ac Adfywio 
ynghylch dogfennau 
cynllunio a 
gymeradwywyd gan 
y Cyngor fel rhan o 
Adroddiad y 
Cyfansoddiad 
3.3.2022 

Medi 
2022 
 
 

x 
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Rhif Dyddiad y 
Pwyllgor 
Llywodraethu 
ac Archwilio 
(PLlacA) 

Eitem  Nodwyd / 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol am 
y Camau 
Gweithredu  

Y diweddaraf am y 
cynnydd a wnaed 

Y tro 
nesaf yr 
adroddir 
am hwn 

Cwblhawyd?  
Do()/Naddo 
(x) 

 
Gofynnodd 
Cadeirydd y 
PLlacA hefyd 
am dderbyn y 
wybodaeth 
ddiweddaraf  
yn y dyfodol 
gan SAC: 
Economi ac 
Adfywio a 
Chadeirydd y 
Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen  
 
 
 

2.  10.3.22 8. Adroddiad 
Cynnydd 
Archwilio 
Mewnol (AM) 
2021-22 
(Chwarter 3) 

Nododd y 
PLlacA y 
gwaith a 
wnaed a 
sefyllfa 
bresennol 
AM.  

Awgrymwyd 
gan y 
PLLacA bod 
AM yn nodi 
yn ei 
flaenraglen 
waith ei fod 
yn  ystyried 
archwilio’r 
canlynol:  

Rheolwr 
Corfforaethol 
Archwilio 
Mewnol 
(RhCAM) 

1. Gweithio hybrid 
– gwaith ar y gweill 
ynghylch Ffyrdd 
Newydd o Weithio, 
gan gynnwys 
gweithio gartref.  
Cynllun AM yn 
cael ei ddatblygu 
gan ddefnyddio 
dull seiliedig ar 
risg.  

 1.  
2.  
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Rhif Dyddiad y 
Pwyllgor 
Llywodraethu 
ac Archwilio 
(PLlacA) 

Eitem  Nodwyd / 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol am 
y Camau 
Gweithredu  

Y diweddaraf am y 
cynnydd a wnaed 

Y tro 
nesaf yr 
adroddir 
am hwn 

Cwblhawyd?  
Do()/Naddo 
(x) 

1. Pa mor 
effeithiol yw 
gweithio 
gartref, gan 
gynnwys y 
pwyntiau 
cadarnhaol 
a’r pwyntiau 
negyddol  
2. y Grŵp 
Rheoli Aur 
gan 
gynnwys y 
gwersi a 
ddysgwyd   
 

Mae gan RhCAM 
orolwg o’r Ffyrdd 
Newydd o Weithio, 
gan fynychu 
cyfarfodydd a 
gweithdai.  Mae 
gwaith 
corfforaethol yn 
parhau ar y model 
hybrid o weithio.   
 
 
2. Cofnod o 
Benderfyniadau’r 
Grŵp Rheoli Aur 
hyd at 31/3/2022 
wedi ei gyhoeddi 
ar wefan y Cyngor 
ac adroddiad wedi 
ei baratoi ar gyfer 
y Pwyllgor Cydlynu 
Trosolwg a Chraffu 
ar gyfer cyfarfod 
15/6/2022.  Mae 
AM yn bwriadu 
cynnal adolygiad 
yn 2022/23 o 
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Rhif Dyddiad y 
Pwyllgor 
Llywodraethu 
ac Archwilio 
(PLlacA) 

Eitem  Nodwyd / 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

Swyddog(ion) 
sy’n gyfrifol am 
y Camau 
Gweithredu  

Y diweddaraf am y 
cynnydd a wnaed 

Y tro 
nesaf yr 
adroddir 
am hwn 

Cwblhawyd?  
Do()/Naddo 
(x) 

effeithiolrwydd y 
Grŵp Rheoli Aur.  
Cwmpas yr 
adolygiad: Gwirio 
bod 
penderfyniadau’r 
Grŵp Rheoli Aur 
yn cydymffurfio â’r 
cylch gorchwyl, y 
Cyfansoddiad a’r 
pwerau 
dirprwyedig dros 
dro a roddwyd gan 
Arweinydd y 
Cyngor.   
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M
ae'r dudalen yn w

ag yn fw
riadol



Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

ADRODDIAD I’R: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

DYDDIAD:  6 Mehefin 2022 

LLEOLIAD:  O bell drwy Fideogynadledda 

TEITL:  Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth  

PWRPAS YR ADRODDIAD:  Rhoi diweddariadau i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar y 
cynnydd yn yr astudiaethau y mae Archwilio Cymru yn eu 
gwneud neu wedi’u gwneud. 

Er 

Portffolio ac Aelod 
Cabinet:  

Penderfyniad 

Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet ar gyfer 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a 
Threfniadaeth a Gwasanaethau Democrataidd 

Cyflwyniad 
Mae’r Adroddiad hwn yn nodi 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 berygl lleol a ryddhawyd/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

 Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru - Cyngor Sir Ceredigion (Atodiad 1)

 Cynllun Archwilio 2022 Archwilio Cymru - Cyngor Sir Ceredigion (Atodiad 2)

 Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2020-21 Archwilio Cymru - Cyngor Sir Ceredigion
(Atodiad 3)

b) Unrhyw waith ar berygl lleol a ryddhawyd/a gyhoeddwyd ers y cyfarfod diwethaf o’r
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru

 Adroddiad Cydraddoldeb 2020/21
(https://www.audit.wales/cy/publication/adroddiad-cydraddoldeb-2020-21)
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 Cynllun Blynyddol 2022/23 Archwilio Cymru 
(https://www.wao.gov.uk/cy/publication/cynllun-blynyddol-2022-23) 
 

 Adroddiad - Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion 
https://www.audit.wales/cy/publication/taliadau-uniongyrchol-ar-gyfer-gofal-
cymdeithasol-i-oedolion 

 
 

Adroddiadau Hanesyddol: 

 Deddfu gwell: yr her o roi deddfwriaeth ar waith (cyhoeddwyd Medi 2020) (ar gael ar:  
https://www.audit.wales/cy/publication/deddfu-gwell-yr-her-o-roi-deddfwriaeth-ar-waith 

 Yn ôl eich doethineb - Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leol (cyhoeddwyd Ebrill 
2021) 
(ar gael ar: https://www.audit.wales/cy/publication/yn-ol-eich-doethineb-
gwasanaethau-dewisol-llywodraeth-leol 
  

 
ARGYMHELLIAD:        Ystyried adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth   
                                               
  
Rheswm dros 
y penderfyniad:  
 

Sicrhau bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn gwybod 
am yr adroddiadau, y cynigion a’r gwaith sydd ar y gweill 
     

Atodiadau:  Atodiad 1 – Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – 
Cyngor Sir Ceredigion 
Atodiad 2 – Cynllun Archwilio 2022 Archwilio Cymru – Cyngor 
Sir Ceredigion 
Atodiad 3 – Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2020-21 Archwilio 
Cymru Cyngor Sir Ceredigion 
 

Enw Cyswllt:  
 

Elin Prysor 
 

Teitl:    Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu a Swyddog Monitro 

 
Dyddiad yr Adroddiad: 
 

 

 
16/5/2022 
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Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – 
Cyngor Sir Ceredigion 

Diweddariad Chwarterol: 31 Mawrth 2022 

Ymgynghoriad ar y Rhaglen Waith 
Ar ddechrau mis Mawrth 2022, lansiwyd ymgynghoriad gennym ar raglen waith yr 
Archwilydd Cyffredinol ar gyfer 2022-23 a thu hwnt. Fe wnaethom ofyn am ymatebion 
erbyn 8 Ebrill 2022, os yn bosibl, ond byddwn yn ystyried ymatebion a ddaw i law ar ôl yr 
amser hwn fel gwybodaeth ar gyfer ein gwaith parhaus o gynllunio’r rhaglen waith.  
Rydym wedi cylchredeg yr ymgynghoriad yn eang ymhlith ein rhanddeiliaid. 

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 
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Gwaith Archwilio Ariannol  

Disgrifiad Cwmpas Amserlen Statws 

Archwilio 
datganiad o 
gyfrifon 2020-21 
y Cyngor 

I gadarnhau a yw'r 
datganiad o gyfrifon 
yn rhoi darlun cywir a 
theg. 

Barn 
Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 
2021 

Gwaith 
archwilio wedi'i 
gwblhau. 
Darparwyd 
Barn Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 
2021 

Archwiliad o 
Ffurflen 2020-21 
ar gyfer Harbwr 
Ceredigion 

I gadarnhau bod y 
ffurflenni wedi'u 
cwblhau'n gywir. 

Barn 
Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 
2021 

Gwaith 
archwilio wedi'i 
gwblhau. 
Darparwyd 
Barn Archwilio 
erbyn 30 
Tachwedd 
2021 

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. 
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Disgrifiad Cwmpas Amserlen Statws 

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. 

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 

Gwaith Archwilio Perfformiad  

Gwaith Archwilio 
Perfformiad 
2020-21 

Cwmpas Amserlen Statws 

Cynaliadwyedd 
Ariannol  

Prosiect sy'n gyffredin 
i bob cyngor lleol a 
fydd yn asesu 
cynaliadwyedd 
ariannol yng ngoleuni'r 
heriau presennol a'r 
heriau a ragwelir yn y 
dyfodol gan adeiladu 
ar waith a wnaed yn 
ystod 2019-20. 

Cyflawn Cyhoeddwyd 
Medi 2021 
 
Cyhoeddwyd 
yr Adroddiad 
Cryno 
Cenedlaethol 
ym mis Medi 
2021 
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Gwaith Archwilio 
Perfformiad 
2020-21 

Cwmpas Amserlen Statws 

Adolygiad o 
Wasanaethau 
Cynllunio 

Bydd yr adolygiad yn 
rhoi sicrwydd a 
mewnwelediad i weld 
a yw'r Gwasanaeth 
Cynllunio yn cyflawni 
ei amcanion yn 
effeithiol ac yn 
gynaliadwy ac yn 
cyfrannu at gyflawni'r 
blaenoriaethau yn 
Strategaeth 
Gorfforaethol y 
Cyngor. 

Cyflawn Cyhoeddwyd 
Tachwedd 
2021 

 

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  
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Gwaith Archwilio 
perfformiad 
2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

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 

Ym mynd 
rhagddo 

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. 

Hydref 2021 
ymlaen – Mai 
2022. 

Drafftio 
adroddiad 
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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 

Taliadau 
Uniongyrchol 

Adolygiad o 
sut mae 
awdurdodau 
lleol yn rheoli 
ac yn hybu'r 
defnydd o 
daliadau 
Uniongyrchol 

Cyhoeddi 
Ebrill 2022 

Cyhoeddiad  Na – gwaith sy'n cael ei 
gyflawni drwy'r Fforwm 
Taliadau Uniongyrchol a 
detholiad o gyfweliadau 
dilynol. 

Gwaith 
dilynol ar 
Bobl sy'n 
Cysgu Allan 

Adolygiad o 
sut yr 
ymatebodd 
awdurdodau 
lleol i 
anghenion 
pobl sy'n 
cysgu allan yn 
ystod y 
pandemig yn 
dilyn 
adroddiad 
Archwilydd 
Cyffredinol 
Cymru ym mis 
Gorffennaf 
2020. 

Amherthnasol Amherthnasol Nid yw'r gwaith hwn yn 
mynd rhagddo yn 2021-
22.  

Tlodi Deall sut mae 
awdurdodau 
lleol yn 
sicrhau eu bod 
yn darparu eu 
gwasanaethau 
i leihau tlodi. 

Hydref 2021 – 
Hydref 2022. 

Gwaith maes Oes – cyfweliad gyda 
swyddog a enwebwyd 
yn y Cyngor 
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Astudiaeth Cwmpas Amserlen Statws Gwaith maes wedi'i 
gynllunio yng 
Nghyngor Sir 
Ceredigion 

Mentrau 
Cymdeithasol 

Adolygiad o'r 
modd y mae 
awdurdodau 
lleol yn 
cefnogi ac yn 
defnyddio 
mentrau 
cymdeithasol i 
ddarparu 
gwasanaethau 

Hydref 2021 – 
Hydref 2022 

Gwaith maes Oes – cyfweliad gyda 
swyddog a enwebwyd 
yn y Cyngor. 

Gwytnwch 
cymunedol 

Adolygiad o’r 
ffordd y gall 
awdurdodau 
lleol adeiladu 
mwy o 
wytnwch o 
fewn 
cymunedau   

Hydref 2021 – 
Hydref 2022 

Gwaith maes Oes – cyfweliad gyda 
swyddog a enwebwyd 
yn y Cyngor.  

  

Tudalen 23



Tudalen 8 o 16 - Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Ceredigion 

Estyn  

Gwaith 
arfaethedig 
Estyn 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Arolygiadau 
Gwasanaethau 
Addysg 
Llywodraeth 
Leol  

Mae Estyn wedi 
gweithio’n agos 
gyda 
Chyfarwyddwyr 
Addysg i adolygu eu 
canllawiau arolygu 
ar gyfer 
gwasanaethau 
addysg llywodraeth 
leol (GALlL) i 
adlewyrchu 
profiadau’r 
pandemig. Mae 
Estyn wedi arolygu 
tri awdurdod lleol yn 
ystod tymor yr 
hydref a thymor y 
gwanwyn. Mae 
adroddiadau 
Caerdydd a Merthyr 
Tudful wedi'u 
cyhoeddi a bydd 
adroddiad Torfaen 
yn cael ei gyhoeddi 
ar 18 Mai.  

Mae arolygiadau 
GALlL i ailgychwyn o 
ddiwedd tymor yr 
hydref. 

Amherthnasol 

Adolygiad 
thematig 
Diwygio'r 
Cwricwlwm  

Cwricwlwm i Gymru 
- sut mae consortia 
rhanbarthol ac 
awdurdodau lleol yn 
cefnogi ysgolion 
wedi ei gyhoeddi ar 
24 Mawrth.  

Casglu tystiolaeth 
ym mis Medi/Hydref 
– cyhoeddwyd ym 
mis Mawrth 

Amherthnasol  
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Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 

Gwaith Cynlluniedig 
AGC 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Gwiriad Sicrwydd 
Cenedlaethol 2020-
21 

Mae AGC bellach wedi cyhoeddi 
pob llythyr gwirio sicrwydd. 
Mae AGC wedi cyhoeddi ei 
adroddiad gwirio sicrwydd 
cenedlaethol sy'n tynnu sylw at 
ganfyddiadau ac argymhellion 
allweddol. 

Cyhoeddwyd Cyflawn 

Rhaglen 2022-23 Bydd AGC yn cynnal rhaglen 
gylchol o wiriadau sicrwydd, 
gwiriadau gwella ac arolygiadau 
gwerthuso perfformiad. 

Ebrill 2022 i 
Fawrth 2023 

Ar waith 

Adolygiad 
cenedlaethol 

Cymorth i blant anabl a'u 
teuluoedd. 

Cyhoeddwyd Cyflawn 

Datblygiad Bydd AGC yn parhau i ddatblygu 
ei ddull o arolygu ac adolygu 
awdurdodau lleol. 
 
Bydd AGC yn ymgynghori 
ymhellach ynghylch ei dull 
gweithredu.  

Mai i Fehefin 
2022 

Ar waith 

Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid 
Adroddiad Monitro 
Blynyddol ar gyfer 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 2020-
21 

Wedi’i gwblhau Mawrth 2021 Cyhoeddwyd 
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Gwaith Cynlluniedig 
AGC 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Cyfarfod blynyddol 
gyda 
Chyfarwyddwyr 
Statudol y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Bydd AGC yn cyfarfod â’r holl 
Gyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol  

Rhagfyr 2022 
ac Ionawr 
2023 

Cynllunio 

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.     

Hydref 2022 Cynllunio 

Trefniadau Diogelu 
rhag Colli Rhyddid 
Adroddiad Monitro 
Blynyddol ar gyfer 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 2021-
22 

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad 2020-
21, mae cynlluniau yn mynd 
ymlaen ar gyfer yr adroddiad 
nesaf.  

2022-23 Cynllunio 
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Gwaith Cynlluniedig 
AGC 2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Gwiriad Sicrwydd 
Cafcass 

Bydd AGC yn parhau i ddatblygu 
ei dull o arolygu ac adolygu 
Cafcass Cymru. 

2022 Cynllunio 

Adroddiadau cenedlaethol Archwilio Cymru ac allbynnau 
eraill a gyhoeddwyd ers 1 Ebrill 2021  

Teitl yr adroddiad Dyddiad cyhoeddi a dolen i'r 
adroddiad  

Offeryn Data Cynaliadwyedd Ariannol 
Llywodraeth Leol 

Chwefror 2022 

Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys 
(gan gynnwys offeryn data) 

Ionawr 2022 

Comisiynu cartrefi gofal ar gyfer Pobl 
Hŷn  

Rhagfyr 2021 

Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth 
Cymru 

Tachwedd 2021 

Gofalu am y Gofalwyr? 
Sut roedd cyrff y GIG yn cefnogi lles staff 
yn ystod pandemig COVID-19 

Hydref 2021 

Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth 
Leol 

Medi 2021 

Ffeithlun cyfrifon cryno'r GIG Medi 2021 
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Teitl yr adroddiad Dyddiad cyhoeddi a dolen i'r 
adroddiad  

Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus1 Medi 2021 

Adfywio Canol Trefi Medi 2021 

Cyllid myfyrwyr Awst 2021 

Offeryn data cyllid y GIG 2020-21 Mehefin 2021 

Gweithredu rhaglen frechu COVID-19 
yng Nghymru 

Mehefin 2021  

Trefniadau llywodraethu ansawdd ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg– dilyniant 

Mai 2021 

Trefniadau Llywodraethu Pwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru 

Mai 2021 

Yn ôl eich Doethineb – Gwasanaethau 
Dewisol Llywodraeth Leol 

Ebrill 2021  

Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu 
Personol ar gyfer Pandemig COVID-19 

Ebrill 2021  

  

 
1 Cyhoeddwyd y prif adroddiad ar 15 Medi. Dros y chwe wythnos a ganlynodd, 
cyhoeddwyd pum sylwebaeth sector byr: Darlun o lywodraeth leol,Darlun o ofal iechyd, 
Darlun o ofal cymdeithasol, Darlun o ysgolion, Darlun o addysg uwch ac addysg bellach. 
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Adroddiadau cenedlaethol Archwilio Cymru ac allbynnau 
eraill (gwaith ar y gweill/cynlluniedig)2 

Teitl Dyddiad cyhoeddi disgwyliedig  

Sylwebaeth ar gyfrifon Llywodraeth 
Cymru 

I’w gadarnhau – mae cynlluniau ar 
gyfer y gwaith hwn wrthi’n cael eu 
hadolygu ar hyn o bryd  

Gofal heb ei drefnu – offeryn data a 
sylwebaeth 

Ebrill 2022 

Trefniadau ar y cyd ar gyfer rheoli 
adnoddau iechyd cyhoeddus lleol   

Ebrill 2022  

Llywodraeth Cymru yn pennu amcanion 
llesiant 

Mai 2022 

Ymateb i COVID ac adferiad/rheoli 
grantiau Llywodraeth Cymru – cymorth i’r 
trydydd sector  

Mai 2022 

Diwygio'r cwricwlwm Mai 2022 

Offeryn data amseroedd aros y GIG a 
sylwebaeth ar ofal cynlluniedig  

Mai 2022 

Dilyniant System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru  

Mai 2022 

 
2 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. 
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Teitl Dyddiad cyhoeddi disgwyliedig  

Gwasanaethau orthopedig Mai/Mehefin 2022 

Diweddariad offeryn data cyllid y GIG  Mehefin 2022 

Gweithlu Llywodraeth Cymru Mehefin 2022 

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb Gorffennaf 2022 

Newid hinsawdd – adolygiad cychwynnol Gorffennaf 2022 

Seilwaith band eang/cynhwysiant digidol Hydref 2022 

Rheoli perygl llifogydd Hydref 2022 

Ymateb i COVID ac adferiad/rheoli 
grantiau Llywodraeth Cymru – arall 

I'w gadarnhau 

Tai fforddiadwy I'w gadarnhau 

  

Tudalen 30



Tudalen 15 o 16 - Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Ceredigion 

Digwyddiadau a chyhoeddiadau y Gyfnewidfa Arfer Da 
sydd i ddod 

Teitl Dyddiad disgwyliedig cyhoeddi/y 
digwyddiad   

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 

6 Ebrill 2022 – cyhoeddir recordiad yn 
dilyn y digwyddiad. 

Digwyddiad Newid Hinsawdd - (Teitl i’w 
gadarnhau) 
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. 

19 May 2022 (amodol) 

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 

Blogiau Diweddar Archwilio Cymru  

Teitl Cyhoeddiad  

Seibergadernid – blwyddyn ymlaen 9 Chwefror 2022 

Helpu i adrodd y stori drwy gyfrwng rifau  
(offeryn data cynaladwyedd ariannol 
llywodraeth leol) 

3 Chwefror 2022 
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Teitl Cyhoeddiad  

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 

Ysgolion Cymru yn wynebu her 
frawychus y gyfradd genedigaethau isaf 
mewn 100 mlynedd 

21 Rhagfyr 2021 
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Cynllun Archwilio 2022 – Cyngor Sir 
Ceredigion 

Blwyddyn archwilio: 2021-22 

Dyddiad cyhoeddi: Mai 2022 

Cyfeirnod y ddogfen: 2942A2022 
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Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol. 

Archwilio Cymru yw’r enw cyfunol anstatudol ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio 

Cymru, sy’n endidau cyfreithiol ar wahân â’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain fel y disgrifir uchod. Nid 

yw Archwilio Cymru yn endid cyfreithiol ac nid oes gan hwn ei hun unrhyw swyddogaethau. 

Nid yw Archwilydd Cyffredinol na staff Swyddfa Archwilio Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb o ran unrhyw 

aelod, cyfarwyddwr, swyddog, neu gyflogai arall yn eu rhinwedd unigol, neu unrhyw drydydd parti. 

Os bydd cais am wybodaeth y gallai'r ddogfen hon fod yn berthnasol iddo, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a 

gyhoeddwyd o dan adran 45 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae'r Cod adran 45 yn nodi'r arfer o ran 

trin ceisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd partïon 

perthnasol. Mewn cysylltiad â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, Archwilio Cymru a, phan 

fo'n berthnasol, yr archwilydd sy'n gweithredu ar ran yr Archwilydd Cyffredinol yn drydydd partïon 

perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch datgelu neu ailddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio 

Cymru swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru. 

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

arwain at oedi. We welcome correspondence and telephone calls in Welsh and English. Corresponding in 

Welsh will not lead to delay. 

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

1 Mae'r ddogfen hon yn nodi'r gwaith rwy'n bwriadu ei wneud yn ystod 2022 i 

gyflawni fy nghyfrifoldebau statudol fel eich archwilydd allanol ac i gyflawni fy 

rhwymedigaethau o dan y Cod Ymarfer Archwilio.  

Fy nyletswyddau 

2 Rwy'n cwblhau gwaith bob blwyddyn er mwyn cyflawni'r dyletswyddau canlynol. 

Archwilio datganiadau ariannol 

3 Bob blwyddyn, rwy'n archwilio datganiadau ariannol Cyngor Sir Ceredigion (y 

Cyngor) i sicrhau y rhoddir cyfrif priodol am arian cyhoeddus. 

Gwerth am arian 

4 Mae’n rhaid i’r cyngor roi trefniadau ar waith i gael gwerth am arian ar gyfer yr 

adnoddau y mae'n eu defnyddio, ac mae’n rhaid i mi fod wedi fy modloni ei fod 

wedi gwneud hyn.  

Egwyddor datblygu cynaliadwy  

5 Mae angen i’r Cyngor gydymffurfio â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu a 

chymryd camau i gyflawni ei amcanion llesiant. Mae’n rhaid i'r Archwilydd 

Cyffredinol asesu i ba raddau y mae’n gwneud hyn. 
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Effaith COVID-19 

6 Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith ddigynsail ar y Deyrnas Unedig ac ar 

waith sefydliadau'r sector cyhoeddus.  

7 Er bod Cymru ar Lefel Rhybudd 0 y Coronafeirws ar hyn o bryd, bydd Archwilio 

Cymru yn parhau i fonitro'r sefyllfa a bydd yn trafod goblygiadau unrhyw 

newidiadau yn y sefyllfa gyda'ch swyddogion. 

Archwilio datganiadau ariannol 

8 Fy nghyfrifoldeb i yw cyhoeddi tystysgrif ac adroddiad ar y datganiadau ariannol. 

Mae hyn yn cynnwys: 

• barn ynglŷn â 'gwirionedd a thegwch' datganiadau ariannol y Cyngor ar gyfer 

y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022; ac  

• asesiad ynghylch pa un a yw Adroddiad Naratif a Datganiad Llywodraethu 

Blynyddol y Cyngor wedi’u paratoi yn unol â Chod CIPFA a chanllawiau 

perthnasol a pha un a ydynt yn gyson â'r datganiadau ariannol ac â fy 

ngwybodaeth i am y Cyngor. 

9 Yn ychwanegol at fy nghyfrifoldebau dros archwilio datganiadau ariannol y Cyngor, 

rwyf hefyd yn gyfrifol am: 

• ymateb i gwestiynau a gwrthwynebiadau ynghylch y cyfrifon gan etholwyr 

lleol (codir ffioedd ychwanegol am y gwaith hwn, os bydd angen); 

• archwilio datganiadau ariannol 2021-22 Awdurdod Harbwr Ceredigion; ac 

• ardystio nifer o hawliadau am grantiau a ffurflenni grant fel y cytunwyd gyda'r 

cyrff ariannu. 

10 Nid wyf yn ceisio cael sicrwydd llwyr ynghylch gwirionedd a thegwch y datganiadau 

ariannol a'r nodiadau cysylltiedig ond rwy’n mabwysiadu cysyniad perthnasedd. Fy 

nod yw nodi camddatganiadau perthnasol, hynny yw, y rhai a allai beri i’r sawl sy’n 

darllen y cyfrifon gael ei gamarwain. Bydd y lefelau sy’n peri i mi farnu bod 

camddatganiadau o'r fath yn berthnasol yn cael eu gwneud yn hysbys i'r Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio cyn cwblhau'r archwiliad. 

11 Rwy’n barnu bod unrhyw gamddatganiadau islaw lefel fach iawn (a osodwyd ar 5% 

o berthnasedd yn rhai nad yw’n ofynnol i’r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu eu 

hystyried ac felly ni fyddaf yn adrodd arnynt. 

12 Ni orfodwyd unrhyw gyfyngiadau arnaf o ran cynllunio cwmpas yr archwiliad hwn.  

13 Byddaf hefyd yn cyflwyno adroddiad drwy eithriad ar nifer o faterion a nodir yn 

fanylach yn ein Datganiad o Gyfrifoldebau, ynghyd â rhagor o wybodaeth am fy 

ngwaith. 
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Risgiau i’r archwiliad o’r datganiadau ariannol 

14 Mae'r tabl canlynol yn nodi'r risgiau arwyddocaol yr wyf wedi'u nodi ar gyfer 

archwiliad y Cyngor. 

Arddangosyn 1: risgiau i’r archwiliad o’r datganiadau ariannol 

Mae'r tabl hwn yn crynhoi'r risgiau i’r archwiliad o’r datganiadau ariannol allweddol a 

nodwyd yng ngham cynllunio'r archwiliad. 

Risg archwilio Ymateb archwilio arfaethedig 

Risgiau arwyddocaol 

Mae’r risg y gallai rheolwyr ddiystyru 

rheolaethau yn bresennol ym mhob endid. 

O ganlyniad i’r modd anrhagweladwy y 

gallai diystyru o’r fath ddigwydd, ystyrir bod 

hon yn risg arwyddocaol [ISA 240.31-33]. 

 

Byddwn ni yn: 

• profi priodoldeb y cofnodion yn y 

dyddlyfrau ac addasiadau eraill a 

wnaed wrth baratoi'r datganiadau 

ariannol; 

• adolygu amcangyfrifon cyfrifyddu i 

ganfod unrhyw ogwydd; 

• gwerthuso'r sail resymegol dros 

unrhyw drafodiadau arwyddocaol y tu 

allan i fusnes arferol. 

Risgiau archwilio eraill 

Prisio asedau 

Parhaodd cyfrif am Eiddo, Offer a Chyfarpar 

ac Asedau Anniriaethol i fod yn un o 

feysydd mwyaf heriol y cyfrifon ac yn gyfrifol 

am y rhan fwyaf o'n canfyddiadau archwilio. 

Yng ngoleuni'r cyfyngiadau COVID a oedd 

ar waith drwy gydol 2021-22 a’r ansicrwydd 

ynghylch gwerthoedd y farchnad ar gyfer 

asedau ers dechrau'r pandemig, mae perygl 

y gallai gwerth cario asedau a adroddwyd 

yn y cyfrifon fod yn sylweddol wahanol i 

werth presennol asedau ar 31 Mawrth 2022.  

Yn benodol, gall hyn fod yn wir pan fo 

asedau wedi'u prisio ar sail dreigl ac nid ar 

ddiwedd y flwyddyn ariannol. 

 

Byddwn yn adolygu rhaglen prisio 

asedau’r Cyngor i weld pryd y cafodd 

grwpiau unigol o asedau eu prisio ac yn 

ceisio cadarnhau nad yw prisiadau a 

gynhaliwyd cyn 31 Mawrth 2022 yn 

sylweddol wahanol i werth presennol 

asedau ar ddiwedd y flwyddyn. 
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Risg archwilio Ymateb archwilio arfaethedig 

Risgiau archwilio eraill 

Effaith COVID-19  

Er bod cyfyngiadau COVID-19 bellach 

wedi'u dileu, bu pwysau parhaus ar 

adnoddau staff a gweithio o bell a allai 

effeithio ar baratoi, archwilio a chyhoeddi 

cyfrifon. Mae risg y gallai ansawdd y 

cyfrifon a'r papurau gwaith ategol e.e. 

mewn cysylltiad ag amcangyfrifon a 

phrisiadau gael eu peryglu gan arwain at 

fwy o wallau. Gall trefniadau monitro 

ansawdd gael eu peryglu oherwydd 

materion amseru a/neu pa un a oes 

adnoddau ar gael.  

 

Byddwn yn trafod eich proses cau cyfrifon 

a'ch trefniadau monitro ansawdd gyda'r 

tîm paratoi cyfrifon ac yn gwneud 

trefniadau i fonitro'r broses o baratoi 

cyfrifon. Byddwn yn helpu i nodi meysydd 

lle y gall fod bylchau yn y trefniadau.  

 

Bydd pandemig COVID-19 yn parhau i 

gael effaith ar y risgiau o gamddatganiad 

perthnasol a threfn a dull fy archwiliad. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu bod 

ffrydiau cyllid amrywiol ar gael i'r 

awdurdod. Mewn rhai achosion, mae'r 

arian hwn yn rhoi cymorth ariannol i'r 

awdurdod ei hun. Mewn achosion eraill, 

mae'r arian wedi'i weinyddu gan yr 

awdurdod, gan wneud taliadau i drydydd 

partïon ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r 

taliadau wedi'u darparu drwy nifer o 

gynlluniau gwahanol yn ystod 2021-22 ac 

mae'r symiau dan sylw yn berthnasol i'r 

cyfrifon.  

Mae enghreifftiau o risgiau archwilio yn 

cynnwys: 

• Triniaeth gyfrifyddu anghywir ar gyfer 

cyllid COVID-19 h.y. prif drefniadau 

neu drefniadau asiantaeth 

• Risgiau o dwyll/gwallau. 

Byddwn yn adolygu'r ffrydiau cyllid a 

gafwyd gan Lywodraeth Cymru ac yn 

cadarnhau'r driniaeth gyfrifyddu briodol 

gyda'r awdurdod. 
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Archwilio perfformiad 

15 Yn ogystal â fy Archwiliad o’r Datganiadau Ariannol, rwyf hefyd yn cynnal rhaglen o 

waith archwilio perfformiad i gyflawni fy nyletswyddau fel Archwilydd Cyffredinol fel 

y nodir ym mharagraffau 4 a 5 mewn cysylltiad â gwerth am arian a datblygu 

cynaliadwy.  

16 Mewn ymateb i'r pandemig, rwyf wedi mabwysiadu dull hyblyg o wneud fy ngwaith 

archwilio perfformiad o ran y testunau a gwmpesir ac o ran methodoleg. Mae hyn 

wedi fy ngalluogi i ymateb i'r amgylchedd allanol sy'n symud yn gyflym a darparu 

mwy o adborth mewn amser real a hynny mewn ystod o fformatau.  

17 Ar gyfer 2022-23, rwy'n bwriadu parhau â'r dull hwn i helpu i alluogi fy ngwaith i fod 

yn ymatebol ac yn amserol, a phan fo'n bosibl i rannu dysgu'n gyflymach. Fel rhan 

o'r dull hwn, rwy'n rhagweld y bydd cyfran sylweddol o fy rhaglen archwilio 

perfformiad leol yn parhau i gael ei chyflawni drwy'r Prosiect Sicrwydd ac Asesu 

Risg, a fydd yn mynd rhagddo drwy gydol y flwyddyn. 

18 O ystyried y graddau uchel o gyffredinedd yn y risgiau sy'n wynebu cynghorau, 

rwyf hefyd yn bwriadu cyflawni nifer o brosiectau thematig sy'n archwilio risgiau 

sy'n gyffredin i bob cyngor. 

19 Yn ystod 2020-21, ymgynghorais â chyrff cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill ynghylch 

sut y byddaf yn ymdrin â fy nyletswyddau mewn cysylltiad â Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 o 2020-2025.  

20 Ym mis Mawrth 2021, ysgrifennais at y cyrff cyhoeddus a ddynodwyd o dan y 

Ddeddf yn nodi fy mwriadau, sy'n cynnwys a) cynnal archwiliadau penodol o sut 

mae cyrff cyhoeddus wedi pennu eu hamcanion llesiant a b) uno fy mhrif 

archwiliadau datblygu cynaliadwy o gamau i gyflawni amcanion llesiant â fy 

rhaglenni archwilio cenedlaethol a lleol. 

21 Mae fy archwilwyr yn cysylltu â Chyngor Sir Ceredigion i gytuno ar yr amser mwyaf 

priodol i archwilio'r modd y pennir amcanion llesiant. 

22 Bydd archwiliad o’r camau i gyflawni amcanion llesiant yn cael ei gynnal fel rhan o'r 

gwaith a nodir yn y cynllun archwilio hwn a chynlluniau archwilio olynol, gan arwain 

at fy adroddiad statudol o dan y Ddeddf yn 2025. 

23 Ar gyfer 2022-23, mae fy ngwaith archwilio perfformiad yng Nghyngor Sir 

Ceredigion wedi'i nodi isod. 
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Arddangosyn 2: rhaglen archwilio perfformiad 2022-23 

Mae'r tabl hwn yn crynhoi'r rhaglen archwilio perfformiad ar gyfer 2022-23. 

Rhaglen archwilio 

perfformiad 

Disgrifiad byr 

Sicrwydd ac Asesu Risg Prosiect i nodi lefel y sicrwydd archwilio a/neu 

pan fo angen gwaith archwilio pellach o bosibl 

yn y dyfodol mewn cysylltiad â risgiau i'r 

Cyngor yn rhoi trefniadau priodol ar waith i 

sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio 

adnoddau a gweithredu yn unol â'r egwyddor 

datblygu cynaliadwy 

Yng Nghyngor Sir Ceredigion mae'r prosiect yn 

debygol o ganolbwyntio'n benodol ar: 

• sefyllfa ariannol;  

• rheoli rhaglenni cyfalaf; 

• llywodraethu; 

• defnyddio gwybodaeth am berfformiad – 

gan ganolbwyntio ar adborth a 

chanlyniadau defnyddwyr gwasanaethau; 

• gosod amcanion llesiant  

Adolygiad thematig - gofal heb 

ei drefnu 

Rydym yn bwriadu cynnal adolygiad traws-

sector sy'n canolbwyntio ar lif cleifion y tu allan 

i'r ysbyty. Bydd yr adolygiad hwn yn ystyried 

sut mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio 

gyda'i bartneriaid i fynd i'r afael â'r risgiau sy'n 

gysylltiedig â darparu gofal cymdeithasol i 

gefnogi rhyddhau cleifion o'r ysbyty, yn ogystal 

ag atal derbyniadau i'r ysbyty. Bydd y gwaith 

hefyd yn ystyried pa gamau sy'n cael eu 

cymryd i ddarparu atebion tymor canolig i 

dymor hwy. 

Adolygiad thematig (i’w 

gadarnhau) 

I'w gadarnhau yn dilyn yr ymgynghoriad y 

cyfeirir ato ym mharagraffau 24-26 isod.  

Gwaith dilynol ar ein 

Hadolygiad o’r Gwasanaeth 

Cynllunio 

I wneud gwaith dilynol ar ein hadroddiad ar yr 

Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio ym mis 

Tachwedd 2021 i asesu cynnydd y Cyngor o 

ran mynd i’r afael â’n hargymhellion. 
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24 Ym mis Mawrth 2022, cyhoeddais ymgynghoriad yn gwahodd sylwadau i lywio ein 

rhaglen waith archwilio yn y dyfodol ar gyfer 2022-23 a thu hwnt. Yn benodol, 

mae'n ystyried pynciau y gellir eu datblygu drwy ein harchwiliadau ac astudiaethau 

gwerth am arian cenedlaethol a/neu drwy waith archwilio lleol ar draws nifer o gyrff 

y GIG, llywodraeth ganolog a llywodraeth leol. Wrth i ni ddatblygu a chyflawni ein 

rhaglen waith yn y dyfodol, byddwn yn rhoi themâu allweddol ar waith yn ein 

strategaeth pum mlynedd newydd, sef: 

• darparu rhaglen archwilio strategol, ddeinamig ac o ansawdd uchel; a 

gefnogir gan 

• ddull o ran cyfathrebu a dylanwadu sydd wedi’i dargedu ac yn cael effaith 

sylweddol. 

25 Lluniwyd y meysydd posibl y canolbwyntir arnynt ar gyfer gwaith archwilio yn y 

dyfodol a nodwyd gennym yn yr ymgynghoriad yng nghyd-destun tair thema 

allweddol o'n dadansoddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus yn hydref 2021, 

sef: byd sy'n newid; y pandemig sy’n parhau; a thrawsnewid y modd y cyflwynir 

gwasanaeth. Gwahoddwyd sylwadau hefyd ar feysydd posibl ar gyfer gwaith 

dilynol. 

26 Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen archwilio perfformiad drwy 

ein diweddariadau rheolaidd i’r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu. 

Ardystio hawliadau a ffurflenni grant 

27 Gofynnwyd i mi hefyd ymgymryd â gwaith ardystio ar hawliadau grant y Cyngor, a 

fydd, rwy'n rhagweld, yn cynnwys Budd-dal Tai, Pensiwn Athrawon, Ardrethi 

Annomestig a ffurflenni cyllideb cyfun. 

Swyddogaethau archwilio statudol 

28 Yn ogystal ag archwilio'r cyfrifon, mae gennyf gyfrifoldebau statudol am gael 

cwestiynau ynghylch y cyfrifon a gwrthwynebiadau iddynt gan etholwyr lleol. Nodir 

y cyfrifoldebau hyn yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004: 

• Adran 30 Arolygu dogfennau a chwestiynau yn ystod archwiliad; ac  

• Adran 31 Yr hawl i wneud gwrthwynebiadau yn ystod archwiliad. 

29 Gan fod y gwaith hwn yn adweithiol, nid wyf wedi ei gymryd i ystyriaeth yn y tabl 

ffioedd isod. Os byddaf yn cael cwestiynau neu wrthwynebiadau, byddaf yn trafod 

ffioedd archwilio posibl ar y pryd.  
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Y ffi, y tîm archwilio a’r amserlen 

30 Mae fy ffioedd ac amserlenni arfaethedig ar gyfer cwblhau'r archwiliad yn seiliedig 

ar y tybiaethau canlynol: 

• darperir y datganiadau ariannol yn unol ag amserlen y bwriedir cytuno arni 

gan ystyried effaith COVID-19, i'r ansawdd disgwyliedig ac maent wedi bod 

trwy adolygiad sicrhau ansawdd cadarn; 

• mae'r wybodaeth a ddarperir i gefnogi'r datganiadau ariannol yn unol â'r 

ddogfen y cytunwyd arni ar gyfer cyflawni archwiliadau; 

• darperir ystafelloedd a chyfleusterau priodol i alluogi fy nhîm archwilio i 

gyflawni'r archwiliad mewn modd effeithlon; 

• bydd yr holl swyddogion priodol ar gael yn ystod yr archwiliad; 

• rydych wedi rhoi’r holl reolaethau a gwiriadau angenrheidiol ar waith i’w 

gwneud yn bosibl i'r Swyddog Cyllid Cyfrifol ddarparu pob sicrwydd y mae ei 

angen arnaf yn y Llythyr Sylwadau a gyfeiriwyd ataf; ac 

• mae rhaglen waith arfaethedig yr Archwiliad Mewnol wedi'i chwblhau ac 

mae'r rheolwyr wedi ymateb i faterion a allai fod wedi effeithio ar y 

datganiadau ariannol. 

31 Os byddaf yn cael cwestiynau neu wrthwynebiadau, byddaf yn trafod ffioedd 

archwilio posibl ar y pryd.  

Ffi 

32 Fel y nodir yn ein Cynllun Ffioedd 2022-23, mae ein cyfraddau ffioedd ar gyfer 

2022-23 wedi cynyddu 3.7% o ganlyniad i'r angen i fuddsoddi'n barhaus mewn 

ansawdd archwilio ac mewn ymateb i bwysau cost cynyddol. 

33 Nodir y ffi amcangyfrifedig ar gyfer 2022 yn Arddangosyn 3. Mae hyn yn 

cynrychioli cynnydd o 3.4% o'i gymharu â'ch ffi wirioneddol yn 2021.  
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Arddangosyn 3: ffi archwilio 

Mae'r tabl hwn yn nodi'r ffi archwilio arfaethedig ar gyfer 2022, yn ôl maes o fewn gwaith 

archwilio, ochr yn ochr â'r ffi archwilio wirioneddol ar gyfer y llynedd. 

Maes archwilio Ffi arfaethedig (£)1 Ffi wirioneddol y 

llynedd (£) 

Archwilio’r cyfrifon2 £159,446 £154,000 

Gwaith archwilio perfformiad3 £103,684 £100,390 

Gwaith ardystio grantiau4 £24,000 £23,158 

Gwaith archwilio ariannol arall 

– Awdurdod Harbwr 

Ceredigion 

£1,700 £1,700 

Cyfanswm y ffi £288,830 £279,248 

 

34 Bydd y broses gynllunio yn un barhaus, ac efallai y bydd angen newid fy rhaglen o 

waith archwilio, ac felly fy ffi, os bydd unrhyw risgiau newydd allweddol yn dod i'r 

amlwg. Ni fyddaf yn gwneud unrhyw newidiadau heb eu trafod â’r Cyngor yn 

gyntaf. 

35 Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: Cynllun Ffioedd 2022-23. 

Y tîm archwilio 

36 Caiff prif aelodau fy nhîm, ynghyd â'u manylion cyswllt, eu crynhoi yn 

Arddangosyn 4. 

Arddangosyn 4: fy nhîm archwilio 

Mae'r tabl hwn yn rhestru aelodau'r tîm archwilio lleol a'u manylion cyswllt. 

Enw Swyddogaeth Rhif cyswllt Cyfeiriad e-bost 

Clare James Cyfarwyddwr 

Ymgysylltu 

07837 384617 Clare.James@audit.wales  

 

1 Nodiadau: Nid yw’r ffioedd a ddangosir yn y ddogfen hon yn cynnwys TAW, nad yw’n 

cael ei chodi arnoch. 

2 Yn daladwy o fis Tachwedd 2021 hyd fis Hydref 2022. 

3 Yn daladwy o fis Ebrill 2022 hyd at fis Mawrth 2023. 

4 Yn daladwy wrth i waith gael ei wneud. 
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Enw Swyddogaeth Rhif cyswllt Cyfeiriad e-bost 

Jason Blewitt Rheolwr Archwilio 

(Archwilio Ariannol) 

 
07970 737478  

Jason.Blewitt@audit.wales  

Eleanor Ansell Arweinydd Archwilio 

(Archwilio Ariannol) 

07973 699097 Eleanor.Ansell@audit.wales 

Non Jenkins Rheolwr Archwilio 

(Archwilio 

Perfformiad) 

02920 320500 Non.Jenkins@audit.wales  

Nigel Griffiths Arweinydd Archwilio 

(Archwilio 

Perfformiad) 

02920 320500 Nigel.Griffiths@audit.wales 

 

37 Gallwn gadarnhau bod pob aelod o fy nhîm yn annibynnol arnoch chi a'ch 

swyddogion.  

Amserlen 

38 Dangosir y cerrig milltir allweddol ar gyfer y gwaith a nodir yn y cynllun hwn yn 

Arddangosyn 5. 

39 Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn rhoi'r hawl i etholwyr ofyn 

cwestiynau a chyflwyno gwrthwynebiadau i'r Archwilydd Cyffredinol mewn 

cysylltiad â chyfrifon yr Awdurdod. Mae'r hawliau i ofyn cwestiynau a chyflwyno 

gwrthwynebiadau yn ystod archwiliad yn gysylltiedig â hawliau etholwyr i archwilio'r 

cyfrifon sydd hefyd wedi'u nodi yn Neddf 2004.  

Arddangosyn 5: amserlen archwilio 

Allbwn arfaethedig Gwaith a 

wnaed 

Adroddiad wedi'i 

gwblhau 

Cynllun Archwilio 2022 Ebrill 2022 Mai 2022 
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Allbwn arfaethedig Gwaith a 

wnaed 

Adroddiad wedi'i 

gwblhau 

Gwaith archwilio Datganiadau 

ariannol: 

• Adroddiad ar yr Archwiliad o’r 

Datganiadau Ariannol 

• Barn ar y Datganiadau Ariannol 

• Memorandwm Cyfrifon Ariannol 

 

 

Ebrill – 

Tachwedd 2022 

 

 

Tachwedd 2022 

 

Tachwedd 2022 

 

Rhagfyr 2022 

Gwaith archwilio perfformiad: 

• Prosiect Sicrwydd ac Asesu 

Risg  

• Adolygiad Thematig – gofal 

heb ei drefnu 

• Adolygiad Thematig [i'w 

gadarnhau]  

 

• Prosiect lleol: Gwaith Dilynol ar 

yr Adolygiad Gwasanaethau 

Cynllunio 

 

Yn parhau drwy’r flwyddyn. 

 

Bydd amserlenni ar gyfer prosiectau unigol 

yn cael eu trafod gyda Chyngor Sir 

Ceredigion a byddant yn cael eu nodi yn y 

sesiynau briffio prosiect penodol a gaiff eu 

creu ar gyfer pob darn o waith. 

Tymor yr Hydref 2022. 

Gwaith ardystio grantiau Medi 2022 – 

Ionawr 2023 

Chwefror 2023 

Gwaith archwilio ariannol arall 

• Awdurdod Harbwr Ceredigion 

Tachwedd 2022 Tachwedd 2022 

Crynodeb o’r Archwiliad 

Blynyddol 

Amherthnasol Rhagfyr 2022  
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Archwilio Cymru 

24 Heol y Gadeirlan 

Caerdydd CF11 9LJ 

Ffôn: 029 2032 0500 

Ffacs: 029 2032 0600 

Ffôn testun: 029 2032 0660 

E-bost: post@archwilio.cymru 

Gwefan: www.archwilio.cymru 

We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English. 
Rydym yn croesawu gohebiaeth a 

galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. 
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Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2020-21 – Cyngor Sir Ceredigion 
Blwyddyn archwilio: 2020-21 

Dyddiad cyhoeddi: Mawrth 2022 

Cyfeirnod y ddogfen: 2940A2022 
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Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o waith a gyflawnwyd yn unol â swyddogaethau statudol. 

Os derbynnir cais am wybodaeth y gallai'r ddogfen hon fod yn berthnasol iddo, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae'r cod adran 45 yn nodi'r arfer wrth ymdrin â cheisiadau 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 ynghylch datgelu neu ailddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio Cymru 
yn swyddoggwybodeath@archwilio.cymru. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. We welcome 
correspondence and telephone calls in Welsh and English. Corresponding in Welsh will not lead to delay.  
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Cynnwys 

Tudalen 3 o 8 - Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2020-21 – Cyngor Sir Ceredigion 

 

 

Crynodeb o ganlyniadau'r gwaith ardystio    4 

Ffïoedd    7 
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Crynodeb o ganlyniadau’r gwaith ardystio 

Tudalen 4 o 8 - Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2020-21 – Cyngor Sir Ceredigion 

1 O dan baragraff 20 o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, bydd yr Archwilydd Cyffredinol, os yw'n ofynnol gan lywodraeth leol 
neu gorff arall sy'n derbyn grantiau, yn gwneud trefniadau ar gyfer ardystio hawliadau a ffurflenni (y cyfeirir atynt fel hawliadau grant, o 
hyn ymlaen). 

2 Gwnaethom ein gwaith gyda'r nod o ardystio hawliadau unigol ac ateb y cwestiwn: 
• 'A oes gan Gyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) drefniadau digonol ar waith i sicrhau bod hawliadau grant cydgysylltiedig, cywir, 

amserol ac wedi'u cofnodi'n briodol yn cael eu cynhyrchu?' 
3 Rydym wedi cwblhau'r archwiliad ac yn dod i'r casgliad bod gan y Cyngor drefniadau digonol ar waith ar gyfer cynhyrchu a chyflwyno'r 

hawliadau grant a oedd yn gofyn am ardystiad yn 2020-21.  
4 Ar gyfer 2020-21, gwnaethom ardystio chwe chais grant (o'i gymharu â chwech yn 2019-20), gyda gwerth cyfanredol o £45 miliwn (£45 

miliwn yn 2019-20).  
5 Cyflwynodd y Cyngor bob un o'r chwe hawliad grant (100%) erbyn y terfynau amser y cytunwyd arnynt (100% yn 2019-20) ac mae'r 

rhain i gyd bellach wedi'u hardystio. Cost yr archwiliad ar gyfer 2020-21 yw £23,158 (£24,762 yn 2019-20).  
6 Yn gyffredinol, arweiniodd yr archwiliadau at ddiwygiadau arfaethedig i un cais am grant, heb unrhyw newid yn yr hawl i grant. 
7 Ceir crynodeb o'r gwelliannau isod: 
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Tudalen 5 o 8 - Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2020-21 – Cyngor Sir Ceredigion 

Arddangosyn 1: gwybodaeth allweddol ar gyfer 2020-21 

Gwybodaeth allweddol ar gyfer 2020-21 

Yn gyffredinol, gwnaethom ardystio chwe grant a ffurflen (chwech yn 2019-20): 
• roedd chwech (100%) yn ddiamod (pump yn 2019-20, h.y. 83%); 
• nid oedd dim (0%) yn amodol (un yn 2019-20, h.y. 17%); a 
• diwygiwyd un (17%) (un yn 2019-20, h.y. 17%). 
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Tudalen 6 o 8 - Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2020-21 – Cyngor Sir Ceredigion 

 

8 Ar y tudalennau canlynol, nodir crynodeb o ganlyniadau allweddol ein gwaith ardystio grantiau a ffurflenni 2020-21 y Cyngor, sy'n 
dangos ble y gwnaed diwygiadau archwilio o ganlyniad i'n gwaith neu ble y bu'n rhaid i ni roi amod ar ein tystysgrif archwilio. 

9 Mae amod yn golygu bod materion wedi'u nodi ynghylch cydymffurfedd y Cyngor â gofynion cynllun na ellid eu datrys drwy addasu. O 
dan yr amgylchiadau hyn, mae'n debygol y bydd angen rhagor o wybodaeth gan y Cyngor am y corff perthnasol sy'n talu grantiau i 
fodloni ei hun bod y symiau llawn o grant a hawlir yn briodol. Mae perygl posibl y bydd cyrff sy'n talu grantiau yn adfachu grant gan y 
Cyngor os nad ymdrinnir â materion. 

Arddangosyn 2: diwygiadau ac amodau i hawliadau grant 

Cyf Cyf CI Grantiau a ffurflenni Hawliad 
dyledus 

Derbyn yr 
hawliad 

Hwyr Tystysgrif 
amodol 

Addasiad 
(>£10,000) 

Addasiad 
(<£10,000) 

Tystysgrif 
ddiamod 

1 BEN01 Cymhorthdal Budd-daliadau Tai 30-04-21 27-04-21 Na     

2 HLG01 Adran 33 Deddf y GIG (Cymru) 2006 
Cyllidebau Cyfunol 

11-06-21 31-08-21 Na¹     

3 HLG03 Adran 34-194 Deddf GIG (Cymru) 2006 
Trosglwyddiadau Arian 

30-09-21 
 

29-09-21 Na     

4 LA01 Ffurflen Ardrethi Annomestig 
Cenedlaethol 

28-05-21 21-05-21 Na     

5 PEN05 Ffurflen Cynllun Pensiwn Athrawon 31-05-21 19-05-21 Na   Dim newid i’r 
hawl 

 

6 SOC07 Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal 
Cymdeithasol 

30-09-21 28-09-21 Na     

   Cyfanswm 0 0 1 6  

¹ Cytunwyd ar ymestyn y broses o gyflwyno'r hawliad HLG01. 
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Ffïoedd 

Tudalen 7 o 8 - Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2020-21 – Cyngor Sir Ceredigion 

10 Mae ein ffi gyffredinol ar gyfer ardystio grantiau a ffurflenni yn is na'r hyn a godwyd yn 2019-20, ac yn unol â'r amcangyfrif a 
ddarparwyd yn y cynllun Archwilio. 

Arddangosyn 3: dadansoddiad o'r ffi yn ôl grant/ffurflen 

Dadansoddiad o'r ffi yn ôl grant/ffurflen 2019-20 2020-21 
BEN01 – Cymhorthdal Budd-daliadau Tai £11,079 £11,271 

HLG01 – Adran 33 Deddf y GIG (Cymru) 2006 Cyllidebau Cyfunol £2,381 £1,298 

HLG03 – Adran 34 – 194 Deddf GIG (Cymru) 2006 Trosglwyddiadau Arian £1,518 £1,212 

LA01 – Ffurflen Ardrethi Annomestig Cenedlaethol £2,396 £2,362 

PEN05 – Ffurflen Cynllun Pensiwn Athrawon £3,372 £2,775 

SOC07 – Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol £1,872 £2,297 

Goruchwylio, Cynllunio a Rheoli Grantiau £2,146 £1,943 

Cyfanswm y ffi £24,764 £23,158 
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Archwilio Cymru 
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd CF11 9LJ 

Ffôn: 029 2032 0500 
Ffacs: 029 2032 0600 
Ffôn testun: 029 2032 0660 

E-bost: post@archwilio.cymru 
Gwefan: www.archwilio.cymru 
Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg 
We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English.  
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

ADRODDIAD I’R: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

DYDDIAD:  6 Mehefin 2022 

LLEOLIAD:  O bell drwy Fideogynadledda 

TEITL:  Ymateb Cyngor Sir Ceredigion i Adroddiadau’r 
Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth 

PWRPAS YR ADRODDIAD:   Rhoi ymateb y Cyngor mewn perthynas ag Adroddiadau’r 

Er: 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio  

Penderfyniad 

Cynhgorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet dros y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a  
Threfniadaeth a’r Gwasanaethau Democrataidd 

Cyflwyniad 

Mae’r Adroddiad hwn yn nodi ymatebion y Cyngor i Adroddiadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth a’r cynnydd a wnaed o ran cynigion ac argymhellion.  

Mae 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

o Ffurflenni Ymateb Rheolwyr y Cyngor  Diweddariad 2021/2022:
 Ffurflenni Ymateb Rheolwyr - Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal

Cymdeithasol Oedolion (Atodiad 1)

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:  

Sicrhau bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn gwybod 
am yr adroddiadau, y cynigion a’r gwaith sydd ar y gweill 
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Atodiadau:  
 
 
Enw Cyswllt: 
 
Teitl: 
 
 
Dyddiad yr Adroddiad: 

Atodiad 1: Ffurflenni Ymateb Rheolwyr - Taliadau 
Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion 
 
Elin Prysor 
 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro 
 
13/5/2022 
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Adroddiad Cenedlaethol Cryno Archwilio Cymru ac Argymhellion ar gyfer Gwella 
Awdurdod Rheoleiddio: Archwilio Cymru 
Teitl yr Adroddiad: Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

Dyddiad cyhoeddi: Ebrill 2022 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio:  
Cyfeirnod y Ddogfen: https://www.audit.wales/cy/publication/taliadau-uniongyrchol-ar-gyfer-gofal-cymdeithasol-i-oedolion    

Adroddiad Cryno 
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut mae awdurdodau lleol yn darparu gwasanaeth Taliadau Uniongyrchol i oedolion gan archwilio eu heffaith 
a gwerth am arian. Mae Atodiad 1 yn rhoi mwy o fanylion am ein dulliau archwilio. Mae Arddangosyn 1 yn nodi ein priodoleddau o ran dulliau 
da o ymdrin â Thaliadau Uniongyrchol. 
 

ARGYMHELLION:  

Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad Ymateb y Cyngor 
A1 Adolygu gwybodaeth i’r cyhoedd mewn trafodaeth gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i wneud yn siŵr ei 

bod yn glir a chryno ac yn egluro’n llawn yr hyn sydd angen iddynt ei wybod am Daliadau Uniongyrchol. 
 

Cwblhawyd adolygu’r 
dogfennau a’r 
wybodaeth ers i’r 
gwasanaeth ddod yn 
un mewnol. Mae 
fforwm Gofalwyr 
wedi’i sefydlu a bydd 
dogfennau’n cael eu 
dwyn gerbron y 
fforwm i’w hadolygu 
a’u gwirio. Rydyn ni’n 
ystyried sefydlu mwy 
o fforymau. 
Adolygwyd gwefan 
Ceredigion ym mis 
Ebrill 22.  Wrth 
wneud asesiad, bydd 
staff yn cyfeirio’r 
person i’r wefan 
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Tud 2 o Adroddiad Cenedlaethol Cryno Archwilio Cymru ac Argymhellion ar gyfer Gwella 

Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad Ymateb y Cyngor 
neu’n anfon 
gwybodaeth o’r 
wefan drwy’r post os 
oes angen.  Pan fydd 
staff yn gwneud 
asesiad, cynigir 
Taliad Uniongyrchol 
bob amser wrth 
gynllunio 
canlyniadau gyda’r 
person.  

A2 Gwneud gwaith hyrwyddo ychwanegol i annog cyfranogiad mewn Taliadau Uniongyrchol.  
 

Mae’r cyfryngau 
cymdeithasol a 
chyfathrebiadau 
hyrwyddol ar wefan y 
Cyngor i hybu’r 
gwasanaeth Taliadau 
Uniongyrchol wedi 
bod yn llwyddiannus.  
Trefnwyd fforymau 
allanol hefyd h.y. 
fforwm gofalwyr i 
hyrwyddo Taliadau 
Uniongyrchol. Mae 
hyrwyddo’r 
gwasanaeth gyda 
thimau a 
gwasanaethau eraill 
yn fewnol yn dal i 
ddigwydd. 

A3 Gwneud yn siŵr bod gwasanaethau eirioli yn cael eu hystyried ar y pwynt cyswllt cyntaf i roi cyngor annibynnol ar 
Daliadau Uniongyrchol i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.  
 

Mae’r gwasanaeth 
Taliadau Mewnol 
wedi adolygu a 
diweddaru 
dogfennau a 
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Tud 3 o Adroddiad Cenedlaethol Cryno Archwilio Cymru ac Argymhellion ar gyfer Gwella 

Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad Ymateb y Cyngor 
gwybodaeth am y 
Gwasanaethau 
Eirioli.  Mae’r asesiad 
cymesuredd newydd 
yn ei gwneud yn 
ofynnol i staff nodi’r 
angen am eiriolaeth 
ar y pwynt cyswllt 
cyntaf.  

A4 Gwneud yn siŵr bod gwybodaeth am Daliadau Uniongyrchol ar gael wrth y ‘drws blaen’ i ofal cymdeithasol a’i 
bod yn rhan o’r drafodaeth gychwynnol ar yr opsiynau gofal sydd ar gael i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.  
 

Brysbennu Porth 
Gofal.  Mae’r llyfryn 
gwybodaeth am 
Daliadau 
Uniongyrchol a 
chynnwys y wefan 
wedi’u hadolygu a’u 
diweddaru. Crëwyd 
gwefan Taliadau 
Uniongyrchol 
newydd ac mae ar fin 
cael ei lansio. 
 
Mae pobl yn cael eu 
cyfeirio i wefan y 
cyngor.  Os na allant 
gael mynediad i’r 
wefan caiff y 
wybodaeth ei hanfon 
gan y gweithiwr 
drwy’r post. 

A5 Rhoi hyfforddiant i weithwyr cymdeithasol ar Daliadau Uniongyrchol i wneud yn siŵr eu bod deall eu potensial yn 
llawn ac yn teimlo’n hyderus yn eu hyrwyddo i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. 
 

Nid oes hyfforddiant 
yn cael ei roi i staff 
gofal cymdeithasol ar 
hyn o bryd – ond 
mae hwn yn rhan o’r 
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Tud 4 o Adroddiad Cenedlaethol Cryno Archwilio Cymru ac Argymhellion ar gyfer Gwella 

Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad Ymateb y Cyngor 
weledigaeth ar gyfer 
Gydol Oes a Lles i’r 
dyfodol ac yn 
rhywbeth y byddwn 
yn ymroi i ystyried ei 
ddarparu wrth symud 
ymlaen. 
Mae gwybodaeth a 
hyfforddiant tîm 
ynghylch y 
gwasanaeth Taliadau 
Uniongyrchol yn rhan 
o broses sefydlu 
gweithwyr. Caiff 
gwasanaeth Taliadau 
Uniongyrchol ei 
drafod yn rheolaidd 
mewn cyfarfodydd 
tîm ac mae’r staff 
wedi cwblhau 
cyfarfod Arwyddion 
Diogelwch am y 
defnydd o Daliadau 
Uniongyrchol a 
meysydd i’w datblygu 
ymhellach.  

A6 Cydweithio i ddatblygu Cynllun Cadw a Recriwtio ar y cyd ar gyfer Cynorthwywyr Personol.  
 

Rydym yn gwbl 
ymrwymedig i weithio 
gyda Fforwm 
Taliadau 
Uniongyrchol Cymru 
gyfan ac wedi 
cydweithio gyda Sir 
Benfro a Sir Gâr yn 
ogystal â Gofal 
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Tud 5 o Adroddiad Cenedlaethol Cryno Archwilio Cymru ac Argymhellion ar gyfer Gwella 

Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad Ymateb y Cyngor 
Cymdeithasol 
Cymru. 

A7 
Egluro’r disgwyliadau polisi mewn iaith glir a hygyrch a nodi:  
• beth all Taliadau Uniongyrchol dalu amdano; 
• sut mae prosesau asesu ac ymgeisio, amserlenni  
a phrosesau adolygu yn gweithio; 
• sut fydd monitro taliadau unigol a’r gwaith papur sy’n ofynnol i wirio  
taliadau yn gweithio; 
• sut fydd arian heb ei ddefnyddio yn cael ei drin ac a oes modd ei 
fancio; a 
• sut i weinyddu a rheoli cyllidebau cyfun. 
Dylai gwybodaeth i’r cyhoedd gael ei hadolygu yn rheolaidd (o leiaf 
bob pythefnos) i wneud yn siŵr ei bod yn gweithio’n effeithiol a’i bod 
yn dal i fod yn berthnasol. 

 

Mae dogfennau 
Taliadau 
Uniongyrchol, fel 
Llawlyfrau 
Gweithwyr, taflenni 
gwybodaeth a 
Chytundebau 
Taliadau 
Uniongyrchol wedi’u 
hadolygu, eu 
diweddaru a’u 
cyhoeddi ac yn rhoi 
sylw i’r pwyntiau hyn.  
Crëwyd atodlen 
adolygu i fonitro a 
chofnodi. Mae pob 
dogfen a adolygwyd 
wedi’i llunio mewn 
fformat hygyrch.   

A8 Gwneud yn siŵr bod gan bobl sy’n derbyn gofal iechyd parhaus y GIG a Thaliadau Uniongyrchol lais cryfach, 
dewis a rheolaeth wrth wneud penderfyniadau.   
 

Nid oes gan yr 
Awdurdod Lleol 
unrhyw un ar hyn o 
bryd â gofal iechyd 
parhaus a ariennir 
gan y GIG yn derbyn 
Taliad Uniongyrchol. 

A9 Cydweithio i sefydlu system i werthuso Taliadau Uniongyrchol yn llawn sy’n cipio pob elfen o’r broses - 
gwybodaeth, hyrwyddo, asesu, rheoli a gwerthuso effaith ar les ac annibyniaeth.  
 

Mae systemau yn eu 
lle i wneud yn siŵr 
bod ystadegau’n cael 
eu casglu ar lefel leol 
ac rydym yn 
croesawu’r cyfle i 
gydweithio gyda 
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Tud 6 o Adroddiad Cenedlaethol Cryno Archwilio Cymru ac Argymhellion ar gyfer Gwella 

Cyf Cynnig ar gyfer Gwella / Argymhelliad Ymateb y Cyngor 
Llywodraeth Cymru i 
ddarparu ystadegau 
ar lefel genedlaethol. 

A10 Cyhoeddi gwybodaeth am berfformiad yn flynyddol ar gyfer pob elfen o Daliadau Uniongyrchol i wneud yn siŵr y 
ceir golwg ar y system gyfan wrth gyflenwi a gweld eu heffaith i gefnogi gwelliant.  
 

Mae Adroddiad y 
Cyfarwyddwyr yn 
cynnwys ystadegau 
lleol a gasglwyd yn 
lleol.  Cyflwynodd y 
gwasanaeth Taliadau 
Uniongyrchol 
adroddiad blynyddol 
i’r Bwrdd Rhaglen 
Gydol Oed a Lles ar 
ddiwedd y flwyddyn. 
Rydym yn 
croesawu’r cyfle i 
gydweithio gyda 
Llywodraeth Cymru i 
ddarparu ystadegau 
ar lefel genedlaethol. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 

Dyddiad y Cyfarfod: 6 Mehefin 2022 
 

Teitl: Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/1/22 – 31/3/22  
 

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 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet dros y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, 
Gwasanaethau Tai, Pobl   a Threfnidiaeth a Diogelu'r 
Cyhoedd 

 

Bu i’r Pwyllgor ystyried y Strategaeth Archwilio Mewnol blynyddol 2021/22 yn ei 
gyfarfod ym mis Chwefror 2021 lle pennwyd y prif feysydd gwaith i’r cynllun archwilio 
dros dro 2021/22. 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 2021/22, ni chynhaliwyd yr asesiad risg arferol gan fod y Cyngor yn wynebu 
risgiau newydd sy’n newid o hyd yn sgil y pandemig. Felly, bydd angen i’r gwasanaeth 
Archwilio Mewnol asesu ei waith yn barhaus, gan ystyried anghenion a 
blaenoriaethau’r Cyngor yn reolaidd, wrth iddynt newid.  
 

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 1/1/22-31/3/22 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

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

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

 
Dyddiad:  

 
7 Mai 2022 
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Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu  
 

Legal and Governance Services  
 

Gwasanaeth Archwilio Mewnol  
 

Internal Audit Service 
 

 

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 
 
 

1 Ionawr 2022 – 31 Mawrth 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Paratowyd gan: Alex Jenkins, 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

Dyddiad Cyhoeddi: 7 Mai 2022  

Cyflwynwyd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio: 6 Mehefin 2022 
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1 
 

ADRODDIAD CYNNYDD ARCHWILIO MEWNOL 
 
 

 

01/01/2022 – 31/03/2022 
 
 

 
1 CYFWLYNIAD 
 
1.1 Cyflwynwyd y Strategaeth Archwilio a’r Rhaglen Flynyddol 

am 2021/22 i’w gymeradwyo gan y Pwyllgor (PLlA) ar 24 
Chwefror 2021. 

 
1.2 Ni chynhaliwyd yr asesiad risg arferol gan y Rheolwr 

Corfforaethol - Archwilio Mewnol (RhCAM) i grynhoi'r 
rhaglen weithredol am 2021/22, am fod y pandemig wedi 
cyflwyno risgiau newydd i’r Cyngor, sy’n newid yn gyson. 
Mae’r RhCAM felly wedi asesu’r gwaith ar sylfaen 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 2021/22, 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 31/03/22 yn Atodiad 1.  

 
 
 

 
2 Y GWAITH ARCHWILIO A WNAED 
 
2.1 Y Cynnydd a wnaed o ran y Cynllun Archwilio: 
 

 
 
 
 
 

1

11 11

1

26

33

13

Wedi
dyrannu /
Allocated

Arwaith /
In Progress

Adolygu /
Review

Drafft /
Draft

Terfynol /
Final

Cyfredol /
Ongoing

Ar stop /
On hold

r
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2.2 Erbyn 31/03/2022 roedd cyfanswm o 102 eitem yn y Rhaglen Archwilio weithredol dros dro. Mae canran fwyaf o 70 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 32 eitem arall wedi’u hychwanegu trwy gydol y flwyddyn, 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 

Adolygu Fframwaith Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22 

Sgôp: Adolygiad llywodraethu sy’n ystyried effeithiolrwydd y Fframwaith Llywodraethu, yn 
enwedig yn y meysydd y cyfeirir atynt yn benodol yng nghynllun gweithredu y DLlB. 

Llywodraethu Uchel 

GDPR mewn Ysgolion 

Sgôp: 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 gan holl 
ysgolion CSC gofrestriad dilys a chyfredol gyda SCG.  NID yw’r gwaith yn cynnwys adolygiad o’r 
data a ddarparwyd i SCG. 

GDPR/DP 
Sylweddol 

Crwneriaid – Cymharu ffioedd ag Awdurdodau Llywodraeth Leol eraill 

Sgôp: Cymharu yn unol â chais PLlA. 

Dilynol Ddim yn 
berthnasol 

Gweithdrefnau Bancio Incwm  

Sgôp: Rhoi cyngor ar weithdrefnau bancio newydd ar gyfer incwm a gesglir o leoliadau CSC. 
Cynghori 

Ddim yn 
berthnasol 

Caffael – gweithdrefnau prynu  

Sgôp: Rhoi cyngor ynghylch gweithdrefnau cofnodi cyflenwadau a ddanfonir i gartrefi aelodau 
staff ee deunydd ysgrifennu ac ati. 

Cynghori 
Ddim yn 

berthnasol 

Canolfan Hamdden Plascrug – Stoc 

Sgôp: Rhoi cyngor ynghylch symud peiriannau gwerthu o’r Ganolfan Hamdden a rhoi 
gweithdrefnau a rheolaethau yn eu lle ar gyfer gwerthu stoc dros y cownter. 

Cynghori 
Ddim yn 

berthnasol 
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o Adolygu Fframwaith Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22 

• Gweithdy effeithiol i drafod y mesurau a gymerwyd 

• Cydweithio effeithiol drwy’r gwasanaethau perthnasol  
 
o GDPR mewn Ysgolion  

• Llywodraethu gwell yn sgil canoli’r ffioedd ysgol a delir i SCG 
 
o Gweithdrefnau Bancio Incwm  

• Ystyried llywodraethu, risgiau a rheolaethau  wrth gynllunio’r gweithdrefnau bancio yn sgil ailgyflwyno 
derbyn arian parod 

 
o Stoc Canolfan Hamdden Plascrug 

• Ystyried llywodraethu, risgiau a rheolaethau wrth baratoi gweithdrefnau newydd ar gyfer gwerthu stoc 
 

 
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 33 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 pedwerydd chwarter. Bydd y rhain hefyd yn cael eu hystyried wrth ffurfio barn flynyddol yr 
Adain Archwilio Mewnol:  
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• Grant Caledi i Denantiaid - mewnbwn gan archwilio mewnol (oherwydd y gwelliant o’i help gyda’r Grantiau Ardrethi Busnes) i 
wirio ceisiadau cyn eu talu er mwyn lleihau'r risg o orfod adennill taliadau anghywir / twyllodrus; defnydd o’r system analytig 
data ‘ActiveData’ hefyd galluogi gwirio taliadau yn erbyn gwybodaeth o’r ‘National Anti-Fraud Network’ a ffynonellau erial. 

• RA Addasu’r Economi - wedi’i gydnabod gan fynychwyr i fod yn fforwm da a chynhwysfawr ar gyfer adfywiad ac adffurfiant o 
ganolfannau trefi. 

• Datganiad Llywodraethu Blynyddol – trefniadau mewn lle i ddechrau’r broses o adolygu’r fframwaith lywodraethu a’r cynllun 
gwelliant dilynol.  

• Cynllunio at Argyfwng a Pharhad Busnes (EPBC) - templed wedi’i ddiweddaru i alluogi pob gwasanaeth i ddiweddaru eu 
cynlluniau parhad busnes; adolygiad o gynllun prif ddigwyddiadau'r Cyngor ar waith; cynrychiolydd wedi mynychu fforwm 
ystwythder lleol i gadarnhau cysondeb rhwng cyrff a bod unrhyw bractis da yn cael ei rannu. 

• Rheoli Risg - arolwg o’r gofrestr risgiau hefyd ar agenda’r EPBC; trefniadau lliniarol mewn lle ar gyfer y risg newydd 19 (newid 
hinsawdd ac erydu arfordirol / llifogydd) a 20 (clefyd coed ynn). 

• 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. 

• Brexit - cynrychiolydd wedi mynychu cyfarfod cydlynwyr trawsnewid WLGA i gasglu a dosbarthu gwybodaeth briodol. 

• 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. 

• Archwiliad Data – trefniadau mewn lle i wella rheolaeth data a sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth.  

• Clic – hyfforddiant ar gael i wasanaethau gan y Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid i godi ymwybyddiaeth o gyfleusterau’r 
system.  
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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 23 ‘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 4.  Cyflwynwyd adroddiad eithriedig i’r PLlA am y camau 

gweithredu sylweddol a oedd angen eu cymryd yn 2021/22 yn Chwarter 1, ac roedd yr un a gyhoeddwyd yn yr ail chwarter yn 
cyfeirio at weithdrefnau mân arian, yn ymwneud yn bennaf â’r ffaith na dderbyniwyd datganiadau gan ddeiliaid imprest. Mae 
Archwilio Mewnol yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Cyllid ar hyn o bryd er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r mater hwn.  
  

8

6

2 0

10

Uchel / High Sylweddol /
Substantial

Canolig /
Moderate

Cyfyngedig /
Limited

Cyngor yn unig /
Advice only

Sicrwydd a Ddarparwyd / 
Assurance Provided

0 2

17

4

Angenrheidiol /
Fundamental

Sylfaenol / Significant Canolig / Moderate Mân Sylwadau /
Merits Attention

Camau i'w Cymryd / Actions 
Required
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3 ADNODDAU 

3.1 Llanwyd strwythur yr Adain Archwilio Mewnol, fel a nodir yn Atodiad IV, am dri chwarter cyntaf 2021/22.  Yn sgil y newid i swyddi 
Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol ac Uwch Archwilydd, mae’r swydd Cynorthwyydd Archwilio dan Brentisiaeth wedi bod 
yn wag er 1af Ionawr 2022 wrth i ni aros am ymateb i’n hachos busnes am Gynorthwyydd Llywodraethu ac Archwilio (gellir gweld 
y strwythur newydd arfaethedig yn Atodiad V)   

3.2 Mae Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol newydd wedi bod yn ei swydd er 1 Ionawr 2022. Mae ganddi gryn brofiad ym 
maes Archwilio Mewnol a chafodd ffenest o chwe mis i gysgodi’r Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol blaenorol; mae 
Rheolwr Archwilio gwybodus a medrus yn ei chefnogi.   

3.3 Treuliwyd cyfanswm o 865 diwrnod yn cyflawni gwaith archwilio am y cyfnod rhwng 1 Ionawr 2022 a 31 Mawrth 2022, sy’n 
cynrychioli 102% o’r diwrnodau aseswyd oedd eisiau i gwblhau’r rhaglen archwilio i ddiwedd y flwyddyn.    

3.4 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’. 

3.5 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). 

3.6 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 ymgymryd â gweminarau a modiwlau e-ddysgu’r Cyngor, i gynnwys y gweminar 
diweddar ar Còd, Moeseg & Twyll a dau ar Ddiogelwch Seibir; 

• Mae’r RhCAM wedi mynychu weminarau rheolaidd CIPFA; ac yn parhau i wylio weminarau cyson ILM ar ganfod elfennau 
arweinyddiaeth; a 

• Mae dwy aelod o staff yn parhau i astudio ar gyfer cymhwyster Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol, er bod problemau wedi codi 
trwy gydol y flwyddyn oherwydd y pandemig. 

3.7 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.    

3.8 Mae holl staff y gwasanaeth AM yn gweithio o gartref ar hyn o bryd. 
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4 CYNLLUN GWELLA 2021/22  
 

Cyf Cydymffurfio â’r Safon Camau sydd Angen eu Cymryd 
Dyddiad 
Targed 

Safon 
1311 

5.4.5 A yw’r monitro perfformiad yn cynnwys 
gofyn am adborth? 
Holiaduron heb eu dosbarthu trwy gydol y 
pandemig.  

Holiaduron i’w dosbarthu unwaith bydd Rhaglen 
mewn lle.  
Nodwyd unrhyw sylwadau o reolwyr yn dilyn 
archwiliadau, lle nad oes angen holiadur. 

Yn ystod 
2021/22 

Safon 
2010 

6.1.1 A yw’r PAM wedi penderfynu’r gwaith i’r 
uned mewn rhaglen yn ôl risg? 
Ar hyn o bryd mae gwaith yn cael ei asesu yn ôl 
y risg yn adweithiol. D’oes dim rhaglen ffurfiol 
mewn lle. 

Paratoi rhaglen o waith yn ôl risg yn unol â 
rhaglen waith gwasanaethau.   
Rhaglen archwilio dros dro mewn lle, yn ôl 
Adroddiad Cynnydd Chwarter 3. Trefniadau 
mewn lle am asesiad risg llawn ar gyfer rhaglen 
2022/23.    

Yn ystod 
2021/22 

Safon 
2050 

6.1.15 Defnyddio ffynonellau eraill o sicrwydd. 
System map sicrwydd mewn lle – yn ofynnol i’w 
ddiweddaru yn gyson. 

Y map sicrwydd i’w ddiweddaru a’i fonitro ynn 
nghyfarfodydd wythnosol y Tîm. 
Y map sicrwydd erbyn hyn yn eitem reolaidd ar 
agenda cyfarfodydd y tîm, i’w ddiweddaru yn ôl 
yr angen. 

Yn gyson yn 
2021/22 

Safon 
2500 

6.6.1 Yw’r PAM wedi ystyried newid y farn 
archwilio mewnol pan mae materion yn codi 
wrth ddarparu archwiliad dilynol? 
Ni ddarperir archwiliadau dilynol yn 2020/21 
oherwydd y pandemig. 

Darperir yr archwiliadau dilynol yn 2021/22. 
Archwiliadau canlynol wedi’u cynnwys yn y 
rhaglen archwilio dros dro sydd mewn lle. 

31 Mawrth 
2022 

Adroddiad 
Blynyddol 

Y system Pantana (MKI) heb fod mor 
ddefnyddiol yn gweithio’n adweithiol. 
Defnyddir Pentana (MKI) pan yn bosib, ond 
ddarperir gwaith adweithiol trwy ddefnydd ffolder 
electronig ar y cyd. 

Y system i’w werthuso unwaith mae’r uned yn 
darpar wasanaeth arferol. 
Dim yn addas ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa. 

31 Mawrth 
2022 
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Atodiad I 
Rhaglen Archwilio Dros Dro 2021/22   

   

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 Ardrethi Busnes, ayb dygwyd ymlaen  

Sgôp: Grantiau Ardrethi Busnes – 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. Mae 
mwyafrif y gwaith hwn wedi’i gwblhau yn 2020/21, ond mae ambell i gais gydag ymholiadau’n 
dal i aros am benderfyniad.  

Cyfredol 

  - Grantiau Cofid - 2021 
Sgôp: Grantiau – 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 

   - Grantiau Busnes 2022 
Sgôp; Grantiau 2022 – 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 

   - Grantiau Dewisol 2022 
Sgôp; Grantiau 2022 – 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 

  - Grantiau Caledi i Denantiaid – Awst 2021 
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 

  - 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. Profion archwilio cychwynnol wedi’u cwblhau - adolygiad pellach gan 
RhCAM.  

I’w Adolygu 

  - Cyfarpar Diogelu Personol Sgôp – Archwiliad annibynnol o’r lefelau stoc a drosglwyddwyd wrth symud o daenlenni 
cymryd stoc i systemau cyfrifiadurol  

Heb ei gynllunio 

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.   

6-Cyfredol  
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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.  Y grŵp yn dal i gwrdd bob pythefnos. 

Cyfredol 

Archwiliadau rheolau allweddol     

Y brif system gyfrifyddu 

Sgôp: Prif maes 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 maes 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 maes 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. Adroddiad 
drafft wedi’i gyflwyno i’r gwasanaeth.   

Mewn drafft 

Budd-daliadau Tai  

Sgôp: Prif maes risg ariannol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn ystyried 
y trefniadau ar waith i brosesi ceisiadau budd-daliadau tai: cynlluniau wrth gefn, cydymffurfio 
â’r Fframwaith Wirio Genedlaethol, ymwybyddiaeth twyll, cyflymder prosesi ceisiadau, ffeiliau 
paramedr y system, data’r system, adrodd eithriadau, cydlynu i’r systemau bwydo, gwirio 
annibynnol ar sampl o gyfrifiadau, diogelwch y system TGCh. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Budd-daliadau Tai – Adolygiad Ansawdd 2021-22 
Sgôp: Sicrwydd ansawdd. Cwblhawyd yn flynyddol (fel arfer yn rhan o’r archwiliad rheolau 
allweddol). Ystyried sampl o geisiadau budd-daliadau tai o ddechrau i’r diwedd i sicrhau 
cyflawnrwydd a chywirdeb. 

Heb ei gynllunio       
Ar waith 

Ardreth Annomestig Genedlaethol 

Sgôp: Prif maes 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. 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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Credydwyr 

Sgôp: Prif maes 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. 

Heb ei gynllunio       
I’w Adolygu 

Man-ddyledwyr 

Sgôp: Prif maes 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. 

Heb ei gynllunio       
I’w Adolygu 

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. Archwiliad ar y gweill. 

Heb ei gynllunio       
Ar waith 

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. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd 
i swyddfeydd. 

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 

Sgôp: Adolygiad llywodraethu sy’n ystyried effeithiolrwydd y Fframwaith Llywodraethu, yn 
enwedig y meysydd cyfeirir ato yn rhaglen weithredol y DLlB. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 4 

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.  Cafodd y grŵp ei ddisodli gan y Drefn Rheoli Aur/Arian 
oherwydd y pandemig, ond ail-gychwynnodd y cyfarfodydd Mis Ebrill – cwrdd yn chwarterol. 

Cyfredol 

Blychau Ystafelloedd Gorffwys mewn Argyfwng 
Sgôp: mewnbwn AM i archwiliad y gwasanaeth o’r blychau ystafelloedd gorffwys mewn 
argyfwng, i sicrhau diogelwch y blychau wedi’u lleoli mewn safleoedd penodol.  

Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 2 

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 

Ar waith 
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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.  

  

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.   

Cyfredol 

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. Cwrdd yn chwarterol. 

Cyfredol 

Brexit  
Sgôp: Adolygiad risg sy’n ystyried y trefniadau mewn lle i monitro newidiadau o ganlyn Brexit. 
Ar waith. 

Heb ei gynllunio       
Ar waith 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol / Cydraddoldeb     

Ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
yn y gwasanaethau  

Sgôp: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r adolygiad yn ystyried y trefniadau sydd ar 
waith i sicrhau bod gwasanaethau’n rhoi sylw i amcanion corfforaethol yn eu cynlluniau, a’u 
bod wedi ystyried gofynion y Ddeddf. Byddwn yn adolygu’r rhaglen gychwynnol o gamau 
gofynnol o dan y Ddeddf, ac yn gwirio sampl o’r dystiolaeth.  

Cwblhawyd yn 
Chwarter 2 

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.  

  

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)     
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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. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Ddiogelu Data yn yr Ysgolion – archwiliad dilynol 
Sgôp: Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Dilynol i’r uchod. Profion archwilio wedi’u 
cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio 
/ Rheolwr Corfforaethol AM. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 4 

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 

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 

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. I’w gyflawni yn chwarter 4. 
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Grant Gwella Addysg - 2020/21 archwiliad terfynol 
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.  

Cwblhawyd yn 
Chwarter 3 

Grant Datblygu Disgyblion - 2020/21 archwiliad 
terfynol 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.  

Cwblhawyd yn 
Chwarter 3 

Gwasanaethau a Systemau Eraill     

CLIC 
Sgôp: Gwerthuso’r gwasanaeth a ddarperir – cwmpas yr archwiliad i’w gytuno. I’w gynnal 
unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

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.   Cododd cwestiynau yn dilyn adolygiad ansawdd sydd angen sylw unwaith bod staff 
yn dychwelyd i’w swyddfeydd.  Cyhoeddwyd adroddiad 25/3/21 yn sgil camau gofynnol.  Ni 
roddir sicrwydd nes bod gwaith ychwanegol wedi’i gyflawni.  

Wedi’i ohirio 

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân  
Sgôp: Gwirio prosesau terfynol diwedd blwyddyn i cysoni’r cronfeydd i brif system gyfrifyddu y 
Cyngor, a’r dogfennau dychwelwyd gan wasanaethau i’w cefnogi.  

Cwblhawyd yn 
Chwarter 2 

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân Sgôp: Archwiliad dilynol i’r uchod. Helpu roi’r camau newydd mewn lle yn unol a’r canllawiau. 
Heb ei gynllunio  

Ar waith 

Cyfrif yr Harbyrau 2020/21  

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 2020/21. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 
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Adolygiad o’r Harbyrau (Cyllid)  

Sgôp: Profion i gefnogi cyfrif yr Harbyrau, yn ôl hyn y nodwyd gan ffurflen AW: cadwyd llyfrau 
cyfrif addas, cydymffurfiwyd a’r rheoliadau cyllidol, mesurwyd risgiau, proses cynilo addas, 
derbyniwyd yr oll arian y disgwyliwyd, gweithredwyd cyflogau a chasgliadau yn gywir, cadwyd 
cofrestrau asedau a buddsoddiadau, a pharatowyd dadansoddiadau cyfrifon cywir. 

Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 1 

Adolygiad o’r Harbyrau (IA)  
Sgôp: Profion i gefnogi cyfrif yr Harbyrau, yn ôl hyn y nodwyd gan ffurflen AW. Darparwyd i 
Cyllid yn chwarter 1 i gefnogi gwaith y cyfrif. Paratowyd drafft hefyd i Iechyd yr Amgylchedd 
sy’n gweithredu’r harbyrau’n ddyddiol, i gyflawni’r camau gofynnol o samplo’r cyfrif.  

Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 2 

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 

Canolfan Llesiant Llambed - Derbynfa 
Sgôp: Gwasanaeth newydd Canolfan Llesiant Llambed (Canolfan Hamdden gynt). Gofynnwyd 
am gyngor cyf rheolau a diogelwch ar broses derbyn arian yn y dderbynfa. 

Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 1 

Canolfan Llesiant Llambed 

Sgôp: Gwasanaeth newydd Canolfan Llesiant Llambed (Canolfan Hamdden gynt). Yn ogystal 
â’r dymuniad am gyngor cyf rheolau a diogelwch ar broses derbyn arian yn y dderbynfa 
(gweler uchod), bydd y gwasanaeth yn cynnwys AM wrth baratoi’r systemau newydd i gynnwys 
yr amnewidiad i’r system bwcio cyfoes.  

Heb ei gynllunio  

Cyngor Chwaraeon Ceredigion  
Sgôp: Archwilio cyfrif. Yn hanesyddol, mae AM yn paratoi ac yn archwilio cyfrifon blynyddol y 
corff erbyn ei Gyfarfod Blynyddol Cyffredinol. 

  

AD – Casgliad JustGiving  
Sgôp: Gofynnwyd i AM gan AD i adolygu’r broses casglu rhoddion ar gyfer elusen banciau 
bwyd gan staff. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 2 

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?  Penodwyd SLR Group Limited (SLR) gan y Cyngor i archwilio 
opsiynau ystyrlon ar gyfer rheoli gwastraff yng Ngheredigion yn y dyfodol.  Mae’r angen i’r 
strategaeth derfynol ffurfio llinell sylfaen ar gyfer Adolygiad Gwerth Gorau o Reolaeth 
Gwastraff hefyd yn rhan o’r Briff. 

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 
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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 

Gwasanaeth Ystadau – Methiant cyfathrebu gyda 
AC  

Sgôp: Ymchwiliad i ddarganfod y rheswm bu methiant yn y cyfathrebu rhwng staff gwasanaeth 
ystadau a Archwilio Cymru tra’n paratoi’r archwiliad allanol o’r cyfrifon, yn ôl gofyn y PLlA. 

Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 2 

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 

Crwner – Adroddiad Cryno Sgôp: Crynodeb o’r adroddiadau archwilio blaenorol cyf Gwerth am Arian.  
Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 1 

Crwner – Adroddiad Dilynol 
Sgôp: Yn dilyn ymlaen i’r adroddiad dyddiedig 23/6/21 y cyflwynwyd yn bapur eithriedig i’r PLlA 
ar 9/9/21. Darparwyd gwybodaeth ychwanegol, yn unol a’r gofyn, ar gyfer pwrpasau cymharu.   

Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 2 

Crwner – System Newydd  
Sgôp: Sefydlu system newydd i gysoni’r gwasanaeth gyda system Archebion / Taliadau y 
Cyngor. 

Cyfredol 

Crwner – Cymharu Ffioedd ag Awdurdodau Lleol 
eraill 

Sgôp: Gofynnodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am gymharu ffioedd Trefnwyr 
Angladdau Ceredigion â ffioedd Trefnwyr Angladdau Awdurdodau Lleol eraill Cymru. 
Archwiliad ar y gweill. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 4 

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. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Gweithdrefnau diogelu corfforaethol 

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 

Taliadau Uniongyrchol  Sgôp: Sicrhau bod rheolau yn y system newydd o Ebrill 2021.  Ar waith 

Atal Twyll (gan gynnwys y Fenter Twyll 
Genedlaethol) 
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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 

Strategaeth Atal Twyll 
Sgôp: Adolygiad pob tair-mlynedd i’w weini yn 2021. Cydlynwyd diweddariad y Strategaeth 
gan AM; cymeradwywyd gan PLlA 3/6/21 a’i gyflwyno i’r Cyngor 17/6/21 am gymeradwyaeth 
terfynol. Mae’r Strategaeth cyfoes ar y wefan erbyn hyn. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

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 

Active Data 
Unioni / dadansoddi data. Mae’r adolygiad hwn yn rhoi sicrwydd rhag niwed i enw da’r Cyngor 
a cholledion ariannol oherwydd gweithgarwch twyllodrus, a hynny drwy ddefnyddio’r system 
analytig data 'Active Data'.  

  

  - Grantiau Ardrethi Busnes, ayb 
Sgôp: Defnyddio ActiveData i wirio’r ddogfen taliadau grantiau yn erbyn unrhyw wybodaeth 
amheus sy’n dod i’r golwg ee  rhybuddion o NAFN (Rhwydwaith Atal Twyll Cenedlaethol).  

Cyfredol 

Papur Archwilio Alban 
Sgôp: Holiadur i reolwyr ar drefniadau atal twyll, rheoli risg, ayb. I’w amgylchu unwaith bod 
staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Twyll Mandad   
Sgôp: Darpar cymorth mewn achlysur; hy pan fydd rhywun yn dynwared trydydd parti, megis 
cyflenwr, ac yn mynnu taliad brys, ee credydwr yn newid ei fanylion banc. Angen ei adrodd i’r 
Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol.  

Cyfredol 

Twyll Mandad - Canllawiau 
Sgôp: Mae canllawiau gweithredol y gwasanaeth yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd i sicrhau 
eu bod yn gyfoes ac yn briodol. Gofynnwyd AM am fewnbwn. 

Cwblhawyd yn 
Chwarter 1 

Caffael 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. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Wedi’i ohirio 

Y Gyflogres Sgôp: Gwirio sampl o’r penodiadau newydd i sicrhau bod yr unigolion mewn swydd. Cyfredol 

Teithio  Sgôp: Gwirio sampl o geisiadau teithio i sicrhau bod nifer y milltiroedd yn addas a cywir.  Cyfredol 

Archwilio TGCh     
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Safon PCI (Diwydiant Carden Taliad)  
Sgôp: Gwirio cydymffurfiaeth â gofynion y Safon.   I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i 
swyddfeydd.  

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. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd..  

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).. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i 
swyddfeydd..  

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. 

Heb ei gynllunio       
Cyfredol 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021   

  

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 

Sgôp: Cefnogi PLlA. 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: Cefnogi PLlA. 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 - NFI 2018-21 Sgôp: Llenwi, monitro a diweddaru’r ffurflen ar gyfer NFI. 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 3 

Ffurflen Ymateb Rheolwyr AC – Taclo Twyll Sgôp: Llenwi, monitro a diweddaru’r ffurflen ar gyfer trefniadau twyll. Cyfredol 

Rheoliadau Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 
Sgôp: Mewnbwn AM i’r ymgynghoriad. Posibilrwydd o adolygiad pellach yn dibynnu ar 
canlyniad yr ymgynghoriad.  

Cwblhawyd yn 
Chwarter 3 
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Gweithdrefnau Bancio Incwm Rhoi cyngor ar weithdrefnau bancio newydd o ran yr incwm a gesglir o leoliadau CSC.   
Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 4 

Adolygiadau ychwanegol / ymholiadau / 
adolygiadau wrth gefn 

    

Llyfrgell / Swyddfa Leol Llambed  Sgôp: Gofynnwyd am gyngor ynglŷn â mater diogelu arian.   
Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 1 

Caffael – gweithdrefnau prynu  
Ymholiad gan adran Caffael ynghylch y gweithdrefnau ar gyfer cofnodi cyflenwadau a 
ddanfonir i gartrefi aelodau staff ee deunydd ysgrifennu ac ati. 

Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 4 

Canolfan Hamdden Plascrug – gwerthu  
Ymholiad o Blascrug ynghylch symud peiriannau gwerthu o’r Ganolfan Hamdden a gwerthu 
stoc dros y cownter.   

Heb ei gynllunio 
Cwblhawyd yn 

Chwarter 4 

Cynllun Gofal Plant  Ymgymerwyd ag ymchwil ac ymholiadau cychwynnol – sgôp i’w benderfynu. 
Heb ei gynllunio 

Wedi’i neilltuo 

Canolfan Groeso Frys  Sgôp: rhoi cyngor ar drefniadau llywodraethu a rheolaethau’r Ganolfan Groeso Frys  
Heb ei gynllunio 

Cyfredol 

Sicrwydd     

Mapio Sicrwydd  Sgôp: Ystyried sicrwydd sydd ar gael o ffynonellau eraill. Cyfredol 

T
udalen 84



 

19 

 

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. 
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Atodiad IV 
 

                                                      Strwythur yr Adain Archwilio Mewnol o 1 Tachwedd 2020 
 

Rheolwr 

Corfforaethol – 

Archwilio 

Mewnol

Rheolwr 

Archwilio

Uwch-archwilydd

Archwilydd Archwilydd

Archwilydd 

Cynorthwyol ar 

Brentisiaeth 

Swyddog 

Llywodraethu
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Strwythur Archwilio Mewnol Arfaethedig 

 

Atodiad V 
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CEREDIGION COUNTY COUNCIL 
 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 

Dyddiad y Cyfarfod: 6 Mehefin 2022 
 

Teitl: Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2021/22 
 

Pwrpas yr 
Adroddiad: 

Darparu barn yn flynyddol ar sicrwydd yr archwilio 
mewnol ar gyfer Aelodau’r Pwyllgor  
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet dros y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, 
Gwasanaethau Tai, Pobl   a Threfnidiaeth a Diogelu'r 
Cyhoedd 

 
Ystyriodd a chymeradwyodd y Pwyllgor Gynllun Archwilio Mewnol Blynyddol 
2021/22 yn ei gyfarfod ym mis Chwefror 2021. Roedd y Cynllun yn darparu 
amlinelliad o’r gwaith sy’n ofynnol gan yr Adain Archwilio Mewnol yn ystod y 
flwyddyn er mwyn ffurfio barn ynghylch sicrwydd.  

Mae’r farn hon yn ffurfio rhan o fframwaith sicrwydd y Cyngor. Mae AM hefyd yn 
darparu cyngor annibynnol i wasanaethau er mwyn helpu rheolwyr i wella’u 
mesurau rheoli mewnol, eu dull o reoli risg, a’u trefniadau llywodraethu.    

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn darparu crynodeb o’r gweithgarwch archwilio 
mewnol yn ystod y flwyddyn hyd 31 Mawrth 2022, ac mae’n ymgorffori barn yr 
adain archwilio. 

Mae hefyd yn cofnodi’r sefyllfa bresennol o ran adnoddau, a chynlluniau sicrhau 
ansawdd, gwelliant a chynnydd yr Adain.  
 
Argymhelliad: Cymeradwyo’r Adroddiad 

  
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Bod y Pwyllgor Archwilio’n fodlon bod yr Adain 
Archwilio Mewnol wedi gwneud gwaith digonol a 
phriodol er mwyn darparu sicrwydd realistig 
ddiwedd y flwyddyn, gan ychwanegu gwerth, a 
chynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei amcanion. 
 

Atodiadau: Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2021/22 
 

Pennaeth y 
Gwasanaeth: 

Elin Prysor 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu / Swyddog Monitro 
 

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

 
Date:  

 
6 Mai 2022 

 

Tudalen 89 Eitem Agenda 10



 

 

 

GWASANAETHAU 
CYFREITHIOL A 
LLYWODRAETHU  
 

 
 
 

GWASANAETH ARCHWILIO MEWNOL  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mai 2022  

Cyflwynwyd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio:  
6 Mehefin 2022 

 

 

 

Adroddiad Blynyddol y Rheolwr Corfforaethol - Archwilio 
Mewnol ar Waith yr Adain Archwilio Mewnol yn 2021/22 
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Adroddiad Blynyddol y Rheolwr Corfforaethol - Archwilio 
Mewnol ar Waith yr Adain Archwilio Mewnol yn 2021/22  

 
 
1 CYFLWYNIAD 
 
1.1 Amlinellir y cyfrifoldebau proffesiynol sydd ar archwilwyr mewnol y sector 

cyhoeddus yn Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (y Safonau) sy’n 
cyd-fynd â’r Nodyn Cymhwyso Llywodraeth Leol a gyhoeddwyd gan Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA). 

 
1.2 Mae’r Safonau yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio 

Mewnol i ddarparu sicrwydd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ynghylch holl 
system y Cyngor o ran rheolaeth fewnol, rheoli risgiau a’r trefniadau 
llywodraethu corfforaethol.    

 
1.3 Mae'r adroddiad hwn yn nodi canlyniadau unigol a chyfunol yr adolygiadau 

archwilio a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2022.  Bu’r 
gwasanaeth yn darparu gwasanaeth mwy ‘adweithiol’ yn ystod y flwyddyn 
oherwydd y pandemig, gan glustnodi mwy o amser i eitemau megis grantiau covid.  
Gwnaed y penderfyniadau hyn gan roi ystyriaeth i’r risgiau a gyflwynwyd, a 
chafodd y gwaith ei ail-flaenoriaethu yn ôl yr angen. Mae’r farn archwilio 
gyffredinol ynghylch y sicrwydd y gellir ei roi yn seiliedig ar y gwaith archwilio hwn. 

 
1.4 Mae'r sicrwydd a ddarperir hefyd yn pwyso a mesur y cynnydd a wnaed wrth 

weithredu gwelliannau ac mae’n ystyried y gofrestr risgiau a’r sicrwydd a 
ddarperir mewn adroddiadau a gyhoeddir gan reoleiddwyr allanol. 

 
1.5 Y rheolwyr sy'n gyfrifol am ddatblygu, cynnal a sicrhau cydymffurfiaeth â'r 

gweithdrefnau o ran rheolaeth fewnol, rheoli risgiau a llywodraethu o fewn eu 
maes cyfrifoldeb. Hefyd, ni all y sicrwydd a ddarperir byth fod yn absoliwt.  

 
 
 
 
 
2 Y CWMPAS A’R CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL   

2.1 Amlinellir rôl a chyfrifoldebau’r Adain Archwilio Mewnol yn Siarter Archwilio 
Mewnol y Cyngor a gymeradwywyd ddiwethaf gan y Pwyllgor yn Ionawr 2022.  
Hefyd, mae’n nodi manylion ynghylch annibyniaeth, awdurdod, cwmpas gwaith a 
threfniadau adrodd Archwilio Mewnol. Caiff yr holl waith archwilio ei wneud yn unol 
â chynnwys y Siarter Archwilio Mewnol, a adolygir gan y Rheolwr Corfforaethol – 
Archwilio Mewnol bob blwyddyn ac a gaiff ei gyflwyno gerbron y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio os bydd angen gwneud unrhyw newidiadau.  

 

Tudalen 91



 

 

 

2 

 

2.2 Er mwyn gofalu bod Archwilio Mewnol yn sicrhau bod digon o brofi’n digwydd drwy 
gydol y flwyddyn fel y gall ddarparu asesiad gwrthrychol,  mae’r Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn penderfynu beth yw blaenoriaethau, cwmpas a 
dulliau gweithgareddau archwilio’r Cyngor, drwy gyfeirio’n ôl at y cynllun archwilio 
gweithredol sy’n seiliedig ar risgiau, ar ddechrau pob blwyddyn.  Ym mis Chwefror 
2021, cymeradwywyd Strategaeth a Chynlluniau Archwilio Mewnol 2021/22 sy’n 
amlinellu sut y cafodd cynllun gwaith gweithredol y flwyddyn ei roi at ei gilydd ac sy’n 
rhestru yr archwiliadau sydd i’w cynnal gan Archwilio Mewnol yn ystod y flwyddyn.    

 

2.3 Cafodd y broses gychwynnol o roi cynllun gweithredol 2021/22 ar waith ei monitro 
gan y Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol ar sail barhaus ac, yn anochel, roedd 
angen gwneud nifer o newidiadau yn ystod y flwyddyn am amrywiaeth o resymau (yn 
bennaf oherwydd y pandemig). Roedd hyn yn galw am ail-flaenoriaethu tasgau a 
gwneud newidiadau i'r gwaith a gynlluniwyd yn wreiddiol.  Gweithiodd y gwasanaeth 
mewn ffordd mwy adweithiol, ac roedd y prif newid yn sgil y Grantiau Trethi Busnes a 
ddyfarnwyd yn ystod amrywiol gamau’r cyfnod clo. 

  

 Fel y nodwyd yn Adroddiad Blynyddol y llynedd, ystyriwyd bod hyn yn briodol ac yn 
angenrheidiol am fod gan y Cyngor (yn union fel Awdurdodau Lleol eraill) 
rwymedigaeth frys i ddyfarnu'r grantiau i fusnesau cymwys yn y sir. Gall 
camgymeriadau ddigwydd yn hawdd mewn sefyllfaoedd fel y rhain (h.y. ar adegau 
pan fyddwn yn prosesu cynifer o geisiadau â phosibl dros gyfnod amser byr), a gall 
twyllwyr fanteisio’n hawdd ar y sefyllfa. Roedd y system hon felly yn darparu risgiau 
ychwanegol i'r Cyngor, gan fod y grantiau a dalwyd yn symiau sylweddol a bod meini 
prawf llym yn bodoli. 

 

 Gwnaed y newid i gynlluniau’r Adain Archwilio Mewnol a’r ffordd o weithio gan yr 
ystyriwyd bod hyn yn ychwanegu gwerth at waith y Cyngor (yn ôl Safonau Archwilio 
Mewnol y Sector Cyhoeddus, dyna yw cenhadaeth Archwilio Mewnol) a chaiff hyn ei 
gefnogi gan ddatganiad Bwrdd Ymgynghorol Safonau Archwilio Mewnol (IASAB) 
(gweler Atodiad 1). 

 

 Mae lefel y sicrwydd a ddarperir yn seiliedig ar y canlynol: 

• Canfyddiadau’r holl archwiliadau ac ymgynghoriadau a gynhaliwyd yn ystod 
2021/22 (y rhai y cynlluniwyd ar eu cyfer a’r rhai na chynlluniwyd ar eu cyfer),  

• Ymatebion y rheolwyr i’r canfyddiadau a’r camau sydd angen eu cymryd, a 

• Sicrwydd o ffynonellau eraill (gweler Atodiad 4). 
2.4 Dyma grynodeb o statws gwaith yr Adain Archwilio Mewnol ar 31/3/2022: 

Statws yr Archwiliad Nifer 

Adroddiad Terfynol / Ymateb wedi’i gyflwyno i’r gwasanaeth  26 

Eitemau gwaith parhaus e.e. Menter Twyll Genedlaethol 33 

Adroddiad Drafft wedi’i baratoi – Aros am y cyfarfod ymadael  1 

Papurau gwaith ac yn aros i’r adroddiad gael ei adolygu  11 

Archwiliadau ar y gweill / wedi’u dwyn ymlaen i 2020/21  11 

Wedi’u dwyn ymlaen neu ddim eu hangen bellach 13 
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2.5 Mae copi o Gynllun Gweithredol Archwilio Mewnol 2021/22, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor yn Chwefror 2021 i’w weld yn  
 Atodiad 2 (sy’n nodi statws pob darn o waith). Mae’r union waith a wnaed o gymharu â’r cynllun ynghyd â’r adolygiadau 

ychwanegol i’w gweld yn y tablau isod: 
 

Tabl 1:  Yr archwiliadau a’r adolygiadau a gwblhawyd yn unol â chynllun gweithredol 2021/22 (hy gwaith y cynlluniwyd ar ei gyfer) 

Tabl 2: Archwiliadau, ymgynghoriadau a gwaith cynghori ychwanegol a gwblhawyd (hy gwaith na chynlluniwyd ar ei gyfer) 

Tabl 3: Eitemau gwaith parhaus 
   

 
Tabl 1 – Yr archwiliadau y cynlluniwyd ar eu cyfer yn 2021/22 sydd wedi’u cwblhau  
 

 

Maes Archwilio 
Math o 

Archwiliad 
Sicrwydd  

Rheolaethau allweddol 

Budd-daliadau Tai 

Cwmpas: Maes risg ariannol allweddol.  Fe’i cwblheir bob 3 blynedd.  Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau ar gyfer prosesu ceisiadau am fudd-daliadau tai: trefniadau parhad 
busnes, cydymffurfiaeth â’r Fframwaith Gwirio Cenedlaethol, ymwybyddiaeth o dwyll, pa 
mor gyflym y prosesir, ffeiliau paramedr y system, data system, adrodd am eithriadau, 
cysoni â systemau bwydo, gwirio cyfrifiadau sampl yn annibynnol, diogelwch y system 
TGCh.   

Rheolaethau 
Allweddol 

Sylweddol 

Llywodraethu 

Adolygu’r Fframwaith Datganiad Llywodraethu Blynyddol - 2021/22 

Cwmpas: mae’r adolygiad yn ystyried effeithiolrwydd proses y Fframwaith Llywodraethu.   Llywodraethu  Uchel  
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Maes Archwilio 
Math o 

Archwiliad 
Sicrwydd  

Rheoli Risg  

Ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Cwmpas: Adolygu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n ystyried y trefniadau sydd ar 
waith i sicrhau bod gwasanaethau’n rhoi sylw i amcanion corfforaethol yn eu cynlluniau, a bod 
gweithdrefnau boddhaol ar waith i sicrhau bod gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniadau.  

Cydymffurfio Uchel  

GDPR 

GDPR mewn Ysgolion  

Cwmpas: Mae’n rhaid i bob ysgol sy’n prosesu data personol dalu ffi i Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth.  Mae’r adolygiad yn cynnwys gwirio’r sefyllfa gofrestru yn achlysurol, er mwyn 
sicrhau bod holl ysgolion Cyngor Sir Ceredigion wedi talu eu ffi flynyddol i Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth.  NID yw’r adolygiad yn cynnwys adolygiad o’r data a ddarparwyd i 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.   

Cydymffurfio Sylweddol 

GDPR mewn Ysgolion  

Cwmpas: Mae’n rhaid i bob ysgol sy’n prosesu data personol dalu ffi i Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth.  Mae’r adolygiad yn cynnwys gwirio’r sefyllfa gofrestru yn achlysurol, er mwyn 
sicrhau bod holl ysgolion Cyngor Sir Ceredigion wedi eu cofrestru’n ddilys ac yn gyfredol gyda 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.  NID yw’r adolygiad yn cynnwys adolygiad o’r data a 
ddarparwyd i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.   

Cydymffurfi
o â GDPR 

Sylweddol 

Grantiau 

Grant Gwella Addysg – Diwedd Blwyddyn 2020/21  

Cwmpas: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a phrofi archwiliadau diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd fod y grant 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 grant ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio cyfredol y Cyngor. 

Grant Uchel 
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Maes Archwilio Math o Archwiliad Sicrwydd  

Grant Datblygu Disgyblion (PDG) – Archwiliad Terfynol Diwedd Blwyddyn 2020/21  

Cwmpas: Archwilio grantiau. Cwblhau rhestr wirio a rhaglen brofi diwedd blwyddyn i roi 
sicrwydd bod y grant yn cael ei wario a’i weinyddu yn unol â chanllawiau LlC. Hefyd,  
ardystio’r Ffurflen Hawlio Diwedd Blwyddyn i gadarnhau bod yr arian a ddarparwyd gan 
roddwr y grant yn 2020/21 wedi ei ddyrannu’n briodol â dibenion y grant, yn unol â 
thelerau ac amodau ariannu ac yn unol â gofynion cydymffurfio ac archwilio’r Cyngor.  

Grant Uchel 

Gwasanaethau a Systemau Eraill 

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân  

Cwmpas: Adolygiad o weithdrefnau diwedd blwyddyn parthed cysoni cronfeydd arian mân 
a ddosbarthwyd i wasanaethau, â’r hyn a gofnodwyd ar lyfr cyfrifon ariannol y Cyngor; 
gan gynnwys craffu ar y datganiadau a ddarparwyd gan y gwasanaethau ynghylch 
2019/20 a 2020/21.   

System Cymedrol  

Cyfrif yr Harbyrau 

Cwmpas: Archwilio’r cyfrif. 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 
(y Canllaw i Ymarferwyr). Mae’r Canllaw i Ymarferwyr yn datgan y caiff cyrff baratoi eu 
cyfrifon gan ddefnyddio ffurflen flynyddol a baratoir gan Swyddfa Archwilio Cymru sy’n 
cynnwys mewnbwn gan y gwasanaeth archwilio mewnol o ran paratoi’r cyfrifon. Roedd 
hyn yn ymwneud â chyfrif 2020/21. 

Cyfrif Uchel 

Adnoddau Dynol – Just Giving 

Cwmpas:  Cais gan Adnoddau Dynol i oruchwylio a archwilio’r gweithdrefnau casgu 
parthed cyfraniad i’w dalu gan staff i fanciau bwyd.   

System Uchel 
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Maes Archwilio Math o Archwiliad Sicrwydd  

Atal Twyll 

Canllaw ynghylch Twyll Mandad 

Cwmpas:  Mae’r canllaw’r gwasanaeth ynghylch gweithredu yn cael ei adolygu a’i 
ddiweddaru ar hyn o bryd, er mwyn sicrhau ei fod yn parhau yn gyfredol a pherthnasol.  
Gofynnwyd am fewnbwn Archwilio Mewnol.   

Ymgynghorol / 
Gwrth-dwyll 

Amherthnasol* 

Strategaeth Gwrth-dwyll  

Cwmpas: Yr adolygiad bob tair blynedd i fod i ddigwydd yn 2021. Cydlynwyd y 
strategaeth ddiweddaraf gan Archwilio Mewnol; cymeradwywyd gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio 3/6/21 a chyflwynwyd i’r Cyngor 17/6/21 i’w gymeradwyo’n 
derfynol.  Y Strategaeth ddiweddaraf bellach ar y wefan.   

Ymgynghorol / 
Gwrth-dwyll 

Amherthnasol* 

Adolygiadau Ychwanegol / Cynghorol 

Archwilio Cymru MRF - NFI 2018-21 

Cwmpas: Cwblhau, monitro a diweddaru ffurflen ymateb rheolwyr Archwilio Cymru 
parthed NFI. 

Sicrwydd Uchel 

Rheoliadau Pwerau Cymhwysedd Cyffredinol  

Cwmpas: Mewnbwn Archwilio Mewnol i ymgynghoriad.   
Ymgynghorol Amherthnasol 
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Tabl 2 – Archwiliadau heb eu cynllunio a gwblhawyd yn 2020/21 
 

 
 

Maes Archwilio Math o archwiliad Sicrwydd  

Llywodraethu 

Blychau mewn Ystafelloedd Gorffwys mewn Argyfwng 

Cwmpas: Mewnbwn Archwilio Mewnol i archwiliad y gwasanaeth o flychau mewn 
ystafelloedd gorffwys mewn argyfwng, er mwyn sicrhau diogelwch y blychau a osodwyd 
mewn lleoliadau penodol.   

System Sylweddol 

Gwasanaethau a Systemau Eraill 

Harbyrau  

Cwmpas: Cynhaliwyd profion er mwyn cefnogi cyfrif yr Harbyrau, fel y nodwyd gan ffurflen 
Archwilio Cymru: cadwyd llyfrau cyfrifon addas, bodlonwyd rheoliadau ariannol, aseswyd 
risgiau, proses gyllidebol ddigonol, derbyniwyd yr incwm disgwyliedig yn llawn, 
gweithredwyd yn briodol o ran cyflogau a didyniadau, cadwyd cofrestrau asedau a 
buddsoddiadau, paratowyd datganiadau cyfrifo yn gywir.  

System Sylweddol 

Canolfan Lles Llanbedr Pont Steffan  

Cwmpas: Darpariaeth gwasanaeth newydd yng Nghanolfan Lles Llanbedr Pont Steffan 
(gynt y Ganolfan Hamdden).  Gofynnwyd am gyngor parthed rheolaeth a diogelwch y 
gweithdrefnau derbyn arian parod yn y dderbynfa.   

Ymgynghorol / 
Gwrth-dwyll  

Amherthnasol* 

Harbyrau 

Cwmpas: Cynhaliwyd profion er mwyn cefnogi cyfrif yr Harbyrau, fel y nodwyd gan ffurflen 
Archwilio Cymru. I ddechrau darparwyd hyn i’r Adran Gyllid a Chaffael yn Chwarter 1 i 
gefnogi gwaith Cyfrif yr Harbyrau.  Paratowyd fersiwn ddrafft hefyd ar gyfer yr Adran 
Iechyd Amgylcheddol, sy’n gweinyddu’r Harbyrau o ddydd-i-ddydd, er mwyn mynd i’r 
afael â chamau gweithredu angenrheidiol oedd yn deillio o’r gwaith o samplu cyfrifon.   

System Sylweddol 
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Maes Archwilio Math o archwiliad Sicrwydd  

Gwasanaethau a Systemau Eraill 

Ystadau 

Cwmpas: Ymchwiliad i ganfod y rheswm dros y toriad mewn cyfathrebu rhwng y 
gwasanaeth Ystadau ac Archwilio Cymru yn ystod archwiliad allanol cyfrifon y Cyngor; fel 
y gofynnwyd amdano gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.   

System Uchel 

Crwneriaid 

Cwmpas: Crynodeb o adroddiadau archwilio Gwerth am Arian blaenorol.   
VFM Cymedrol 

Crwneriaid  – Adroddiad Dilynol  

Cwmpas: Adroddiad dilynol i’r adroddiad dyddiedig 23/6/21 a gyflwynwyd yn bapur 
eithriedig i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 9/9/21.  Darparwyd gwybodaeth 
ychwanegol, yn unol â’r cais, at ddibenion cymharu.     

Ymgynghorol Amherthnasol 

Crwneriaid – Cymharu ffioedd 

Cwmpas: Cymhariaeth yn unol â chais y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  
Dilynol Amherthnasol 

Adolygiadau Ychwanegol / Cynghorol 

Llyfrgell/Swyddfa Arian Parod Llanbedr Pont Steffan  

Cwmpas: Gofynnwyd am gyngor parthed mater diogelwch arian parod.  Ymgynghorol / 
Gwrth-dwyll 

N/A* 

Gweithdrefnau Bancio ar gyfer Incwm  

Cwmpas: Darparu cyngor ar weithdrefnau bancio newydd ar gyfer incwm a gesglir yn 
lleoliadau Cyngor Sir Ceredigion.   

Ymgynghorol Amherthnasol 
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Maes Archwilio Math o archwiliad Sicrwydd  

Caffael – gweithdrefnau pwrcasu  

Cwmpas: Rhoddwyd cyngor ynghylch gweithdrefnau i gydnabod derbyn nwyddau a 
ddanfonwyd i gartrefi aelodau staff e.e. deunydd ysgrifennu ayb.  

Ymgynghorol Amherthnasol 

Canolfan Hamdden Plascrug – Stoc 

Cwmpas: Darparwyd cyngor ynghylch tynnu peiriannau gwerthu o’r Ganolfan Hamdden a 
rhoi gweithdrefnau a rheolaethau ar waith i werthu stoc dros y cownter.  

Ymgynghorol  Amherthnasol 
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Tabl 3 – Gwaith sy’n mynd rhagddo 

 
 

• Grantiau Cofid-19 - rhai ceisiadau / apeliadau yn parhau i fynd yn eu blaen  

• Datganiad Llywodraethu Blynyddol - arfarnu a chyfrannu fel y bo’r angen yn 
ystod y flwyddyn  

• Cofrestr Risg - gwirio’r rheolaethau lliniaru sydd mewn lle  

• Crwneriaid - cefnogi ac arfarnu’r system newydd wrth iddi ddatblygu  

• Cynllun Twyll Cenedlaethol - cydlynu’r gwaith sy’n paru data electronig o fewn 
cyrff yn y sectorau preifat a chyhoeddus a rhyngddynt er mwyn atal a chanfod 
twyll   

• ActiveData - caiff ei ddefnyddio er mwyn canfod copïau dyblyg / anghysondebau 

mewn taliadau grant; gwirio yn erbyn gwybodaeth gwrth-dwyll a dderbynnir e.e. 
bwletinau NAFN    

• Caffael - samplo credydwyr newydd a sefydlir ar y system er mwyn sicrhau eu 
bod yn ‘gywir ac yn ddilys’ a bod yr hyn a brynnir yn briodol  

• Cyflogres – samplo gweithwyr newydd i sicrhau eu bod mewn swydd   

• Cefnogaeth i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

• Mewnbwn i adolygiadau a wnaed gan y Swyddog Llywodraethu: 

• Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

• Cod Ymddygiad 

• Cyfansoddiad 

• Rheoliadau Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 

• Protocol Archwilio Cymru - cefnogi trefniadau i sicrhau y rhoddir argymhellion 
Archwilio Cymru ar waith 

• Strategaeth Gwrth-Dwyll - cynyddu ymwybyddiaeth a sicrhau bod y strategaeth 
wedi ei diweddaru ac yn berthnasol  

• Bod yn bresennol mewn cyfarfodydd grwpiau i godi ymwybyddiaeth Archwilio 
Mewnol o unrhyw newidiadau mawr yn y systemau a’r gweithdrefnau, ail-asesu 
unrhyw risgau cysylltiedig ac ailflaenoriaethu gwaith Archwilio Mewnol os yw 
hynny’n briodol:  

• Gweithdy Rheoli Corfforaethol 

• Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol 

• Grŵp Rheoli Parhad Busnes a Chynllunio at Argyfwng  

• Addasiad Economaidd (Grŵp Rheoli Arian) 

• Grŵp Datblygu  

• Tîm Brexit 
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2.6 Nod y rhan fwyaf o'r adroddiadau a gyhoeddir yw rhoi barn i reolwyr am 
drefniadau llywodraethu, risgiau a rheolaethau'r maes sy’n cael ei adolygu, ac 
argymell camau i'w hunioni er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw wendidau a 
ganfuwyd. Y safbwyntiau hyn, yn ogystal â'r tebygolrwydd o wella, yw’r sylfaen 
ar gyfer barn flynyddol yr Adain Archwilio Mewnol ynglŷn â sicrwydd ar gyfer y 
Cyngor cyfan. Mae’r gwaith ymgynghorol hefyd yn ychwanegu gwerth drwy 
helpu rheolwyr i wella prosesau a chyflawni eu hamcanion yn fwy effeithiol. 

 

2.7 Er mwyn cydymffurfio â'r safonau, mae proses ffurfiol ar gyfer cymryd camau 
dilynol ar waith o fewn y gwasanaeth i gadarnhau bod yr argymhellion a wnaed 
yn adroddiadau’r Adain Archwilio Mewnol wedi'u gweithredu gan y rheolwyr o 
fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt. Fel arfer cynhelir archwiliad dilynol yn 
ystod y flwyddyn ar ôl yr archwiliad gwreiddiol, ac eithrio'r archwiliadau hynny yr 
aseswyd eu bod yn darparu lefelau uchel o sicrwydd lle na chaiff gwaith dilynol 
ei wneud, er mwyn gwneud y mwyaf o'r adnodd archwilio. Fodd bynnag, 
oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae'r archwiliadau dilynol sydd i'w 
cynnal yn 2021/22 wedi’u dwyn ymlaen i 2022/23. 

 

2.8 Mae’r lefelau sicrwydd a ddarparwyd gan waith yr Adain Archwilio Mewnol yn 
ystod y flwyddyn i’w gweld yn y tabl isod:   

 

                                       
 

2.9 Mae’r meini prawf a ddefnyddir i asesu pob lefel sicrwydd i’w gweld yn Atodiad 
3. 

 

2.10 O ran cynllun archwilio 2021/22, cafodd mwyafrif yr adolygiadau lle rhoddwyd 
barn am sicrwydd eu dyfarnu â lefel sicrwydd uchel neu sylweddol yn seiliedig 
ar y gwaith a wnaed (fel y nodir yn y tabl uchod). Roedd nifer o’r achosion lle 
dyfarnwyd sicrwydd ‘uchel’ yn ymwneud â grantiau. 

 
2.11 Parhaodd yr Adain Archwilio Mewnol i ganolbwyntio ei hadnoddau ar feysydd 

yn ymwneud â grantiau yn ystod 2021/22, er mwyn sicrhau bod y risgiau a 
gyflwynir gan y math hwn o gyllid yn cael eu rheoli'n briodol. Ni nodwyd unrhyw 
risgiau sylweddol o ran y grantiau a adolygwyd. 

 
2.12 Ni roddwyd sicrwydd cyfyngedig i unrhyw systemau a archwiliwyd yn ystod y 

flwyddyn. Rhoddwyd sicrwydd cymedrol i ddau ohonynt. Yn ogystal â 
chynghori'r gwasanaethau am y camau unioni sydd angen eu cymryd adeg yr 
archwiliad, cynhelir adolygiad pellach i asesu’r gwelliannau, a bydd yr Adain 
Archwilio Mewnol yn parhau i weithio gyda'r gwasanaethau i helpu i gyflwyno 
gwelliannau yn y systemau.   

Lefel sicrwydd Nifer 

Uchel 8 

Sylweddol 6 

Cymedrol 2 

Cyfyngedig 0 

Ddim yn berthnasol 10 

Cyfanswm 26 
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2.13 Yn ogystal â rhoi sylw i reoli risgiau fel rhan o adolygiadau unigol, cynhaliwyd 
archwiliad yn ystod 2020/21 o’r fframwaith rheoli risgiau corfforaethol sydd ar waith o 
fewn y Cyngor, a chyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 3 
Mehefin 2021. Daeth y gwaith hwn i'r casgliad y gellid rhoi sicrwydd uchel bod 
prosesau yn cael eu rheoli'n effeithiol ar lefel gorfforaethol, sy'n ffactor pwysig wrth 
gefnogi'r farn archwilio. Caiff y sicrwydd hwn ei gefnogi ymhellach drwy gyflwyno 
adroddiadau rheolaidd am y gofrestr risgiau corfforaethol a’r fframwaith gerbron y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  

 
2.14 Mae Archwilio Cymru yn adolygu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol gan roi barn 

sy’n ystyried y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ac a ydyw’n cydymffurfio â’r 
ddeddfwriaeth. Caiff y gwaith hwn ei ategu gan adolygiad gan yr Adain Archwilio 
Mewnol o broses y Fframwaith, a gaiff ei gyflwyno hefyd gerbron y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio. Mae’r sicrwydd uchel wedi'i seilio ar weithdrefnau a 
sefydlwyd i sicrhau bod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a'r dogfennau 
cysylltiedig yn effeithiol ac yn cael eu monitro drwy gydol y flwyddyn.  

  

2.15 Yn ystod y flwyddyn, cynhaliodd  yr Adain Archwilio Mewnol  archwiliad o’r modd y 
mae’r Cyngor yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, a sut 
mae’r Ddeddf wedi’i hymgorffori yn y gwasanaethau. Cwblhawyd yr adroddiad hwn 
yn ail chwarter 2021/22. 

 

2.16 Yn 2018/19, cafwyd adroddiad cadarnhaol a oedd yn rhoi sicrwydd uchel bod 
trefniadau boddhaol wedi'u sefydlu gan y Cyngor o ran diwylliant moesegol. Roedd 
angen gwneud dau beth. Cwblhawyd y peth cyntaf, sef y gofyniad i ddosbarthu 
holiadur i'r holl staff ynglŷn â'u barn am ddiwylliant moesegol y Cyngor. Trefnwyd 
gweithdy ar 28 Mai 2021 i fynd i’r afael â’r ail beth, sef darparu hyffoddiant i staff ar y 
pwnc. Cynhaliwyd archwiliad dilynol o Foeseg yn ystod 2021/22 ac fe fydd yn cael ei 
adolygu yn 2022/23.   

 

2.17 Mae gan staff yr Adain Archwilio Mewnol wybodaeth am risgiau a rheolaethau 
allweddol o ran gwybodaeth, pa mor ddiogel ydyw a'r amgylchedd TGCh. Dangosir 
hyn wrth iddynt gasglu sicrwydd ynghylch mesurau diogelu'r system TGCh yn ystod 
pob archwiliad rheoli allweddol. 

 

2.18 Bu holl staff y Gwasanaeth Archwilio Mewnol mew cyfarfod gyda’r Swyddog Diogelu 
Data ynglŷn â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Diogelwch 
Gwybodaeth i gael sicrwydd ynglŷn â’r gweithdrefnau sydd ar waith. Mae rhai o 
aelodau staff Archwilio Mewnol wedi bod yn bresennol mewn sesiynau hyfforddi 
archwilio sylfaenol ynglŷn â Thechnoleg Gwybodaeth, a/neu gallant ddefnyddio 
meddalwedd dadansoddi data er mwyn ehangu sgiliau o fewn yr Adain. Mae’r 
Rheolwr Archwilio wedi bod mewn hyfforddiant Archwilio a Thechnoleg Gwybodaeth 
a ddarparwyd gan Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol a Mindgrove yn ystod 2019/20. 

 
2.19 Yn ystod y pandemig, mae TGCh wedi bod yn alluogydd allweddol wrth gynnal yr holl 

wasanaethau’r Cyngor drwy gynorthwyo staff i weithio o adref. Ar gyfartaledd, maent 
yn derbyn 1000 cyswllt y dydd. Mae mwyafrif y staff TGCh yn gweithio o adref gan 
ddarparu cymorth i ddefnyddwyr, cynnal cymwysiadau meddalwedd a pharhau i 
ddatblygu datrysiadau newydd i gyflenwi gwasanaethau’r Cyngor yn ddigidol drwy 
CLIC a’r wefan. Gall technegwyr ddarparu cefnogaeth o bell i ddefnyddwyr, a chynnal 
ac uwchraddio darpariaeth TGCh mewn ffordd ddiogel. 
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2.20 Ar ddechrau’r cyfnod clo, roedd y gwasanaeth TGCh eisoes wedi dechrau 
mudo staff i Office 365 (a oedd yn disodli’r system e-byst a’r systemau swyddfa 
a ddefnyddid); mae’r mudo wedi parhau a’r mwyafrif wedi’i gwblhau nawr. Mae 
defnydd y system wedi cynyddu yn ystod y pandemig. Adroddwyd am nifer y 
bygythiadau seiber aflwyddiannus (maleiswedd a negeseuon gwe-rwydo) i’r 
Pwyllgor Craffu. Mae TGCh yn parhau i gynorthwyo pob maes gwasanaeth ac 
wrthi’n galluogi Cyngor i ddarparu gwasanaethau yn fwy digidol.   

 
2.21 Caiff adolygiadau o’r trefniadau wrth gefn a’r trefniadau adfer o ran Technoleg 

Gwybodaeth eu gwirio wrth gynnal pob archwiliad rheoli allweddol. Ni 
chynhaliwyd unrhyw archwiliadau Technoleg Gwybodaeth ar wahân yn ystod 
2021/22, ond rhoddir sylw i hyn yn 2022/23 yn unol â'r hyfforddiant a 
dderbyniwyd o ran Archwilio a Thechnoleg Gwybodaeth. (Cynhaliwyd adolygiad 
o system cyflogres newydd Ceri ITrent yn ystod 2017/18 gan archwilwyr 
arbenigol TGCh un o’r Cynghorau cyfagos; yn ogystal, cynhaliodd y rhain 
archwiliad o system llyfrau cyfrif cyfrifiadurol Ariannol y Cyngor yn 2018/19).  

 
2.22 Neilltuwyd mwy o amser ar gyfer ymarfer mapio sicrwydd yn ystod y flwyddyn 

hon, yn unol â Chynllun Gwella Archwilio Mewnol 2021/22.  Rhestrir yr holl 
sicrwydd ychwanegol a roddwyd fel sail ar gyfer barn yr archwiliad yn Atodiad 4.
  

2.23 Paratowyd adroddiad ar wahân eleni i amlinellu’r gwaith atal twyll a wnaed gan 
y gwasanaeth, yn unol â chais y Pwyllgor. 

 
 
3 CANFYDDIADAU 2021/22 
  
3.1 Mae cyfanswm o 23 o ‘gamau y mae angen eu cymryd’ i’w gweld yn yr 

adroddiadau terfynol a ddosbarthwyd yn ystod 2021/22. Roedd rhai ohonynt yn  
rhai nad ystyriwyd eu bod yn ddifrifol ond eu bod yn teilyngu ystyriaeth (felly 
cânt eu nodi yn y tabl isod). 

 

         
 
3.2 Mae’r camau gweithredu sylweddol wedi’u hadrodd yn rheolaidd i’r Pwyllgor yn 

Adroddiadau Cynnydd chwarterol yr Adain Archwilio Mewnol.   

Y Camau Gweithredu fesul dosbarth 
Cyfanswm 

Sylfaenol Sylweddol Cymedrol Teilyngu sylw  

0 2 17 4 23 
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4 YR ADNODDAU SYDD AR GAEL  
 
4.1 Mae strwythur presennol yr Adain Archwilio Mewnol i’w weld yn Atodiad 5. 

Ymddeolodd deilydd blaenorol swydd Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol ar 
31 Rhagfyr 2021 a dechreuodd y cyn Uwch Archwilydd yn y swydd Rheolwr 
Corfforaethol – Archwilio Mewnol ar 01 Ionawr 2022.  Penodwyd yr Archwilydd 
Cynorthwyol ar Brentisiaeth yn Uwch Archwilydd o 01 Ionawr 2022 ymlaen.  Bwriedir 
newid strwythur Archwilio Mewnol yn 2022/23 gan fod achos busnes ar gyfer 
Cynorthwyydd Llywodraethu ac Archwilio wedi ei gyflwyno i gael ei gymeradwyo.  
Bydd y swydd hon yn lle swydd Archwilydd Cynorthwyol ar Brentisiaeth a bydd yn 
cynnig cefnogaeth i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn ogystal â’r Swyddog 
Llywodraethu.     

 
4.2 Mae pob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant ymsefydlu ynghylch gwaith yr Adain 

Archwilio Mewnol yn ogystal â hyfforddiant ymsefydlu corfforaethol, gan gynnwys 
modiwlau e-ddysgu gorfodol.  

 
4.3 Yn ystod y flwyddyn, cynhaliwyd cyfanswm o 865 diwrnod o weithgaredd archwilio 

(sy’n cyfateb i oddeutu 102% o’r dyddiau gofynnol).  
    
4.4 Mae’r Rheolwr Archwilio wedi parhau i gydlynu a gweithio ar yr ymarfer o fewn y 

Fenter Twyll Cenedlaethol (NFI) yn ystod y flwyddyn, sef ymarfer gorfodol y mae 
Archwilio Cymru yn ei gynnal sy’n paru data electronig o fewn cyrff y sector 
cyhoeddus a phreifat, a rhyngddynt, er mwyn atal a chanfod twyll.  

 
4.5 Hefyd, mae staff wedi cyfrannu at y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a pholisïau a 

gweithdrefnau corfforaethol eraill; ac wedi mynychu gweithdai/cyfarfodydd, gan 
gynnwys y Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol, Gweithdai Rheolwyr Corfforaethol, 
Grŵp Rheoli Arian – Addasu Economaidd i gael sicrwydd. 

 
4.6 Cwblhawyd mwyafrif yr archwiliadau o fewn yr amcangyfrif a roddwyd o ran y 

diwrnodau a ganiateir (96%). Aethpwyd i’r afael â rhai o’r archwiliadau rheolaeth 
ariannol allweddol cyn y cylchdro 3 blynedd arferol oherwydd y risgiau ychwanegol 
yn sgil gweithio o gartref; a gwnaed gwaith atal twyll yn y meysydd hyn hefyd.  

 
4.7 Yn ogystal â'r uchod, cynhaliwyd nifer o archwiliadau ac ymgynghoriadau a oedd 

wedi’u cynllunio a heb eu cynllunio, ar draws amrywiaeth eang o wasanaethau'r 
Cyngor.  

 
4.8 Gwnaed trefniadau yn ystod y flwyddyn i  allu dosbarthu Adroddiadau Archwilio’r 

gwasanaeth drwy feddalwedd rheoli archwiliadau Pentana (MKI), fel y nodir yng 
Nghynllun Gwella’r Adain Archwilio Mewnol ar gyfer 2021/22.  Mae defnydd yr Adain 
Archwilio Mewnol o feddalwedd Pentana wedi’i werthuso ac mae hyfforddiant wedi’i 
drefnu ar gyfer holl staff yr Adain Archwilio Mewnol a Llywodraethu er mwyn eu 
dysgu sut i osod a defnyddio holl swyddogaethau Pentana.  Yn y cyfamser, defnyddir 
ffeiliau electronig a rennir i gofnodi’r holl waith adweithiol a gwblhawyd.   
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5 PERFFORMIAD YR ADAIN ARCHWILIO  
 
5.1 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol wedi cynnal hunanasesiad 

blynyddol gan ddefnyddio rhestr wirio CIPFA i asesu cydymffurfiaeth yr Adain 
Archwilio Mewnol â’r Safonau a Nodyn Cymhwyso Llywodraeth Leol, caiff hyn 
ei adrodd i PLlA ym mis Medi 2022. Mae crynodeb o ganlyniadau hunanasesiad 
2020/21 i’w gweld yn Atodiad 6 yr adroddiad hwn. (Mae gwerthusiad o’r system 
Pentana (MKI) wedi’i drosglwyddo o gynllun 2020/21 at yr eitem hon yn y 
cynllun).  

 

5.2 Cynhaliodd Rheolwr Archwilio Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Conwy adolygiad 
allanol o’r asesiad yn ystod 2016/17. Yn unol â’r Safonau, mae angen i asesydd 
annibynnol cymwysedig gynnal yr asesiad hwn bob pum mlynedd. Gwnaed 
cynlluniau eto gyda Grŵp Prif Archwilwyr Cymru; mae asesiad nesaf Ceredigion 
ar waith ar hyn o bryd ac yn cael ei gwblhau gan Bennaeth Archwilio Ynys Môn.  
(Bydd y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn cynnal asesiad Sir 
Ddinbych ym mis Chwefror 2023). 

 
5.3 Byddwn yn adrodd am hunanasesiad 2021/22 a’r cynllun gwella dilynol yn 

ogystal â chyflwyno adroddiad yr adolygiad allanol.   
 

5.4 Caiff unrhyw achosion o beidio â chydymffurfio â’r safonau ei adrodd gerbron y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Caiff unrhyw wyriadau sylweddol eu nodi 
yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 

 

5.5 Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn sicrhau bod yr Adain yn 
cydymffurfio â’r Genhadaeth o ran Safonau, Diffiniad Archwilio Mewnol, y Cod 
Moesegol a'r Safonau fel y’i hamlinellir yn y Siarter drwy raglen sicrwydd 
ansawdd a gwella benodol:   

 

• Mae gan bob aelod o staff Archwilio Mewnol fynediad at ddogfen leol -  
‘Llawlyfr Archwilio Mewnol’ sy’n rhoi sylw i feysydd megis rôl a 
chyfrifoldebau’r archwilwyr, y safonau ar gyfer dogfennau, ac ati. (Mae’r 
llawlyfr hwn wedi’i ddiweddaru ar gyfer 2022/23)  

• Mae’r Siarter Archwilio Mewnol, Polisïau’r Cyngor, cofnodion y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio, ac ati, oll ar gael ar wefan y Cyngor neu system 
Ceri ac mae’r gwasanaeth wedi cofrestru â safleoedd cyfeirio megis Fforwm 
Gwell Llywodraethu CIPFA a Tis-online sy’n darparu rhagor o wybodaeth a 
chanllawiau.  

• Ystyrir sgiliau a phrofiad pob archwilydd cyn pennu dyletswyddau. Mae staff 
yr Adain Archwilio yn cael eu hyfforddi a’u goruchwylio’n briodol. Mae dwy o 
staff yr Adain Archwilio ar hyn o bryd yn astudio un o gymwysterau’r 
Sefydliad Archwilio Mewnol. Mae’r gwaith yn cael ei adolygu i fonitro’r 
cynnydd a wneir.  

• Mae pob darn o waith yn destun adolygiad ansawdd yr adain archwilio 
mewnol cyn i’r adroddiadau gael eu cyhoeddi, a chaiff tystiolaeth o hyn ei 
dangos. 

• Gofynnir am adborth gan ddefnyddwyr drwy gyfrwng holiadur rheoli 
ansawdd, er mwyn nodi unrhyw welliannau posibl i’r gwasanaeth (er nad yw 
hwn wedi bod ar gael yn ystod y pandemig oherwydd adnoddau’r 
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gwasanaethau – mae hwn wedi’i nodi yn y cynllun gwelliant ar gyfer 
2022/23). 

• Cynhelir adolygiadau rheolaidd, i asesu’r hyn y mae’r gwasanaeth wedi’i 
gyflawni o gymharu â’r strategaeth a bennwyd. Ar yr adeg honno, caiff 
unrhyw gamau sydd angen eu cymryd yn sgil hyn eu nodi a’u rhoi ar waith.  

• Mae Cynllun Busnes Archwilio Mewnol yn cyfrannu at Gynlluniau’r 
Gwasanaethau. Mae’r rhain yn cynnwys camau lefel uchel ar gyfer sicrhau 
perfformiad, datblygiad a gwelliant drwy’r flwyddyn ac mae’r Cyngor yn eu 
monitro yn ffurfiol. 

• Mae adroddiadau cynnydd chwarterol y Rheolwr Corfforaethol Archwilio 
Mewnol sy’n mynd gerbron y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn rhoi 
gwybodaeth am sefyllfa’r Adain a’r hyn a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn; 
mae’r adroddiad blynyddol yn nodi sut mae’r Adain wedi bodloni ei nodau 
a’i hamcanion erbyn diwedd y flwyddyn. 

• Mae pob aelod o staff yn derbyn arfarniad blynyddol o dan Gynllun y 
Cyngor, sy’n gofyn am ehangu gwybodaeth, sgiliau a chymwyseddau yn 
barhaus. Mae cyfarfodydd rheolaidd y tîm Archwilio Mewnol a’r cyfarfodydd 
un-i-un gyda’r Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol (sydd wedi parhau 
tra bônt yn gweithio gartref oherwydd y pandemig) yn cefnogi’r broses 
arfarnu. 

• Mae gofyn i bob aelod o staff archwilio a llywodraethu lofnodi datganiad 
buddiannau a chadarnhau’r cod moeseg bob blwyddyn.  

• Mae gwaith yr Adain Archwilio Mewnol yn destun adolygiad gan Archwilio 
Cymru, a chyrff adolygu / aseswyr eraill. 

• Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn paratoi ystod eang o 
ddangosyddion perfformiad fel y’u pennwyd gan y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio yn seiliedig ar ddangosyddion meincnodi CIPFA: 

 

 

Dangosydd Mesur Targed 2021/22 

Nifer yr archwiliadau a gwblhawyd Nifer - 26 

Canran yr amser a gynlluniwyd ar ei gyfer sy’n 
cael ei dreulio ar archwiliadau 

% 80 102 

Canran yr holiaduron rheoli ansawdd a 
ddychwelwyd. 

% 50 - 

Canran ymatebion y cleientiaid a oedd yn nodi 
eu bod yn ‘fodlon’ neu’n ‘fwy na bodlon’. 

% 95 - 

Canran y camau a dderbyniwyd o gymharu â’r 
camau a gymerwyd   

% 95 96 

Canran yr archwiliadau a gwblhawyd o fewn yr 
amser a gynlluniwyd ar eu cyfer. 

% 80 92.3 

Nifer cyfartalog y diwrnodau rhwng diwedd yr 
archwiliad ac adeg cyhoeddi'r adroddiad drafft 

Diwrnodau 10 7.9 

Nifer cyfartalog y diwrnodau rhwng y cyfarfod 
ymadael a’r adroddiad terfynol  

Diwrnodau 5 0 
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5.6 Yn ystod 2021/22, cwblhawyd 26 o adolygiadau. Ni anfonwyd unrhyw  
holiaduron rheoli ansawdd ond derbyniwyd nifer o sylwadau ffafriol a 
derbyniwyd 96% o’r argymhellion.   

 
5.7 Roedd canran yr amser a dreuliwyd ar archwiliadau yn uwch na’r targed a 

osodwyd, sef 80%. Roedd y ganran yn is na chanran y flwyddyn flaenorol a’r 
rheswm dros hyn oedd fod aelod ychwanegol o staff yn y strwythur ar gyfer y 
dyddiau a ddynodwyd yn y cynllun:  

 

  

 

5.8 O’i gymharu â’r llynedd, cafwyd gostyngiad bach iawn yng nghanran yr 
archwiliadau a gwblhawyd o fewn yr amser a gynlluniwyd ar eu cyfer, ac roedd 
hyn hefyd yn uwch na’r targed a osodwyd sef 80%:  

 

 

 

80

96

75

92.3

Targed / Target Bl Blaenerol /
Previous Yr

Cyfaraledd WCAG
Average

Bl Cyfredol / Current
Yr

% Archwiliadau Cwblhawyd mewn Amser / 
% Audits Completed within Time
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5.9 Roedd nifer cyfartalog y diwrnodau rhwng diwedd gwaith maes yr adain 
archwilio mewnol ac adeg cyhoeddi’r adroddiad drafft yn is na’r llynedd ac o 
fewn y targed o 10 diwrnod (gellir priodoli hyn yn rhannol i’r nifer o adolygiadau 
grantiau / adolygiadau ymgynghorol yr oedd modd eu cyflawni’n gyflym): 

  

 

5.10 Yn dilyn y sylwadau uchod, mae’r gwaith rhwng y cyfarfod ymadael a 
chyhoeddi'r adroddiad terfynol yn parhau i gael ei gyflawni’n gyflym, gyda nifer 
o adroddiadau’n cael eu cyhoeddi yr un diwrnod â'r cyfarfod ymadael: 

 

 

  

10
9

8 7.9

Targed / Target Bl Blaenerol /
Previous Yr

Cyfaraledd WCAG
Average

Bl Cyfredol / Current
Yr

Nifer y diwrnodau i gyhoeddi adroddiad drafft / 
Number of days to produce draft report

5

1.9

4

0

Targed / Target Bl Blaenerol /
Previous Yr

Cyfaraledd WCAG
Average

Bl Cyfredol / Current
Yr

Nifer y diwrnodau i gyhoeddi adroddiad terfynol / 
Number of days to produce final report
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6 Y CASGLIAD A’R FARN GYFFREDINOL 
 
6.1 Mae’r diwylliant moesegol o fewn y Cyngor yn dda, ac mae disgwyl i’r gweithwyr 

a’r aelodau gydymffurfio â’r Codau, y polisïau a’r canllawiau a gyhoeddir (a gaiff 
eu hadolygu bob tair blynedd). Mae’r rhain ar gael ar wefan y Cyngor a/neu 
fewnrwyd Ceri. Mae’r Rheolwyr hefyd wedi derbyn yr hyfforddiant a ddarperir gan 
Adnoddau Dynol ynglŷn ag amrywiol agweddau ar gynllunio, datblygu a rheoli’r 
gweithlu, ynghyd â chyfle i astudio un o gymwysterau’r Sefydliad Arwain a 
Rheoli. Mae’n rhaid i bob aelod o staff gwblhau modiwlau hyfforddi gorfodol ar 
faterion megis cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch, ac ati. Caiff hyn 
ei fonitro gan y Grŵp Arweiniol. Ychwanegwyd modiwlau eraill yn ystod y 
pandemig ee Rheoli Timau o Bell. 

 
6.2 Bu’n rhaid parhau i weithio mewn modd mwy ‘adweithiol’ yn ystod 2021/22, 

mewn ymateb i anghenion y Cyngor yn ystod y pandemig.  Mae’r gwasanaeth 
wedi ymateb yn brydlon i unrhyw ofynion brys, wedi ailasesu risgiau, ac wedi 
ailgyfeirio adnoddau yn unol â’r gofynion pennaf.  Mae hyn wedi ei gyflawni, gan 
gydymffurfio â chanllawiau CIPFA a IASAB.  

 
6.3 Mae rhan fwyaf yr Adroddiadau Archwilio a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn 

wedi arwain at lefel sicrwydd cadarnhaol.  Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i ddulliau 
eraill o gael sicrwydd. 

 
6.4 Bydd adolygiadau archwilio dilynol yn cael eu cynnal o 2022/23 ymlaen pan fo 

angen. 
 
6.5 Mae’r trefniadau sydd ar waith i sicrhau bod y rheolwyr wirioneddol yn mynd i’r 

afael â’r materion a godwyd gan yr Adain Archwilio Mewnol wedi’u cryfhau yn 
sgil ffurfio’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 

 

 
    

AEJ/Aud145          __ 
6 Mai 2022                   Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 
 

6.6 Gellir felly ddod i’r casgliad, yn seiliedig ar:  

• y nifer, y cwmpas a’r sicrwydd a gafwyd o’r adolygiadau mewnol 
ac allanol a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 
2022,  

• a’r ffaith bod y rheolwyr (pan ar gael) wedi derbyn y camau a 
gymerwyd,  

 fod gan Gyngor Sir Ceredigion fframwaith boddhaol ar waith o ran 
llywodraethu, rheoli risgiau a rheolaethau mewnol i reoli’r modd y 
cyflawnir amcanion y sefydliad. 
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Atodiad 2 
Cynllun Gweithredol Archwilio Mewnol 2021/22  

Rhaglen Archwilio 2021/22 

Pwnc Archwilio Sgôp / Nodiadau 

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 Ardrethi Busnes, ayb a ddygwyd 
ymlaen  

Cwmpas: Grantiau Ardrethi Busnes – 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 / apeliadau. Mae 
mwyafrif y gwaith hwn wedi’i gwblhau yn 2020/21, ond rydym yn dal i aros am benderfyniad 
ynghylch ambell i gais lle ceir ymholiadau.  

  - Grantiau Cofid - 2021 
Cwmpas: Grantiau – 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 / apeliadau.   

   - Grantiau Busnes 2022 
Cwmpas: Grantiau 2022 – 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/apeliadau.   

   - Grantiau Dewisol 2022 
Cwmpas: Grantiau 2022 – 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/apeliadau.   

  - Grantiau Caledi i Denantiaid – Awst 2021 
Cwmpas: 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 / apeliadau.  

  - Gwasanaeth Cofrestru – casglu incwm  
Cwmpas: Gwasanaeth Cofrestru – cynnal dilysiad annibynnol o’r taliadau a ddaeth i law ac a 
fanciwyd tra oedd y swyddfa ar gau. I’w gynnal unwaith y bydd staff yn dychwelyd i’r 
swyddfeydd. 

  - Prydau Ysgol am Ddim   
Cwmpas: Prydau Ysgol am Ddim – gwirio sampl o’r lwfansau a dalwyd (tocyn & arian parod); 
hefyd y cais i LlC. Profion archwilio cychwynnol wedi’u cwblhau - adolygiad pellach gan RhCAM.  

  - Cyfarpar Diogelu Personol Cwmpas: – Archwiliad annibynnol o’r lefelau stoc a drosglwyddwyd wrth symud o daenlenni 
cymryd stoc i systemau cyfrifiadurol  

Grant Cymorth Tai – Grŵp Llywio 

Cwmpas: Mae aelod o staff yr Adain Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp, gan 
wneud yn siŵr bod trefniadau Llywodraethu boddhaol ar waith o ran y Grant Cymorth Tai ac 
mae hefyd yn darparu cyngor ac arweiniad pan fo angen.  Asesir sicrwydd y gweithdrefnau sydd 
ar waith er mwyn gwneud yn siŵr bod y grŵp yn derbyn cymorth digonol ac yn cyflanwi ei 
amcanion.   
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Addasu’r Economi – y Grŵp Rheoli Arian 

Cwmpas: Mae aelod o’r staff Archwilio Mewnol yn mynd i gyfarfodydd y grŵp sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod trefniadau boddhaol ar waith yng Nghyngor Sir Ceredigion i roi cyngor ac arweiniad 
yn ôl y gofyn. Asesir sicrwydd y gweithdrefnau sydd ar waith er mwyn gwneud yn siŵr bod y 
Grŵp yn cael cefnogaeth ddigonol ac yn cyflawni ei amcanion.  Mae’r grŵp yn dal i gwrdd bob 
pythefnos. 

Archwiliadau rheolau allweddol   

Y brif system gyfrifyddu 

Cwmpas: Maes risg ariannol allweddol. 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.  

Treth y Cyngor  

 Cwmpas: Maes risg ariannol allweddol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau sydd ar waith i brosesu taliadau treth y Cyngor: trefniadau gwahanu 
dyletswyddau rhwng creu a casglu debyd; trefniadau talu; cysoni’r debyd i’r rhestr brisiant; 
cyflymder prosesu 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 am adolygiad 
ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

Rheoli’r Trysorlys  

Cwmpas: Maes risg ariannol allweddol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau sydd 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. Cyflwynwyd 
fersiwn ddrafft yr adroddiad i’r gwasanaeth.  

Budd-daliadau Tai  

Cwmpas: Maes risg ariannol allweddol. Cynhelir adolygiad bob tair blynedd. Mae’r adolygiad yn 
ystyried y trefniadau sydd ar waith i brosesu ceisiadau budd-daliadau tai: cynlluniau wrth gefn, 
cydymffurfio â’r Fframwaith Gwirio Cenedlaethol, ymwybyddiaeth am dwyll, cyflymder prosesu 
ceisiadau, ffeiliau paramedr y system, data’r system, adrodd eithriadau, cydlynu i’r systemau 
bwydo, gwirio annibynnol ar sampl o gyfrifiadau, diogelwch y system TGCh. 

Budd-daliadau Tai – Adolygiad Ansawdd 2021-22 
Cwmpas: Sicrwydd ansawdd. Cwblhawyd yn flynyddol (fel arfer yn rhan o’r archwiliad rheolau 
allweddol). Ystyried sampl o geisiadau budd-daliadau tai o ddechrau i’r diwedd i sicrhau 
cyflawnrwydd a chywirdeb. 
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Ardreth Annomestig Genedlaethol 

Cwmpas: Prif maes 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. Profion archwilio wedi’u cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad 
ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / Rheolwr Corfforaethol AM. 

Credydwyr 

Cwmpas: Prif maes 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. 

Mân ddyledwyr 

Cwmpas: Prif maes 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. 

Y gyflogres 

Cwmpas: 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. Archwiliad ar y gweill. 

Adolygiad dilynol o gamau gweithredu 2018/19 
ymlaen 

Cwmpas: 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. I’w gynnal unwaith bod staff yn 
dychwelyd i swyddfeydd. 

Llywodraethu Corfforaethol    

Y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
Cwmpas: 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. 

Adolygu Fframwaith Y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2021/22 

Cwmpas: Adolygiad llywodraethu sy’n ystyried effeithiolrwydd y Fframwaith Llywodraethu, yn 
enwedig y meysydd cyfeirir ato yn rhaglen weithredol y DLlB. 
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Y Grŵp Cynllunio at Argyfwng a Pharhad Busnes 

Cwmpas: 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.  Cafodd y grŵp ei ddisodli gan y Drefn Rheoli Aur/Arian 
oherwydd y pandemig, ond ail-gychwynnodd y cyfarfodydd Mis Ebrill – cwrdd yn chwarterol. 

Blychau Ystafelloedd Gorffwys mewn Argyfwng 
Cwmpas: mewnbwn AM i archwiliad y gwasanaeth o’r blychau ystafelloedd gorffwys mewn 
argyfwng, i sicrhau diogelwch y blychau wedi’u lleoli mewn safleoedd penodol.  

Parhad Busnes 
Cwmpas: 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 

Adolygu’r Cyfansoddiad 
Cwmpas: 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.   

Rheoli Risg a’r Gofrestr Risg Gorfforaethol:   

Rheoli Risg 
Cwmpas: 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.  

Y Gofrestr Risg Gorfforaethol: Gwirio’r rheolau sydd 
ar waith i liniaru risgiau 

Cwmpas: 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.   

Grŵp Brexit  

Cwmpas: 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. 

Brexit  
Cwmpas: Adolygiad risg sy’n ystyried y trefniadau mewn lle i monitro newidiadau o ganlyn 
Brexit. Ar waith. 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol / Cydraddoldeb   

Ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
yn y gwasanaethau  

Cwmpas: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r adolygiad yn ystyried y trefniadau sydd 
ar waith i sicrhau bod gwasanaethau’n rhoi sylw i amcanion corfforaethol yn eu cynlluniau, a’u 
bod wedi ystyried gofynion y Ddeddf. Byddwn yn adolygu’r rhaglen gychwynnol o gamau 
gofynnol o dan y Ddeddf, ac yn gwirio sampl o’r dystiolaeth.  
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Adolygu ac asesu Asesiadau Effaith Integredig 
Cwmpas: 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.  

Y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol 
Cwmpas: 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. 

Safonau Cymraeg 
Cwmpas: Archwiliad i ystyried y trefniadau mewn lle i gydymffurfio gyda gofynion y Safonai 
Cymraeg.  

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) / 
Diogelu Data  

  

Cydymffurfio gyda’r Rheoliad Cyffredinol ar 
Ddiogelu Data (Canllawiau Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth) 

Cwmpas: 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. 

Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yn yr 
Ysgolion 

Cwmpas: 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. 

Ddiogelu Data yn yr Ysgolion – archwiliad dilynol 
Cwmpas: Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Dilynol i’r uchod. Profion archwilio wedi’u 
cwblhau, adroddiad drafft wedi’i baratoi ac yn aros adolygiad ansawdd gan y Rheolwr Archwilio / 
Rheolwr Corfforaethol AM. 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth 
Cwmpas: 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. 

Prosiectau   

Y Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol 

Cwmpas: 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. 

Grŵp Datblygu  

Cwmpas: 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. 
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Rheolaeth Gorfforaethol   

Gweithdy’r Rheolwyr Corfforaethol 

Cwmpas: 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. 

Grantiau   

Cyllid Ôl-16 - 2020/21 
Cwmpas: Archwilio grantiau. Casglu gohebiaeth a gwybodaeth i’w hanfon at Lywodraeth Cymru 
i ategu’r datganiadau a wnaed. I’w gyflawni yn chwarter 4. 

Grant Gwella Addysg - 2020/21 archwiliad terfynol 
diwedd blwyddyn  

Cwmpas: 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.  

Grant Datblygu Disgyblion - 2020/21 archwiliad 
terfynol diwedd blwyddyn 

Cwmpas: 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 
Cwmpas: Gwerthuso’r gwasanaeth a ddarperir – cwmpas yr archwiliad i’w gytuno. I’w gynnal 
unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

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.   
Cododd cwestiynau yn dilyn adolygiad ansawdd sydd angen sylw unwaith bod staff yn 
dychwelyd i’w swyddfeydd.  Cyhoeddwyd adroddiad 25/3/21 yn sgil camau gofynnol.  Ni roddir 
sicrwydd nes bod gwaith ychwanegol wedi’i gyflawni.  

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân  
Cwmpas: Gwirio prosesau terfynol diwedd blwyddyn i cysoni’r cronfeydd i brif system gyfrifyddu 
y Cyngor, a’r dogfennau dychwelwyd gan wasanaethau i’w cefnogi.  

Arian Parod a Chronfeydd Arian Mân Cwmpas: Archwiliad dilynol i’r uchod. Helpu roi’r camau newydd mewn lle yn unol a’r canllawiau. 
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Cyfrif yr Harbyrau 2020/21  

Cwmpas: 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 2020/21. 

Adolygiad o’r Harbyrau (Cyllid)  

Cwmpas: Profion i gefnogi cyfrif yr Harbyrau, yn ôl hyn y nodwyd gan ffurflen AW: cadwyd 
llyfrau cyfrif addas, cydymffurfiwyd a’r rheoliadau cyllidol, mesurwyd risgiau, proses cynilo 
addas, derbyniwyd yr oll arian y disgwyliwyd, gweithredwyd cyflogau a chasgliadau yn gywir, 
cadwyd cofrestrau asedau a buddsoddiadau, a pharatowyd dadansoddiadau cyfrifon cywir. 

Adolygiad o’r Harbyrau (IA)  
Cwmpas: Profion i gefnogi cyfrif yr Harbyrau, yn ôl hyn y nodwyd gan ffurflen AW. Darparwyd i 
Cyllid yn chwarter 1 i gefnogi gwaith y cyfrif. Paratowyd drafft hefyd i Iechyd yr Amgylchedd sy’n 
gweithredu’r harbyrau’n ddyddiol, i gyflawni’r camau gofynnol o samplo’r cyfrif.  

TAW 

Cwmpas: 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. 

Canolfan Llesiant Llambed - Derbynfa 
Cwmpas: Gwasanaeth newydd Canolfan Llesiant Llambed (Canolfan Hamdden gynt). 
Gofynnwyd am gyngor cyf rheolau a diogelwch ar broses derbyn arian yn y dderbynfa. 

Canolfan Llesiant Llambed 

Cwmpas: Gwasanaeth newydd Canolfan Llesiant Llambed (Canolfan Hamdden gynt). Yn 
ogystal â’r dymuniad am gyngor cyf rheolau a diogelwch ar broses derbyn arian yn y dderbynfa 
(gweler uchod), bydd y gwasanaeth yn cynnwys AM wrth baratoi’r systemau newydd i gynnwys 
yr amnewidiad i’r system bwcio cyfoes.  

Cyngor Chwaraeon Ceredigion  
Cwmpas: Archwilio cyfrif. Yn hanesyddol, mae AM yn paratoi ac yn archwilio cyfrifon blynyddol y 
corff erbyn ei Gyfarfod Blynyddol Cyffredinol. 

AD – Casgliad JustGiving  
Cwmpas: Gofynnwyd i AM gan AD i adolygu’r broses casglu rhoddion ar gyfer elusen banciau 
bwyd gan staff. 
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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?  Penodwyd SLR Group Limited (SLR) gan y Cyngor i archwilio 
opsiynau ystyrlon ar gyfer rheoli gwastraff yng Ngheredigion yn y dyfodol.  Mae’r angen i’r 
strategaeth derfynol ffurfio llinell sylfaen ar gyfer Adolygiad Gwerth Gorau o Reolaeth Gwastraff 
hefyd yn rhan o’r Briff. 

Systemau Draenio Cynaliadwy (SUDS) 
Cwmpas: 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. 

Archwiliad Amgylcheddol 
Cwmpas: 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. 

Gwasanaeth Ystadau – Methiant cyfathrebu gyda 
AC  

Cwmpas: Ymchwiliad i ddarganfod y rheswm bu methiant yn y cyfathrebu rhwng staff 
gwasanaeth ystadau a Archwilio Cymru tra’n paratoi’r archwiliad allanol o’r cyfrifon, yn ôl gofyn y 
PLlA. 

Amgueddfa   

Cwmpas: 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. 

Troi Tai’n Gartrefi - cyffredinol 
Cwmpas: Menter eiddo gwag. Cais i adolygu’r gweithdrefnau. Cytunir ar gwmpas yr archwiliad. 
I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Crwner – Adroddiad Cryno Cwmpas: Crynodeb o’r adroddiadau archwilio blaenorol cyf Gwerth am Arian.  

Crwner – Adroddiad Dilynol 
Cwmpas: Yn dilyn ymlaen i’r adroddiad dyddiedig 23/6/21 y cyflwynwyd yn bapur eithriedig i’r 
PLlA ar 9/9/21. Darparwyd gwybodaeth ychwanegol, yn unol a’r gofyn, ar gyfer pwrpasau 
cymharu.   

Crwner – System Newydd  
Cwmpas: Sefydlu system newydd i gysoni’r gwasanaeth gyda system Archebion / Taliadau y 
Cyngor. 

Crwner – Cymharu Ffioedd ag Awdurdodau Lleol 
eraill 

Cwmpas: Gofynnodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am gymharu ffioedd Trefnwyr 
Angladdau Ceredigion â ffioedd Trefnwyr Angladdau Awdurdodau Lleol eraill Cymru. 
Archwiliad ar y gweill. 

Diogelu   
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Gweithdrefnau diogelu’r gwasanaethau  
Cwmpas: Sicrhau bod pob gwasanaeth wedi cyflwyno polisi diogelu ar gyfer staff, a’i fod yn cael 
ei archwilio’n rheolaidd. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Gweithdrefnau diogelu corfforaethol 

Cwmpas: 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. 

Taliadau Uniongyrchol  Cwmpas: Sicrhau bod rheolau yn y system newydd o Ebrill 2021.  

Atal Twyll (gan gynnwys y Fenter Twyll 
Genedlaethol) 

  

Y Fenter Twyll Genedlaethol 

Cwmpas: 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. 

Strategaeth Atal Twyll 
Cwmpas: Adolygiad pob tair-mlynedd i’w weini yn 2021. Cydlynwyd diweddariad y Strategaeth 
gan AM; cymeradwywyd gan PLlA 3/6/21 a’i gyflwyno i’r Cyngor 17/6/21 am gymeradwyaeth 
terfynol. Mae’r Strategaeth cyfoes ar y wefan erbyn hyn. 

Modiwl hyfforddiant Cod, Moeseg a Thwyll 
Cwmpas: 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. 

Archwiliad Moeseg 

Cwmpas: 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. 

Adolygiad y Cod Ymddygiad 
Cwmpas: 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.  

Active Data 
Unioni / dadansoddi data. Mae’r adolygiad hwn yn rhoi sicrwydd rhag niwed i enw da’r Cyngor a 
cholledion ariannol oherwydd gweithgarwch twyllodrus, a hynny drwy ddefnyddio’r system 
analytig data 'Active Data'.  

  - Grantiau Ardrethi Busnes, ayb 
Cwmpas: Defnyddio ActiveData i wirio’r ddogfen taliadau grantiau yn erbyn unrhyw wybodaeth 
amheus sy’n dod i’r golwg ee  rhybuddion o NAFN (Rhwydwaith Atal Twyll Cenedlaethol).  

Papur Archwilio’r Alban 
Cwmpas: Holiadur i reolwyr ar drefniadau atal twyll, rheoli risg, ayb. I’w amgylchu unwaith bod 
staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Twyll Mandad   
Cwmpas: Darpar cymorth mewn achlysur; hy pan fydd rhywun yn dynwared trydydd parti, megis 
cyflenwr, ac yn mynnu taliad brys, ee credydwr yn newid ei fanylion banc. Angen ei adrodd i’r 
Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol.  
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Twyll Mandad - Canllawiau 
Cwmpas: Mae canllawiau gweithredol y gwasanaeth yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd i 
sicrhau eu bod yn gyfoes ac yn briodol. Gofynnwyd AM am fewnbwn. 

Caffael Cwmpas: Gwirio sampl o’r credydwyr newydd i sicrhau eu bod yn fusnesau go iawn.  

Recriwtio  
Cwmpas: Gwirio sampl o’r penodiadau newydd i sicrhau bod yr holl fanylion gofynnol wedi’u 
darparu. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd. 

Y Gyflogres Cwmpas: Gwirio sampl o’r penodiadau newydd i sicrhau bod yr unigolion mewn swydd. 

Teithio  Cwmpas: Gwirio sampl o geisiadau teithio i sicrhau bod nifer y milltiroedd yn addas a chywir.  

Gwallau/twyll yn ymwneud â theithio Gwirio sampl o hawliau teithio i sicrhau bod nifer y milltiroedd yn addas a chywir.  

Archwilio TGCh   

Safon PCI (Diwydiant Carden Taliad)  
Cwmpas: Gwirio cydymffurfiaeth â gofynion y Safon.   I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd 
i swyddfeydd.  

Logiau Archwilio 
Cwmpas: Profi’r logiau archwilio a gynhyrchir gan sampl o’r systemau, a gwerthuso’r modd y 
mae’r gwasanaeth yn eu defnyddio. I’w gynnal unwaith bod staff yn dychwelyd i swyddfeydd..  

Diogelwch – ffisegol ac amgylcheddol 
Cwmpas: Gwerthuso trefniadau diogelwch y prif adeiladu (ac yna i'w gyflwyno mewn 
swyddfeydd llai o faint a sefydliadau eraill fel ysgolion).. I’w gynnal unwaith bod staff yn 
dychwelyd i swyddfeydd..  

Grŵp Ystwythder Seiber a Llywodraethu 
Gwybodaeth  

Cwmpas: 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.  

Archwilwyr Gogledd a Chanolbarth Cymru - Grŵp 
Twyll 

Cwmpas: 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. 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021   

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 

Cwmpas: Cefnogi PLlA. Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  
gynllunio, paratoi a trefnu i gydymffurfio gyda’r gofynion newydd. 

Cyflwyniad Grwpiau Cydbwyllgor Corfforaethol 
Cwmpas: Proses sicrwydd i sicrhau bod gan y Cyngor gwrth drefnau mewn lle i  gynllunio, 
paratoi a trefnu i gydymffurfio gyda’r gofynion newydd. 
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Trefniadau Hunan-asesiad 
Cwmpas: Cefnogi PLlA. 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 Cwmpas: Cynorthwyo’r Pwyllgor Archwilio yn ôl y gofyn. 

Protocol AC 
Cwmpas: 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. 

Ffurflen Ymateb Rheolwyr AC - NFI 2018-21 Cwmpas: Llenwi, monitro a diweddaru’r ffurflen ar gyfer NFI. 

Ffurflen Ymateb Rheolwyr AC – Taclo Twyll Cwmpas: Llenwi, monitro a diweddaru’r ffurflen ar gyfer trefniadau twyll. 

Rheoliadau Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 
Cwmpas: Mewnbwn AM i’r ymgynghoriad. Posibilrwydd o adolygiad pellach yn dibynnu ar 
canlyniad yr ymgynghoriad.  

Gweithdrefnau Bancio Incwm 
Darparu cyngor ar weithdrefnau bancio newydd ar gyfer incwm a gesglir yn lleoliadau Cyngor 
Sir Ceredigion.   

Adolygiadau ychwanegol / ymholiadau / 
adolygiadau wrth gefn 

  

Llyfrgell / Swyddfa Leol Llambed  Cwmpas: Gofynnwyd am gyngor ynglŷn â mater diogelu arian.   

Caffael-gweithdrefnau pwrcasu 
Ymholiad gan y Gwasanaeth Caffael ynghylch y gweithdrefnau o ran cydnabod derbyn nwyddau 
a ddanfonir i gartrefi aelodau o staff e.e deunyddiau ysgrifennu ayb.  

Canolfan Hamdden Plascrug – peiriannau gwerthu 
Ymholiad gan Ganolfan Hamdden Plascrug ynghylch cael gwared ar  gwerthu o’r Ganolfan 
Hamdden a gwerthu stoc dros y cownter  

Cynllun Gofal Plant  Cynhaliwyd ymholiadau ac ymchwil cychwynnol – y cwmpas i’w benderfynu 

Canolfannau Croeso mewn Argyfwng  
Cwmpas: darparu cyngor ynghylch trefniadau llywodraethu a rheolaethau Canolfannau Croeso 
mewn Argyfwng 

Sicrwydd   

Mapio Sicrwydd  Cwmpas: Ystyried sicrwydd sydd ar gael o ffynonellau eraill. 

 

   
 
 
 

T
udalen 123



 

 

 

34 

 

Caiff y gwaith o archwilio gwasanaethau ei asesu fel a ganlyn:                                                                                                Atodiad 3    

      
 

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 blychau 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 4 
Eitemau sicrwydd a nodwyd yn ystod Ymarfer Mapio Sicrwydd Archwilio Mewnol 2021/22: 

Ffynhonnell Sicrwydd 

Cyllid Allweddol  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol/ 
Y Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol/yn  R005 

• Y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig bresennol yw’r un a grëwyd yn 2018/2019 ac wedi hynny, ond 
mae bellach wedi'i diwygio i adlewyrchu setliad refeniw 2022/2023 (Y Cyngor 3/3/22) 

• Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn amlinellu cynllun i ymateb i heriau ariannol a chyllidebol yn 
y dyfodol 

• Adroddiadau cyfalaf yn cael eu cyflwyno i’r Cabinet yn chwarterol 

• Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2022/23 (Cabinet 22/2/22) 

• ISA260 2020/21 (PLlA 25/11/21) 

Llywodraethu  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Strwythur Llywodraethu Covid-19 a gyflwynwyd gan y Cyngor, i gynnwys pwerau dirprwyedig dros dro ar 
gyfer y Prif Weithredwr a Grŵp Arweiniol y Cyngor trwy ddefnyddio Penderfyniadau Brys ac ar gyfer 
penderfyniadau sy'n ymwneud ag ymateb COVID-19 y Cyngor, yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor – 
daeth hwn i ben ar 31 Awst 2021. Er 1 Medi 2021, mae’r Grŵp Rheoli Aur wedi bod yn gwneud 
penderfyniadau gweithredol ar sail Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004. 

• Cofnod o Benderfyniadau Brys, ar gyfer penderfyniadau brys a wnaed gan Grŵp Arweiniol 
Covid-19 (‘Y Grŵp Rheoli Aur’) a gyhoeddwyd ar Wefan y Cyngor 

• Roedd Penderfyniad Brys yr arweinydd yn cael ei adolygu bob 3 mis pan oedd mewn grym 

• Cydymffurfiad y Cyngor â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020, sy'n 
caniatáu mynediad o bell i gyfarfodydd a gofynion mynediad cyhoeddus / cyhoeddi dogfennau  

• Mae Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 yn nodi ac yn egluro sut mae'r Cyngor yn bwriadu cyflawni ei 
prif flaenoriaeth strategol 

• Archwilio Cymru – Archwiliad o Gynllun Gwelliant 2020-21 Cyngor Sir Ceredigion 

• Fframwaith Llywodraethu yn cael ei fonitro a’i adolygu’n rheolaidd (PLlA 19/1/22) 

• Y Cyngor yn paratoi i gydymffurfio â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

• Deialog gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (‘PSOW’), a rheoleiddwyr eraill gan 
gynnwys Estyn, CIW, ICO ac IPCO 
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Ffynhonnell Sicrwydd 

• Protocol AC ar waith (i ystyried cyfatebiaeth AC a sicrhau bod pob ffurflen atebion rheolwyr yn cael eu 
cwblhau a’u monitro) 

R003 • Mae cynlluniau addasu busnes / gwasanaeth wedi parhau i gael eu diweddaru  

• Cynllunio busnes ar gyfer 2021/22 ar waith (GA); gyda chefnogaeth cyflwyniad yng ngweithdy CM 
4/3/22 

Cerinet • Gwerthusiadau Staff ar gyfer 2022/23 ar y gweill (dyddiad cau 1/6/22) 

Risg  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Adroddiad i'r Cabinet 24.09.2019 a ddarparwyd ar Adolygiad o’r Fframwaith Rheoli Risg Corfforaethol 
(gan gynnwys Polisi Rheoli Risg) gyda'r Polisi a'r Fframwaith yn cael eu cymeradwyo, gan gyflwyno'r 
rhaglen hyfforddi ar gyfer Aelodau, Uwch Reolwyr a Rheolwyr, a'r Polisi a'r Strategaeth Rheoli Risg 
newydd wedi'i danategu gan y Fframwaith Rheoli Risg a gyhoeddwyd ar CeriNet ac ar gael i bob Aelod 
Staff. Diwygiwyd dogfennau i adlewyrchu risgiau ychwanegol a gwybodaeth gefndir i wneud 
penderfyniadau gwybodus 

• Cofrestr Risg yn eitem sefydlog ar Agenda’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

R004 / Grŵp Rheoli 
Parhad Cynllunio At 
Argyfwng a Pharhad 
Busnes 

• Cynllun Ymateb Brys gyda’r Grŵp Rheoli Aur wedi'i gefnogi gan grwpiau Rheoli Arian ar waith i ddelio â 
phandemig 

• Lansio modiwl e-Ddysgu newydd ar gyfer Canolfannau Gorffwys mewn Argyfwng; gyda chefnogaeth 
cyflwyniad yng ngweithdy CM 26/2/21 

• Cyfarfod o'r Grŵp Rheoli Parhad Busnes Brys a gynhaliwyd 23/5/22 

• Pecyn Gweithdrefnau Canolfan Gorffwys mewn Argyfwng ar gael i staff 

• Gwirfoddolwyr wedi'u recriwtio a'u hyfforddi i redeg canolfannau gorffwys mewn argyfwng 

RO15 • Mae gwefan y Cyngor yn darparu gwybodaeth am hylendid a diogelwch bwyd; ac arweiniad i fusnesau 
bwyd 

RO16 / is-grŵp Brexit 
 
 
 

• Llunio asesiad effaith Brexit a'i ddiweddaru'n rheolaidd 

• Roedd yr is-grŵp Brexit mewnol yn cwrdd yn rheolaidd. Cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf ar 7 Chwefror 
2022. 

• Swyddog yn mynychu Panel Cynghori Parodrwydd Llywodraeth Leol yr UE 

• Adroddiadau / dogfennau a gylchredwyd i aelodau’r is-grwpiau a’u storio ar ‘Timau’ 
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Ffynhonnell Sicrwydd 

Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol  

 

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Mae Amcanion Llesiant 2020-2021 wedi'u hadolygu i sicrhau eu bod yn cwrdd â'r Strategaeth 
Gorfforaethol 

• Rhaid i bob aelod o Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol ar Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (‘WFGA’) 

• Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwelliant 2019-20 (PLlA 12/11/20) 

RO12 • Adroddiad Blynyddol Rheoli Carbon i fod i gael ei adrodd i Craffu Cymunedau Ffyniannus ym mis Mai 
(blaenraglen waith) 

RO13 • Mae gwefan y Cyngor yn darparu gwybodaeth am gynnal a chadw cyrsiau dŵr gan gynnwys hawliau a 
chyfrifoldebau, a dolenni i wefannau defnyddiol 

• Mae gwefan y Cyngor yn darparu gwybodaeth ynghylch cymeradwyo draenio cynaliadwy (archwiliad 
wedi’i ddechrau) 

Trosolwg a Chraffu • Cyflwynwyd Adroddiad Monitro'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2019-20 (20/1/21) 

• Dechreuwyd trefniadau ynghylch Dyletswydd Gymdeithasol-Economaidd a'u cyflwyno (21/1/21) 

DP / GDPR  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Hysbysiad Preifatrwydd y Cyngor ar y wefan 

• Mae’r Amserlen Gadw yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd ac yn cael ei diweddaru.  

R009 • Polisi Diogelu Data / GDPR; Polisi Diogelwch Gwybodaeth; Polisi Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion 
wedi'i gymeradwyo gan Gabinet 19/2/19 

Tîm Llywodraethu 
Gwybodaeth 

• Y Tîm yn cwrdd yn fisol 

• Cynnal adolygiad blynyddol o Hysbysiadau Preifatrwydd Data 

• Yn y broses o gynnal archwiliad data i nodi risgiau cysylltiedig 

• Amserlen gadw i fod yn fwy pwrpasol i'r Cyngor 

• Mae’r Swyddog Diogelu Data yn mynychu Grŵp Llywodraethu Gogledd Cymru i rannu arfer gorau 

Prosiectau newydd  

CPMP • Cyfle i swyddogion o bob gwasanaeth cymwys i adolygu cynigion prosiectau Newydd 
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Gwasanaethau eraill   

 • Ysgolion - System Categoreiddio Genedlaethol LlC 

• Ysgolion – Graddau / sicrwydd arolygu Estyn 

• Ysgolion – Cefnogaeth y Gwasanaeth Ysgolion dros y cyfnod clo a thu hwnt (Craffu 7/10/21) 

• Cwynion – Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2019/20 (Cabinet 6/10/20) 

• Gwasanaeth Cofrestru - Archwiliad Stoc a Diogelwch gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol  

• Economi ac Adfywio – Hybu Economi Ceredigion Strategaeth ar gyfer Gweithredu 2021-35 

• Economi ac Adfywio – Gwerth Asedau ar bob Agenda PLlA 

• Economi ac Adfywio – Archwilio Cymru – Adolygiad y Gwasanaeth Cynllunio Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio 17.1.22 

Diogelu  

R006 • Y broses o ailstrwythuro’r rhaglen Gydol Oes a Llesiant wedi’i chwblhau; cefnogwyd gan nodweddion ar 
Cerinet 

• Hyfforddiant Gydol Oes a Lles ar gael yn rhithiol 

RO17 • Modiwl e-ddysgu Diogelu Gorfodol ar gyfer yr holl staff 

• Hyfforddiant gorfodol ychwanegol ar gyfer staff perthnasol 

• Adroddiadau Diogelu Grwpiau Gweithredol Lleol Cyfun CYSUR / CWMPAS a gyflwynwyd i'r Pwyllgor 
Cydlynu Trosolwg a Craffu 

Cabinet / Craffu • Adroddiadau Diogelu Cysur/Cwmpas yn chwarterol 

• Adroddiadau Gwasanaeth Adolygu Annibynnol yn chwarterol 

• Llythyr Craffu Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru 2021 (Cabinet 5/10/21) 

Atal Twyll / Moeseg  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Cynghorodd y Swyddog Monitro y Prif Swyddogion ynghylch yr angen i ddatgan cysylltiadau personol 
agos â Swyddogion neu Aelodau eraill 

• Y Swyddog Monitro yn diweddaru Cod Ymddygiad Swyddogion 

• Anfonodd y Swyddog Monitro neges e-bost at Swyddogion ar 29.10.2020 yn atgoffa Swyddogion o 
ofynion datganiadau a Lletygarwch a Buddiannau 

• Neges e-bost y Swyddog Monitro ynghylch datganiadau buddiant ar gyfer grantiau cloi i lawr Covid-19 
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gwell 

• Ffurflenni gollyngiad wedi'u diweddaru 

• Cynhadledd Safonau 2018 a gynhelir ar y cyd gan Gyngor Sir Powys & Ceredigion 

• Cyhoeddi Cofrestr Contractau ar Wefan y Cyngor 

• Polisi Recriwtio'r Cyngor a Pholisi DBS 

• Mae'r Cyngor wedi datblygu Polisi Caethwasiaeth Fodern (a anfonwyd at gontractwyr y Cyngor), 
Datganiad Blynyddol Gwrth-Gaethwasiaeth 2019-202 a Chod Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn 
Cadwyni Cyflenwi 

• Crëwyd swydd Ymgysylltu a Chydraddoldeb  

• Cyhoeddwyd Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 

• Rhaid i'r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol ar Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg 
• Cyhoeddir ymgynghoriadau ar adran Gorfforaethol Gwefan y Cyngor 

TGCh  

Y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 

• Rhaid i'r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol ar Ddiogelwch Gwybodaeth 

• Rhaid i'r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol ar Ddiogelu Data 

R009 • Polisi Diogelu Data / GDPR; Polisi Diogelwch Gwybodaeth; Polisi Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion 
wedi'i gymeradwyo gan Gabinet 19/2/19 

Craffu • Monitro TGCh a Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod y pandemig (25/11/20) 
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Atodiad 5a 
 

 
Strwythur yr Adain Archwilio Mewnol (1 Tachwedd 2020)  

 

 
 

 
 
 

Rheolwr 

Corfforaethol – 

Archwilio 

Mewnol

Rheolwr 

Archwilio

Uwch-archwilydd

Archwilydd Archwilydd

Archwilydd 

Cynorthwyol ar 

Brentisiaeth 

Swyddog 

Llywodraethu
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Atodiad 5b 

 
Strwythur Arfaethedig Archwilio Mewnol  

 

 
 
 
 

 

 

 

Rheolwr 

Corfforaethol 

– Archwilio 

Mewnol

Rheolwr 

Archwilio

Uwch-

archwilydd

Archwilydd Archwilydd

Cynorthwyydd 

Llywodraethu 

ac Archwilio

Swyddog 

Llywodraethu
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Cynllun Gwella Archwilio Mewnol 2021/22                                                 Atodiad 6 

 

 

Cyf Y safon, y camau arfaethedig a’r amserlen 
Y camau a gymerwyd hyd yma 
(Chwarter 3) 

Safon 
1311 

5.4.5 A yw’r broses barhaus o fonitro 
perfformiad yn cynnwys derbyn 
adborth gan randdeiliaid?  
 

Cyn gynted ag y bydd y Cynllun 
Archwilio ar waith, mae holiaduron 
rheoli ansawdd i gael eu dosbarthu 
i’r sawl sy’n cael eu harchwilio.   
 

Yn ystod 2021/22 

Ni ddosbarthwyd holiaduron 
rheoli ansawdd yn 2020/21 
oherwydd y pandemig.  

Safon 
2010 

6.1.1 A yw’r Prif Weithredwr Archwilio 
wedi penderfynu beth yw 
blaenoriaethau’r gweithgaredd 
archwilio mewnol mewn cynllun 
seiliedig ar risg?  
 

Cynhyrchu cynllun archwilio 
seiliedig ar risg yn unol â 
‘chynlluniau’ y gwasanaethau.  
 
Yn ystod 2021/22 

Ar hyn o bryd, cynhelir 
archwiliadau/adolygiadau ar 
sail asesiad risg parhaus.  
Nid oes Cynllun Archwilio 
gweithredol pendant ar waith.  

Safon 
2050 

6.1.15 Defnyddio ffynonellau sicrwydd 
eraill.  
 
System fapio sicrwydd i’w 
diweddaru a’i monitro mewn 
cyfarfodydd tîm wythnosol.   
 
Drwy gydol 2021/22 
 

System fapio sicrwydd ar 
waith – angen diweddaru hon 
yn rheolaidd.  

Safon 
2500 

6.6.1 Pan fo materion wedi codi yn 
ystod proses ddilynol, a yw’r Prif 
Weithredwr Archwilio wedi ystyried 
adolygu’r farn archwilio fewnol?  
 

Bydd yr archwiliadau dilynol y dylid 
eu cynnal yn cael eu cario ymlaen i 
2021/22. 
 
31 Mawrth 2022 

Oherwydd y pandemig, ni 
chynhaliwyd gwaith dilynol yn 
ystod 2020/21. Bydd y rhan 
fwyaf yn cael eu cario ymlaen 
oherwydd y pandemig.  Mae’r 
rhain wedi’u cofnodi ar 
daenlen ac eir i’r afael â nhw 
cyn gynted ag y bydd staff 
wedi dechrau dychwelyd i 
swyddfeydd ayb.  
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Archwilio Mewnol – Cydymffurfio â Safonau 2020/21 

Cyf 
Y safon, y camau arfaethedig a’r 
amserlen 

Y camau a gymerwyd hyd yma 
(Chwarter 3) 

AR Ni chafwyd system Pentana (MKI) 

mor ddefnyddiol wrth weithio’n 

adweithiol.  

 
Caiff y system ei gwerthuso 
cyn gynted ag y bydd Archwilio 
Mewnol yn ailafael yn ei 
dyletswyddau arferol.  
 
31 Mawrth 2022 
 

Mae datblygiadau ar y gweill ond 
nid yw’r system mor ddefnyddiol 
wrth weithio’n adweithiol.   
Bydd Pentana (MKI) yn cael ei 
ddefnyddio lle bo hynny’n bosibl, 
ond bydd gwaith adweithiol yn 
parhau i gael ei wneud a’i gofnodi 
gan ddefnyddio ffolderi electronig 
a rennir.   
Mae system Pentana wedi’i 
gwerthuso ac mae gwaith ar y 
gweill i’w hailadeiladu er mwyn ei 
defnyddio’n effeithiol.  Mae 
hyfforddiant llawn hefyd wedi’i 
drefnu i holl staff yr Adain 
Archwilio Mewnol.  

 

Cydymffurfio â’r Safonau Cydymffurfiaeth 2020/21 
Cyfan 

swm 

 I R N  

1. Cenhadaeth Archwilio Mewnol 1   1 

2. Diffiniad o Archwilio Mewnol 2   2 

3. Egwyddorion Craidd 10   10 

4. Cod Moesegol 5   5 

5. Priodoli Safonau  

1000 Pwrpas, Awdurdod a Chyfrifoldeb 4   4 

1100 Annibyniaeth a Gwrthrychedd  21   21 

1200 Gallu a Gofal Proffesiynol Dyledus   10   10 

1300 Sicrwydd Ansawdd a Gwella  14 1  15 

 6. Safonau Perfformiad 

2000 Rheoli Gwaith Archwilio Mewnol 15 2  17 

2100 Natur y Gwaith 10   10 

2200 Cynlluniau Ymgysylltu 12   12 

2300 Cyflawni’r Gwaith Ymgysylltu  7   7 

2400 Cyfathrebu Canlyniadau 18   18 

2500 Monitro Cynnydd 1 1  2 

2600 Cyfathrebu mewn perthynas â derbyn 
risgiau   

1   1 

Cyfanswm 
231 

98% 

4 

2% 

0 

- 

235 

100% 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 6 Mehefin 2022 

 
Teitl: Adroddiad Archwilio Mewnol – Atal Twyll 2021/22 

 
Pwrpas yr adroddiad: Darparu crynodeb i’r Aelodau’r o’r gwaith atal twyll 

mae archwilio mewnol wedi ei ymgymryd yn 2021/22  
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet dros y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, 
Gwasanaethau Tai, Pobl   a Threfnidiaeth a Diogelu'r 
Cyhoedd 

 

Mae Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol yn darparu crynodeb o’r gweithgarwch 
archwilio mewnol yn ystod y flwyddyn hyd 31 Mawrth, ac mae’n ymgorffori barn yr 
adain archwilio. 
 
Yn y gorffennol, roedd yr Adroddiad Blynyddol yn cynnwys rhan ar Dwyll, i roi fraslun 
o’r gwaith roedd y gwasanaeth wedi ymgymryd ar y testun. Newidiwyd hwn bellach 
gan Adroddiad ar wahân ar gyfer Atal Twyll sy’n cefnogi’r Adroddiad Blynyddol ar 
ddiwedd y flwyddyn.  
 
Nodwyd y gwaith ymgymerwyd ar gyfer y Menter Twyll Genedlaethol yn yr adroddiad: 
https://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-fenter-twyll-genedlaethol-yng-nghymru-2018-20 

 
 
Argymhelliad: CYMERADWYO’R Adroddiad 

  
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’n fodlon 
bod yr Adain Archwilio Mewnol wedi gwneud gwaith 
digonol a phriodol yn y testun yma i gefnogi’r 
Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol ar ddiwedd y 
flwyddyn 
 

Atodiadau: Adroddiad Archwilio Mewnol – Atal Twyll 2021/22 
 

Pennaeth y 
Gwasanaeth: 

Elin Prysor 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu / Swyddog Monitro 
 

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol 

 
Dyddiad:  

 
4 Mai 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: 4 Mai 2022 

Cyflwynwyd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio:  
6 Mehefin 2022

 

 

ADRODDIAD ARCHWILIO 2021/22 – ATAL TWYLL  
 

AUDIT REPORT 2021/22 – COUNTER FRAUD  
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ADRODDIAD ARCHWILIO 2021/22 – ATAL TWYLL 

 
 

Cyflwyniad  
 
Mae’n gyfrifoldeb ar Gyngor Sir Ceredigion i ddiogelu arian ddylai gael ei ddefnyddio 
er budd y cyhoedd.  Bydd unrhyw dwyll yn fygythiad i’r Cyngor felly mae cryn 
ymrwymiad i sicrhau bod strategaeth effeithiol mewn bodolaeth i atal, ddatgelu, a 
chlustnodi twyll, llygredd a llwgrwobrwyo ac unrhyw gamymddygiad arall fydd yn 
cynnwys gwyngalchu arian. 
 
Mae gan y Cyngor Strategaeth ar Atal Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (i gynnwys 
Gwrthwyngalchu Arian)  sy’n cael ei hadolygu’n rheolaidd a’i chyflwyno i’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio, cyn cael ei chymeradwyo gan y Cyngor.  Cafodd y 
Strategaeth bresennol ei chyflwyno i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, a’i 
chymeradwyo ganddo ar 3 Mehefin 2021, a chafodd ei chymeradwyo gan y Cyngor 
ar 17 Mehefin 2021.  Caiff ei hategu gan gyfres o bolisïau a gweithdrefnau Codau 
Ymddygiad, Polisi Chwythu Chwiban ayb er mwyn cydnabod ymrwymiad y Cyngor o 
ran mynd i’r afael â thwyll a lleihau unrhyw botensial risg neu ddifrod yn sgil twyll  
 
 
Gwaith Atal Twyll a wnaed gan Archwilio Mewnol  
 
1.1 Mae’n gyfrifoldeb ar holl reolwyr i sicrhau bod trefniadau a rheolau da mewn lle 

er mwyn atal a darganfod twyll a llygredd.  Fel arfer mae achosion o dwyll yn 
codi os ydy mesurau rheoli’r system, prosesau risg a/neu lywodraethu’n wan, 
neu’n bodoli ond na chedwir atynt. 
 

1.2 Bydd Archwilio Mewnol yn derbyn sicrwydd oddi wrth wasanaethau penodol fod 
systemau mewn lle i ddarganfod ac atal llygredd e.e: 

 

• Y Cyngor oedd un o’r rhai cyntaf i fabwysiadu safon e-byst diogel y 
Llywodraeth er mwyn cynorthwyo wrth leihau risg cyfeiriadau e-byst yn 
cael eu defnyddio drwy dwyll,  

• Mae’r system daliadau’n cynnwys rhaglen feddalwedd fewnol sy’n medru 
darganfod taliadau dyblyg,  

• Gofynnir am ddatganiadau penodol ar gyfer Gostyngiad Person Sengl o 
ran Treth y Cyngor a chânt eu hadolygu’n flynyddol,  

• Gweithdrefnau Darganfod Twyll Mandad mewn lle, a 

• Chanoli’r adain daliadau er mwyn lleihau anghysondebau o ran archebion 
ac anfonebau.  
 

1.3 Nodir y dulliau ar gyfer adrodd unrhyw dwyll, twyll posib, lladrad, 

anghysondebau, defnydd amhriodol neu gamddefnydd o eiddo neu adnoddau’r 

Cyngor yn Strategaeth Atal Twyll y Cyngor.  
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1.4 Gall hyn olygu ymchwiliad gan Archwilio Mewnol (AM). Mae’r Rheolwr 

Corfforaethol - Archwilio Mewnol (CMIA) yn Dechnegydd Atal Twyll Achrededig 
(ACFTech) ac mae’r Rheolwr Archwilio (AM) yn meddu ar Dystysgrif CIPFA 
mewn Arferion Ymchwiliol (CCIP). Bydd y Cyngor o dro i dro hefyd yn hyfforddi 
grŵp o archwilwyr mewnol ar draws yr holl wasanaethau;  ac y mae rhai staff 
gorfodi wedi derbyn hyfforddiant PACE.  

 
1.5 Mae gan Gynllun Archwilio Blynyddol Archwilio Mewnol adran ar “Atal Twyll” ac 

y mae gan y gwasanaeth yr hawl i gael mynediad i:  

• Fynd ar unrhyw eiddo neu dir y Cyngor ar unrhyw amser rhesymol,  

• Holl asedau, cofnodion, dogfennau, gohebiaeth a systemau rheoli sy’n 
ymwneud ag unrhyw drafodion ariannol neu drafodion eraill y Cyngor,  

• Ofyn neu dderbyn gwybodaeth ac esboniadau angenrheidiol parthed 
unrhyw fater sydd i’w hystyried / archwilio,  

• Gofyn i unrhyw weithiwr o’r Cyngor roi cyfrif am unrhyw arian parod, 
deunyddiau neu unrhyw eiddo arall y Cyngor sydd o dan ei reolaeth, a  

• Chofnodion sydd ym meddiant trydydd parti  megis contractwyr neu 
asiantaethau partneriaeth yn unol ag amodau’r contract perthnasol.  

  
Mae hyn yn ffurfio rhan o Reoliadau Ariannol y Cyngor a’r Gweithdrefnau 
Ariannol Cysylltiedig sy’n rhan o Gyfansoddiad y Cyngor. 

 
1.6 Mae’r Cyngor yn cymryd camau gweithredol i fod yn rhan o ‘Fenter Twyll 

Genedlaethol’ Archwilio Cymru,  sy’n ymarfer paru data cenedlaethol sy’n mynd 
i’r afael ag ystod eang o risgiau twyll a wynebir gan y sector cyhoeddus.  Caiff y 
gwaith yma ei gydlynu yn y Cyngor gan y Rheolwr Archwilio.  

 
1.7 Ymhellach i waith profi’r Fenter Twyll Genedlaethol y mae ymarferion 

dadansoddi data pellach sy’n cydweddu â hyn lle y bo’n bosib.  Bu i Archwilio 
Mewnol ddefnyddio system IDEA i ddadansoddi data yn y gorffennol ond ar hyn 
o bryd mae’n defnyddio meddalwedd ActiveData sy’n gweithio law yn llaw ag 
Excel. Bydd y systemau hyn yn medru perfformio tasgau archwilio perthnasol 
drwy ddefnyddio technegau paru data atal twyll perthnasol er mwyn cynorthwyo 
wrth ddarganfod anghysondebau.     

 
1.8 Mae’n bosib y gall dylanwadau allanol all gael effaith ar wasanaethau’r Cyngor 

hefyd achosi archwiliad arbennig e.e. mae nifer o ymdrechion twyll yn erbyn 
awdurdodau lleol sy’n ceisio newid manylion cyfrif banc cyflenwr (twyll 
mandad). Bydd Archwilio Mewnol yn derbyn hysbysiadau oddi wrth CIPFA, 
NAFN (Rhwydwaith Atal Twyll Cenedlaethol) a chyrff allanol eraill all hysbysu’r 
Cyngor o unrhyw dwyll corfforaethol / cenedlaethol cyffredin.  

 
1.9 Bydd hyn yn sicrhau bod unrhyw faterion penodol yn cael eu dwyn at sylw AM yn 

fuan a gellir ymateb iddo drwy atgyfnerthu systemau rheoli priodol ymlaen llaw.  
 
1.10 Hefyd bydd y CMIA yn cysylltu â phenaethiaid archwilio ar draws holl 

awdurdodau lleol Cymru, sy’n cyfarfod yn chwarterol, a byddant hefyd yn 
dosbarthu unrhyw ohebiaeth i aelodau yn nodi unrhyw ymdrechion / 
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digwyddiadau twyll maent yn ymwybodol ohonynt. Mae Penaethiaid Archwilio 
Gogledd Cymru hefyd yn cyfarfod ac yn rhannu’r un wybodaeth.  

 
1.11 Yn ôl Archwilio Cymru bydd yn ofynnol i awdurdodau adrodd manylion o holl achosion 

o dwyll i’w Harchwilwyr Allanol a Chadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  
 
1.12 Pan gaiff achosion o dwyll neu weithgaredd anghyfreithlon arall eu canfod a’u 

hymchwilio, gall hefyd fod angen i Archwilio Mewnol gynnal archwiliad ar wahân i fynd 
i’r afael â’r gwendidau a ganfuwyd a rhoi camau ar waith i gryfhau’r mesurau rheoli.  
Mae’r camau unioni sy’n ofynnol yn dilyn archwiliadau o’r fath wedi eu nodi yn yr 
Adroddiadau Cynnydd Chwarterol a gyflwynir i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  
Bydd Archwilio Mewnol yn cynnal archwiliadau dilynol lle y bo’n briodol.  

 
1.13 Fodd bynnag, rhaid pwysleisio na all sicrwydd o ran twyll fyth fod yn absoliwt.  
 
Menter Twyll Genedlaethol  
 
2.1 Mae Menter Twyll Genedlaethol yn ymarfer paru data sy’n cynorthwyo wrth ddatgelu 

ac atal twyll.  Gweithredir hyn yng Nghymru gan yr Archwilydd Cyffredinol yn unol â’i 
bwerau paru data statudol a nodir yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.  

 
2.2 Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn paru data ar draws sefydliadau a systemau i helpu 

cyrff cyhoeddus i nodi twyll a gordaliadau ar lefel genedlaethol. Mae’r Archwilydd 
Cyffredinol yn cydweithio gyda Swyddfa’r Cabinet, Audit Scotland  a Swyddfa 
Archwilio Gogledd Iwerddon er mwyn sicrhau bod y Fenter Twyll Genedlaethol yn 
weithredol dros Brydain yn gyfan gwbl. Ers i’r Fenter Twyll Genedlaethol ddechrau yn 
1996, mae ymarferion y Fenter wedi arwain at ganfod ac atal gwerth dros £35.4 miliwn 
o dwyll a gordaliadau yng Nghymru, a £1.69 biliwn ar draws y DU. 

 
2.3 Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn datblygu’n gyson er mwyn parhau i fod yn arf 

effeithiol ar gyfer canfod ac atal twyll a chamgymeriadau ar draws y Deyrnas Unedig.  
Mae’n cydnabod bod twyllwyr bob amser yn chwilio am feysydd newydd i gamfanteisio 
arnynt a gwneud arian ar draul pobl eraill.  Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn ceisio 
gwrthsefyll y bygythiad hwn drwy weithio’n gyson gyda’r gymuned atal twyll i ddyfeisio 
ffyrdd newydd o ddefnyddio data i ganfod twyll ar draws y sector cyhoeddus – ar gyfer 
problemau twyll sy’n bodoli eisoes a thwyll newydd. 

 
2.4 Mae prif ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn digwydd bob dwy flynedd ar draws 

setiau data lluosog, gan gynnwys Bathodynnau Glas, Tocynnau Teithio Rhatach, 
Cynllun Gostyngiad Treth Gyngor, Rhestrau Aros am Dai, Trwyddedau, Cyflogres, 
Caffael, a Chredydwyr Masnach.  Mae paru rhwng data Treth Gyngor â’r Gofrestr 
Etholiadol yn digwydd bob blwyddyn. 

 
2.5    Ar hyn o bryd mae Awdurdodau Lleol yn chwarae rôl bwysig yn rhaglen gymorth 

Covid-19, gan ddarparu ystod eang o gefnogaeth ariannol i fusnesau ac unigolion. 
Gan fod y Fenter Twyll Genedlaethol  bellach yn rhan annatod o strategaethau atal 
twyll awdurdodau lleol y mae mewn sefyllfa ddelfrydol i ymestyn ei chylch gorchwyl er 
mwyn cynorthwyo awdurdodau lleol i dargedu’r risgiau twyll ychwanegol yma.  

 
2.6 Mae staff yng Ngheredigion wedi ymgymryd â gwaith ar adroddiadau 2020-21 a bydd 

setiau data newydd ar gael eleni ar gyfer Grantiau Busnes Covid-19.  Gall y paru data 
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hwn olygu bod modd canfod hawliadau a thaliadau twyllodrus ar draws amryw o 
wasanaethau’r Cyngor, ac mae’n fuddiol o ran lleihau’r perygl o dwyll o fewn yr 
Awdurdod. 

 
Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru  
 
3.1 Bu i Lywodraeth Cymru weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol i 

ddarparu cyfres o grantiau i fusnesau cymwys yn ystod y pandemig.  
 
3.2 Bu i Wasanaethau Cyllid y Cyngor weinyddu’r grantiau yma gan fynd ati i 

brosesu gymaint â phosib o’r  ceisiadau dros gyfnod amser byr iawn, er mwyn 
sicrhau y gwneir taliadau’n gyflym i’r busnesau hynny oedd angen cymorth.  

 
3.3 Fodd bynnag yn aml iawn pan mae adrannau o dan y fath bwysau mae 

camgymeriadau’n fwy tebygol o ddigwydd, a gall twyllwyr gael mynediad haws i 
system.  Bu i Cyllid Cyhoeddus nodi’n ddiweddar mewn erthygl bod y cronfeydd 
arian yma’n “agored iawn i dwyll”, oherwydd maint yr arian dan sylw a’r 
cyflymder y bydd angen ei ddosbarthu”. Cadarnhawyd hyn gan eitem ar y 
cynnydd o dwyll yn erbyn yr Adran Gwaith a Phensiynau ar newyddion y BBC: 

 
 Dolen: Universal credit fraud and error at new high - BBC News 

3.4 Bu i’r system yma felly gyflwyno risg ychwanegol i’r Cyngor, am fod symiau a 
dalwyd ar gyfer grantiau Covid-19 gwreiddiol un ai’n £10,000 neu £25,000, gyda 
meini prawf cymhwysedd llym yn bodoli ar gyfer y rheiny.  Cynigiwyd grantiau 
dilynol gan LlC yn 2021-22 i fusnesau sydd mewn eiddo gyda gwerth ardrethol 
yn ogystal â grant Dewisol i’r busnesau hynny nad ydynt mewn eiddo o’r fath.  
Gosodwyd y grantiau ar symiau gwahanol, rhwng £1,000 a £5,000 yn dibynnu 
ar werth ardrethol yr eiddo a’r math o grant. 

 
3.5 Roedd gan y tîm Cyllid nifer o wiriadau a rheolau mewn lle o fewn eu systemau, 

megis: 

• Roedd angen llanw pob darn o’r ffurflenni cais; 

• Ni thalwyd grantiau Ardreth Annomestig Genedlaethol os oedd y cyfeirnod 
Treth Busnes ar y ffurflen gais am grant yn annilys, neu os oedd cais 
eisoes wedi’i gyflwyno yn erbyn cyfeirnod Treth Busnes yn ôl y system 
grant; 

• Gofynnwyd am ddatganiadau banc diweddar er mwyn dilysu manylion 
ymgeiswyr yn erbyn y manylion cyfredol ar y system; 

• Rhannwyd dyletswyddau rhwng y broses o gyflwyno cais ac awdurdodi’r 
arian; a  

• Nodwyd manylion taliadau ar daenlenni ac fe’u gwiriwyd am unrhyw ddyblygu. 
 

Yn ogystal, anfonodd y Swyddog Monitro nodyn atgoffa drwy ebost i Aelodau a 

swyddogion ynghylch yr angen i ddatgan buddiant os oedden nhw’n derbyn grant. 

 3.6 Ar ôl trafod â’r Tîm Cyllid cytunwyd y byddai Archwilio Mewnol yn cynorthwyo 
â’r broses rheoli yn bennaf drwy: 
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• Adolygu sampl o geisiadau oedd ymholiadau yn eu cylch cyn eu talu (am y 
byddai’n haws atal taliad na hawlio yn ôl unrhyw arian a dalwyd mewn 
camgymeriad);  

• Adolygu unrhyw geisiadau y bu amheuaeth o dwyll yn eu cylch; a 

• Chraffu atodlenni taliadau drwy ddefnyddio meddalwedd dadansoddi 
ActiveData am unrhyw anghysondebau.  

 
3.7 Gwnaed y newid yma i gynlluniau Archwilio Mewnol am ei fod yn ychwanegu 

gwerth i waith y Cyngor yn sgil amgylchiadau sy’n newid.  Fel gwasanaeth 
roedd yn dangos fod Archwilio Mewnol yn medru ymateb i’r pwysau ar y Cyngor 
sy’n newid yn gyson ac yn medru asesu ac ymateb i risgiau y bu newid i’r 
blaenoriaeth.  Er ei fod yn ymddangos fod hyn yn gwyro o’r rôl a ddisgwylir yn 
arferol o Archwilio Mewnol, mae’r Bwrdd Ymgynghorol Safonau Archwilio 
Mewnol yn cefnogi camau o’r fath mewn sefyllfaoedd tebyg (yn unol â’r 
canllawiau a dderbyniwyd). 

 
3.8 Mae’r tîm archwilio mewnol wedi treulio nifer o ddyddiau’n cynorthwyo gyda’r 

gwaith hwn yn ystod y flwyddyn, er mwyn darparu sicrwydd fod camau 
ychwanegol wedi eu cymryd i leihau twyll.  Yn y cyfnod yma bu i Archwilio 
Mewnol: 

• Gwirio nifer o geisiadau a dderbyniwyd a thaliadau a wnaed, er mwyn 
canfod unrhyw anghysondebau neu ddyblygu,   

• Gwnaed gwiriadau am ddyblygu ar rifau cyfeirio, enwau, rhifau cyfrif banc 
a chyfeiriadau e-bost yn dilyn rhediadau talu gan ddefnyddio ActiveData, 

• Gwirio cofnodion am fanylion ymgeiswyr y mae’r Cyngor yn ymwybodol 
sy’n dwyllwyr am iddynt gael eu hysbysu gan Wasanaethau Data a 
Gwybodaeth NAFN, ac Awdurdodau Lleol eraill, gan ddefnyddio 
ActiveData, 

• Rhoi gwybod i’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol am unrhyw 
ebyst gwe-rwydo a dderbyniwyd,  

• Dilysu manylion y cwmni gyda Thŷ’r Cwmnïau lle y bo hynny’n briodol, a 

• Mynychu cyfarfodydd panel apeliadau i helpu sicrhau bod y 
penderfyniadau ynghylch ceisiadau’n gyson.  

 
3.9 Mae staff wedi atal sawl ymdrech amheus o ran twyll drwy nodi cyfeiriadau e-

bost, datganiadau banc a thystiolaeth ategol amheus wrth asesu a gwirio 
ceisiadau grant. 

 
3.10 Mae unhyw daliadau amheus o ran twyll a ganfyddir yn cael eu hymchwilio.      
 
3.11 Mae’r gwaith yma’n parhau, am fod siawns bod anghysondebau pellach i’w 

datrys.   
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Gwaith Arall a Gwaith Parhaus  
 
4.1 Canfuwyd dau achos gwahanol o amheuaeth o dwyll mandad (pan fydd rhywun 

yn dynwared trydydd parti megis cyflenwr ac yn mynnu taliad brys) gan y staff 
Taliadau yn ystod y flwyddyn.  Rhoddwyd gwybod i’r Ganolfan 
Seiberddiogelwch Genedlaethol am y ddau achos.  

 
4.2 Dechreuwyd ar ymarfer hir o gynnal gwiriadau ar gredydwyr newydd a 

sefydlwyd yn ystod y pandemig.  Mae Archwilio Mewnol wedi creu taenlen o’r 
credydwyr hyn a’r taliadau a wnaed i bob un.  Mae staff Archwilio Mewnol wrthi 
ar hyn o bryd yn mynd trwyddi i sicrhau bod y cyflenwyr hyn yn rhai dilys, a’u 
bod wedi darparu nwyddau/gwasanaethau priodol i’r Cyngor. 

 
4.3   Trefnwyd dau ymarfer Atal Twyll ActiveData tebyg i’r uchod yn 2022/23 fel a 

nodir yn y Cynllun a Strategaeth Archwilio Mewnol a gyflwynwyd i’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ar 10 Mawrth 2022.   

 
4.4 Cyhoeddodd LlC daliadau cymorth Costau Byw yn chwarter 4 2021/22 i’w 

cyflwyno yn chwarter 1 2022/23.  Bydd Archwilio Mewnol yn cefnogi’r tîm Cyllid 
gyda mesurau Atal Twyll drwy gynnal gwiriadau dyblyg ar gyfeirnodau, enwau, 
cyfeiriadau, manylion banc a chyfeiriadau e-bost. 

 
4.5 Bu gwasanaeth TGCh y Cyngor yn gweithio gyda Bob’s Business, darparwr 

hyfforddiant seiberddiogelwch i drefnu hyfforddiant i staff ar ymwybyddiaeth o 
ymosodiadau gwe-rwydo.  Bu i’r staff gymryd rhan mewn ymgyrch gwe-rwydo: 
‘Meddyliwch cyn Clicio’.  Pwrpas yr ymarfer oedd addysgu’r rhai a allai ddioddef 
yn sgil derbyn neges e-bost e-rwydo drwy roi’r wybodaeth berthnasol iddynt i 
aros yn ddiogel.  Bydd hyn yn sicrhau amgylchedd gweithio mwy diogel i bob 
aelod staff ac yn cadw’r sefydliad yn fwy diogel rhag ymosodiadau seiber.     

 
 

Casgliadau 
 
5.1    Bydd Archwilio Mewnol yn parhau i edrych am fesurau atal twyll wrth ymgymryd 

ag archwiliadau a chynghori rheolwyr ac adrannau am ddulliau o gryfhau’r 
camau rheoli yma lle y bo hynny’n briodol. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 

Adroddiad i: 

Dyddiad y cyfarfod: 

Teitl: 

Pwrpas yr 
adroddiad: 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

6 June 2022 

Adroddiad Archwilio Mewnol – Adolygiad 
Fframwaith Llywodraethu 2021/22 - Diweddariad 

Rhoi gwybod i’r Aelodau am y canfyddiadau 

Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet dros 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a 

Threfniadaeth, a Gwasanaethau Democrataidd 

Cynhaliwyd adolygiad ychwanegol yn ddiweddar o’r Fframwaith sy’n 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.  

Mae Archwilio Cymru yn rhoi barn 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.   

Mae adolygiad yr adain archwilio mewnol yn cynnwys asesiad o’r gweithdrefnau 
sydd ar waith i baratoi’r fframwaith llywodraethu a’r fethodoleg sgorio a 
ddefnyddiwyd ynghyd ag ystyriaeth o’r ‘dystiolaeth’ a nodwyd yn y fframwaith.   

Mae'r adolygiad hwn felly yn ategu gwaith Swyddfa Archwilio Cymru ar y 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol, ac mae’n rhoi sicrwydd bod y weithdrefn yn 
gadarn, yn benodol ac yn effeithiol.   

Argymhelliad: Nodi’r adolygiad a wnaed o’r Fframwaith Llywodraethu 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er gwybodaeth yn unig 

Atodiadau: Adroddiad Archwilio Mewnol - Fframwaith Llywodraethu 
2021/22 - Diweddariad 

Pennaeth y 
Gwasanaeth: 

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

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

Dyddiad: 9 Mai 2022 
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Paratowyd yr adroddiad gan: Alex Jenkins,  
Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol  

Dyddiad Cyhoeddi: 9 Mai 2022

 

Cyngor Sir 
CEREDIGION 

County Council 

 

ADRODDIAD ARCHWILIO  
 

Adolygiad Fframwaith Llywodraethu 2021/22 - Diweddariad 
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ADRODDIAD ARCHWILIO MEWNOL 
 

Adolygiad Fframwaith Llywodraethu 2021/22 - Diweddariad 
 
CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
Cynhaliwyd adolygiad ychwanegol yn ddiweddar o'r fframwaith sy'n cefnogi 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22 oherwydd y wybodaeth ddiweddaraf a 
awgrymwyd yn y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 19 Ionawr 2022 yn dilyn 
adolygiad Archwilio Cymru o'r Gwasanaeth Cynllunio.   
 
Cynhaliwyd yr adolygiad i ategu gwaith swyddogion Archwilio Cymru sy’n rhoi eu 
barn ar sicrwydd bod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn gyson o ran eu 
gwybodaeth nhw ohono a’i fod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth. 
 
Er i’r pandemig effeithio’r dulliau o weithio a llywodraethu yn ystod 2021/22, mae'n 
bleser gennyf nodi bod y systemau a'r gweithdrefnau a archwiliwyd yn foddhaol, ac 
mae hyn yn galluogi'r Adain Archwilio Mewnol i roi sicrwydd uchel bod system 
gadarn o graffu a chadernid ar waith. 
 
Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Hannah Rees, y Swyddog Llywodraethu am ei 
chymorth a'i chydweithrediad parod yn ystod yr archwiliad. 

 
AMCAN 
 
Prif amcan yr asesiad yw adolygu gweithdrefn a threfniadau hunanasesu'r fframwaith 
llywodraethu, y fethodoleg sgorio a ddefnyddiwyd a'r dystiolaeth sydd ar gael, er mwyn 
rhoi barn i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Cyfreithiol a Llywodraethu ynglŷn â 
gwerthusiad yr Adain Archwilio Mewnol o’r trefniadau craffu a'r cadernid sydd i’w 
gweld yn y broses. 
 
Y DULL GWEITHREDU A DDEFNYDDIWYD GAN YR ADAIN ARCHWILIO 
MEWNOL  
 
Cafodd yr asesiad ei gynllunio er mwyn gwerthuso a gyrhaeddwyd y safonau 
penodol. Yn y bôn, y rhain yw’r safonau a amlinellwyd yn nogfen Gwell Llywodraethu 
CIPFA. Wrth wneud hynny, mae'r adain archwilio mewnol wedi gwneud y canlynol:  
 

• Archwilio’r safonau a’r fframwaith,  

• Cynnal trafodaethau gyda staff allweddol, ac  

• Adolygu'r gweithdrefnau a ddefnyddir gan y gwasanaeth i baratoi’r fframwaith, 
gan gynnwys mynychu'r gweithdai.  

 
CRYNODEB O’R CANFYDDIADAU  
 
Mae’r Swyddog Llywodraethu yn gyfrifol am gydlynu a llunio’r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol a’r fframwaith sy’n ei gefnogi. Mabwysiadwyd y trefniant 
presennol o ran y fframwaith yn 2016/17 ac yn unol ag argymhelliad Archwilio Cymru 
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(Swyddfa Archwilio Cymru ar y pryd), cynhaliwyd gweithdai i’r Aelodau / swyddogion 
fel y gellid craffu ar y fframwaith, ei adolygu a'i ddiweddaru bob blwyddyn.   
 
Caiff yr eitemau sy'n dangos enghreifftiau o lywodraethu da wrth ymyl pob egwyddor 
eu rhestru / eu disgrifio fel tystiolaeth yn y fframwaith. 
 
Yn ystod y gweithdai, cafodd yr Aelodau a’r swyddogion y cyfle i asesu’r eitemau 
hynny ac i’w sgorio, gan ddefnyddio’r system fel y nodir yn y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol:   
 
1/2 Annerbyniol – angen gweithredu ar frys  

3/4 Yn is na boddhaol – angen gweithredu ar frys (o fewn 3-6 mis) 

5/6 Boddhaol – angen gweithredu (cyn diwedd y flwyddyn, 9-12 mis) 

7/8 Derbyniol – efallai bod angen cymryd rhai camau  

9/10 Da – ystyrir bod y Llywodraethu, yn gyffredinol, yn dda ac yn bodloni’r 
arferion gorau – nid oes angen cymryd camau  

 
Yn ogystal, lle nodwyd gwelliannau posibl, mae camau gweithredu priodol wedi'u 
cynnwys yng nghynllun gweithredu'r flwyddyn ganlynol. 
 
Yn ystod yr adolygiad archwilio, aseswyd y dystiolaeth a sgoriau'r fframwaith, a 
darparwyd datganiad/barn ychwanegol i gadarnhau eu heffeithiolrwydd. 
 
CASGLIAD 
 
Ar ôl cynnal yr adolygiad, deuir i'r casgliad bod system gadarn o graffu a chadernid 
yn y systemau a'r gweithdrefnau sy'n paratoi ac yn sgorio'r Fframwaith - dangosir 
hyn ymhellach yn yr asesiad o'r dystiolaeth a ddarperir fel sicrwydd yn erbyn pob 
elfen yn y fframwaith. 
 
 

                                                                                        
AEJ/AGS         _________________________________ 
9 May 2022        Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol 
 
 
Dosbarthwyd yr adroddiad i’r canlynol:  
Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu / Swyddog Monitro 
Hannah Rees, Swyddog Llywodraethu  
GAC/AW 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

ADRODDIAD I’R:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

DYDDIAD:  6 Mehefin 2022 

LLEOLIAD:  O bell trwy gynhadledd fideo 

TEITL: Adroddiad ar Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 
2021-2022 a'r Ddogfen Fframwaith Llywodraethu, 
Fframwaith Llywodraethu Blynyddol 2022-23 a Chynllun 
Gweithredu'r flwyddyn gyfredol 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Cyflwyno'r adolygiad diweddaraf o'r Fframwaith 
Llywodraethu 2021-2022 a'r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2021-2022, yn ogystal â'r wybodaeth 
ddiweddaraf am gynnydd gyda Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2022-2023 a Chynllun Gweithredu'r Flwyddyn 
Gyfredol 

Er: 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Penderfyniad a gwybodaeth 

Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod y Cabinet dros 
Gyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a Threfniadaeth, a 
Gwasanaethau Democrataidd 

Cyflwyniad 

Bu'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ystyried Adroddiad ar y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol Drafft 2021-2022, y Cod Lleol ar Lywodraethu Corfforaethol 2022-23 a'r Ddogfen 
Fframwaith Llywodraethu yn ei gyfarfod ar Ionawr 19eg 2022. 
(gweler yr Adroddiad i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2555/Eitem%2010%20AGS%20c%20cywir.pdf?
LLL=1 a Chofnodion y Cyfarfod yn 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/g209/Cofnodion%20wedi%20eu%20hargraffu%20
19eg-Ion-
2022%2009.30%20Pwyllgor%20Llywodraethu%20ac%20Archwilio.pdf?T=1&LLL=1). 

Yn ei gyfarfod ar Fawrth 3ydd 2022 penderfynodd y Cyngor: 
a) Nodi cynnwys Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-2022;
b) Cymeradwyo'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-2022; ac
c) Cymeradwyo'r Cod Lleol ar Lywodraethu Corfforaethol 2022-2023 i'w gyhoeddi.

(gweler yr Adroddiad i’r Cyngor yn 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2743/Adroddiad%20-
%20Datganiad%20Llywodraethu%20Blynyddol.pdf?LLL=1 a Chofnodion Drafft y Cyngor yn: 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/g165/Cofnodion%20wedi%20eu%20hargraffu%20
03ydd-Maw-2022%2010.00%20Cyngor.pdf?T=1&LLL=1) 
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Cadarnhaodd yr Adroddiad i'r Cyngor y byddai testun ychwanegol yn cael ei fewnosod ar gyfer 
y dystiolaeth, y camau gweithredu a'r sgorio o bosibl yn Nogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-
22 ac ar gyfer cyflawniadau, camau gweithredu a chanlyniadau llywodraethu corfforaethol yn 
Natganiad Llywodraethu Blynyddol drafft 2021-2022 i sefydlu cysylltiad ag argymhellion 
Archwilio Cymru yn ei Adroddiad ‘Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio – Cyngor Sir Ceredigion 
2020-21’, ac y byddai'r dogfennau diwygiedig hyn wedyn yn cael eu hailgyflwyno i'r Cyngor ar 
ôl i'r newidiadau gael eu gwneud a'u hystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  
 
Sefyllfa Bresennol 

 
Cynhaliwyd gweithdy pellach ar gyfer Aelodau/Swyddogion ar Fawrth 10fed 2022 i ystyried y 
testun ychwanegol i’w fewnosod yn Nogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-22, unrhyw ail-
sgorio arfaethedig a chamau gweithredu cysylltiedig.   
 
Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-22 
Yn dilyn y gweithdy hwn, ail-ddosbarthwyd Dogfen ddiweddaredig Fframwaith Llywodraethu 
2021-22 i’r holl Aelodau a Swyddogion a wahoddwyd er mwyn ei hystyried. 
 
Mae Dogfen ddiweddaredig Fframwaith Llywodraethu 2021-22 wedi’i hatodi (gweler Atodiad 1) 
(mae newidiadau o’r fersiwn a gyflwynwyd i’r Cyngor ar Fawrth 3ydd 2022 wedi’u gwneud gan 
ddefnyddio ‘newidiadau wedi’u marcio’).  
 
Ystyrir bod 3 sgôr pellach (A1.1, A1.2 ac A3.1) yn cael eu hail-sgorio o 9/10 i 7/8 er mwyn 
adlewyrchu'r ffaith y bydd angen cwblhau'r camau a gymerwyd yn sgil argymhellion Archwilio 
Cymru yn ei Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio.  
 
O'r cyfanswm o 94 o ymddygiadau a adolygwyd, mae cyfanswm o 88 (yn hytrach na 91) o 
ymddygiadau bellach yn cael sgôr o 9/10, 5 yn cael sgôr o 7/8 (yn flaenorol, arhosodd 2 ar 7/8) 
ac mae 1 yn parhau ar 5/6.  
 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021-22 
O ganlyniad i sgoriau diwygiedig, mae camau gweithredu wedi'u nodi ar gyfer 2022-2023 ac 
maent wedi'u cynnwys yn Adran 6 y Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft wedi'i ddiweddaru 
(yn Atodiad 2). Mae Adran 3 y Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Cyflawniadau Llywodraethu 
Corfforaethol ar gyfer 2021-22) hefyd wedi’i diweddaru i adlewyrchu’r testun ychwanegol yn 
adran ‘tystiolaeth’ Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-22.  
 
Mae mân wall hefyd wedi’i gywiro ar waelod y tabl yn Adran 5, sydd bellach yn dweud y bydd 
unrhyw gamau gweithredu nad ydynt wedi’u cwblhau’n llawn erbyn y dyddiad cwblhau yn cael 
eu cario ymlaen i Gynllun Gweithredu 2022-2023 (cyfeiriad blaenorol at 2021-22).  
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Cod Lleol ar Lywodraethu Corfforaethol 2022-23 
Cymeradwywyd y Cod Lleol ar Lywodraethu Corfforaethol 2022-23 gan y Cyngor ar Fawrth 3ydd 

2022 ac mae wedi’i gyhoeddi ar wefan y Cyngor (yn https://www.ceredigion.gov.uk/eich-
cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/datganiad-llywodraethu-blynyddol/).  
 
Fframwaith Llywodraethu 2022-23 a Chynllun Gweithredu'r Flwyddyn Gyfredol 
 
Pe bai'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo'r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-22 wedi'i ddiweddaru (yn Atodiad 2) 
(Argymhelliad ii) isod), gofynnir hefyd i'r Pwyllgor nodi'r Adroddiad Cynnydd (yn Atodiad 3) sy'n 
manylu ar y cynnydd a wnaed hyd yma yn erbyn y cynllun gweithredu y cytunwyd arno ar gyfer 
2022-23 (Adran 6 Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-22 wedi'i ddiweddaru).  
 
Bydd adolygiad o Fframwaith Llywodraethu Blynyddol 2022/2023 yn cael ei symud ymlaen yn 
yr Hydref. 
 
ARGYMHELLION: 

 
Gofynnir i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 
 
i) Nodi cynnwys y Ddogfen Fframwaith Llywodraethu wedi'i diweddaru (yn Atodiad 1);  
ii) Argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-22 
(Atodiad 2); a 
iii) Ystyried yr Adroddiad Cynnydd (yn Atodiad 3) ar gamau gweithredu a amlinellir yn 
Natganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft wedi’i ddiweddaru 2021-22 (yn Atodiad 2) a gwneud 
argymhellion i’r Cabinet a/neu Bwyllgorau Craffu yn ôl yr angen i sicrhau bod gwaith yn cael ei 
gwblhau yn ystod y flwyddyn. 

 
 
RHESWM DROS YR ARGYMHELLION: Symud ymlaen â chyhoeddi Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2021-22 a sicrhau bod camau gweithredu a amlinellir yn Natganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2021-22 yn cael eu symud ymlaen fel bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn 
cael y sicrwydd sydd ei angen arno bod gwelliannau’n cael eu gwneud o fewn y flwyddyn. 
 
 
Atodiadau: 
 
 
 
Pennaeth y Gwasanaeth: 
 
 
Swyddog Adrodd: 
Dyddiad: 
 
 

 
Atodiad 1: Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2021-2022 
Atodiad 2: Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2021-22  
Atodiad 3 – Adroddiad Cynnydd Cynllun Gweithredu 2022-2023  
Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu / Swyddog Monitro 
 
 Hannah Rees, Swyddog Llywodraethu 
 
11/05/2022 
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Adolygiad o’r Fframwaith Llywodraethu 2021-2022 

 

2 
 

A. Ymddwyn ag uniondeb, gan ddangos ymrwymiad cadarn i werthoedd moesegol, a pharchu rheolaeth y gyfraith 
Mae sefydliadau llywodraeth leol yn atebol nid yn unig am y swm y maent yn ei wario, ond hefyd am y ffordd y maent yn defnyddio'r adnoddau y maent yn gyfrifol amdanynt. Mae hyn yn cynnwys 
atebolrwydd am allbynnau cadarnhaol a negyddol, ac am y canlyniadau a gyflawnwyd ganddynt.  Yn ogystal, maent yn ysgwyddo cyfrifoldeb cyffredinol dros wasanaethu budd y cyhoedd drwy 
lynu wrth ofynion deddfwriaeth a pholisïau'r llywodraeth.  Mae'n hanfodol y gall pob sefydliad ddangos, yn ei gyfanrwydd, pa mor briodol yw ei holl weithredoedd a bod systemau ar waith i annog a 
gorfodi ymlyniad wrth werthoedd moesegol a pharch at reolaeth y gyfraith.  
Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig /X Sgôr Gweithred 

 

A1 Ymddwyn ag 
uniondeb 
 

Elin Prysor / Lowri 
Edwards/Steve 
Johnson/Amanda Roberts / 
Alex Jenkins 
A1.1 Sicrhau bod yr Aelodau 
a'r Swyddogion yn ymddwyn 
ag uniondeb ac yn arwain 
diwylliant lle maent yn 
gweithredu'n amlwg ac yn 
gyson er budd y cyhoedd, gan 
warchod enw da'r sefydliad 
drwy wneud hynny 

• Cod Ymddygiad yr Aelodau (diweddarwyd yn 2016) ac ar gael 
ar wefan y Cyngor, ar y fewnrwyd (CeriNet) o dan Adnoddau 
Cynghorwyr, ac yn y Cyfansoddiad. 

• Siart lif Cod Ymddygiad yr Aelodau (diweddarwyd yn 2016). 
• Cod Ymddygiad y Swyddogion ar gael, ynghyd â'r holl bolisïau 

a strategaethau corfforaethol, ar wefan y Cyngor/CeriNet. 
• Cadarnhad unigol o ran cydymffurfiaeth. 
• Darperir hyfforddiant cynefino a hyfforddiant dilynol ar y Cod 

Ymddygiad a moeseg i'r holl Aelodau. 
• Darparwyd hyfforddiant Moeseg/Twyll ar y cyd ag yswiriwr y 

Cyngor yn ystod gweithdy chwarterol y Rheolwyr Corfforaethol 
ar 28.5.2021.  Mae sleidiau o’r cyflwyniad yn ffurfio sylfaen 
modiwl e-ddysgu ar gyfer yr holl Staff a’r Archwilwyr Mewnol 
(‘IA’) a’r Gwasanaethau Llywodraethu sy’n gweithio gyda’r 
gwasanaeth Dysgu a Datblygu i baratoi sefyllfaoedd ar gyfer 
hyfforddiant.  Cefnogir yr hyfforddiant gan adolygiad a 
gynhaliwyd yn ddiweddar o Strategaeth y Cyngor ynghylch Atal 
Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal 
Gwyngalchu Arian). 

• Mae Archwiliad Mewnol dilynol o drefniadau’r Cyngor ynghylch 
Moeseg yn mynd rhagddo hefyd (yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd). 

• Darparir cyngor o ddydd i ddydd gan y Swyddog Monitro (‘MO) 
a'r Swyddog Cymorth Craffu. 

• Polisi Disgyblu (Tachwedd 2017). 
• Adolygiad Datblygiad Personol. 
• Mae Cofrestr o Fuddiannau'r Aelodau ar gael gan 

Wasanaethau Democrataidd y Cyngor.  Fe’i hadolygir gan y 
Swyddog Monitro. 

• Ceir ffurflenni datgan buddiannau a lletygarwch ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau ar CeriNet.  

• Mae MO yn anfon negeseuon atgoffa a chyngor rheolaidd i’r 
staff drwy e-ddiweddariadau newyddion mewnol. 

• Mae MO yn monitro ac yn adolygu datganiadau’r Prif 
Swyddogion bob blwyddyn. 

• Rhoddodd MO wybod i’r Prif Swyddogion fod angen iddynt 
ddatgan cysylltiadau personol agos â Swyddogion eraill neu 
Aelodau (gweler e-ddiweddariad newyddion MO ar 20.7.2021 
ar CeriNet), gan gynnwys rhoi gwybod i’r Prif Swyddogion yng 
nghyfarfodydd y Grŵp Arweiniol. 

Codau Ymddygiad  79/810 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
Bydd y MO yn parhau i 
gynghori’r Aelodau ynglŷn 
â’r angen i ddatgan 
lletygarwch / rhoddion. 
Bydd MO yn cynghori’r Prif 
Swyddogion ymhellach am 
yr angen i ddatgan: 

• cysylltiadau personol 
agos â Swyddogion 
eraill neu Aelodau.  

Adolygiad parhaus o 
ddatganiadau busnes 
Prif Swyddogion 

  
Bydd MO a Swyddog 
Corfforaethol Arweiniol y 
Gwasanaethau 
Democrataidd yn parhau i 
gynnal adolygiad o’r 
Aelodau sy’n dal swyddi 
cyfarwyddwr, swyddi 
ymddiriedolwr neu 
aelodaeth pan gânt eu 
penodi i gyrff allanol, ac i 
bwyllgorau. Bydd MO yn 
ystyried adborth gan yr 
Aelodau a gwerth 
ychwanegol, a bydd yn 
parhau i ddiweddaru Cod 
Ymddygiad yr Aelodau a’r 
Swyddogion. 
 
Diweddaru ffurflen 
Goddefeb i Aelodau 

Llofnod Unigol i 
gadarnhau 
cydymffurfio â'r cod 

 

Cynefino ar gyfer 
Aelodau a Staff 
newydd ynghylch 
safon yr ymddygiad 
a ddisgwylir 

 

Arfarnu perfformiad 
a adwaenir fel arall 
yn Adolygiadau 
Datblygiad Personol 
 
 
 
Ffurflenni Datgelu’r 
Swyddogion 

 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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• Cynhelir adolygiad sylweddol o’r Cod Ymddygiad i Swyddogion 
ar hyn o bryd. 

• Cyngor wedi’i ddiweddaru am Ddatganiadau a Chofrestru 
Buddiannau Cyflogeion y Cyngor (cyhoeddwyd diweddariadau 
e-bost yn cynnig newyddion ar 16.12.2021 ac 20.7.2021 gan 
gynnwys ynghylch Grantiau i fusnesau NDR Cronfa Busnes 
Cyfyngiadau Covid-19 (cyhoeddwyd diweddariad Newyddion ar 
8.1.2021). 

• Mae arfer MO o hysbysu Swyddogion ynghylch datgelu 
buddiannau yn parhau.  Ceir nodiadau atgoffa rheolaidd trwy 
gyfrwng Diweddariadau Newyddion ar system CeriNet ac yn y 
Grŵp Arweiniol.  Cyhoeddwyd diweddariad am Ddatganiadau 
Budd a Lletygarwch Cyflogeion y Cyngor ar 20 Gorffennaf 2021 
ar Wefan CeriNet y Cyngor, gan gynnwys dolenni i’r ffurflenni 
perthnasol a’r Cod Ymddygiad i Gyflogeion Llywodraeth Leol, 
ynghyd â nodyn atgoffa y dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu 
geisiadau am gyngor i MO. 
Hysbysir Prif Swyddogion trwy ddiweddariad newyddion 
system CeriNet o neges e-bost MO ynghylch datgelu budd a 
Lletygarwch ac anfonwyd nodyn i atgoffa’r Prif Swyddogion. 

• Cynhelir adolygiad ar hyn o bryd o’r cyrff allanol sydd wedi 
penodi Aelodau, gan gynnwys gwerth ychwanegol, a hefyd, 
diweddaru’r Cyfansoddiad. 

• Datgelu budd gan Aelodau a Swyddogion mewn cyfarfodydd, 
ceir cyfle i wneud cyfeiriad at unrhyw rolau/cysylltiadau 
personol agos ac ati. 

• Adolygiad parhaus o ddatganiadau busnes Prif Swyddogion. 
• Cwblhawyd ffurflenni Goddefeb wedi’u diweddaru ar gyfer 

Aelodau. 
• Mae gofyn i aelodau ddiweddaru’r Gofrestr Buddiannau yn unol 

â’r Cod Ymddygiad, ac yn ogystal, bob blwyddyn, sy’n gyfle i 
gyfeirio at unrhyw rolau/cysylltiadau personol agos ac ati.  
Bellach, mae hyn yn cynnwys aelodau lleyg/annibynnol o’r 
Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu.  Cyhoeddir llyfryn Cofrestr Buddiannau ar gyfer 
pob Aelod ar Wefan y Cyngor. 

• Anfonir cyngor rheolaidd rhagweithiol a nodiadau atgoffa i 
Aelodau a Swyddogion yn ôl y gofyn. 

• MO i gynghori Swyddogion ymhellach o’r angen i ddatgelu 
buddiannau mewn sefydliadau sy’n mynd yn groes i 
fuddiannau’r Cyngor, neu y gallent fynd yn groes iddynt, gan 
gynnwys: 

o Contractwyr; 
o Llywodraethwyr Ysgol; 
o Clercod Cynghorau Tref a Chymuned; 
o Aelodau cynghorau Tref a Chymuned;  a 
o Llywodraethwyr Ysgol. 

• MO i gynghori Swyddogion ymhellach am yr angen i ddatgan: 

 
Oedwyd arfarniadau 
oherwydd Pandemig Covid-
19 ond maent bellach wedi 
ailgychwyn (fe’u cynhaliwyd 
ym mis Mai 2021 ac maent 
yn cael eu cynnal dan 
drefniant rhith o hyd). 
 
Caiff Cod Ymddygiad 
diwygiedig i Swyddogion ei 
gyhoeddi ar ôl iddo gael ei 
ddiweddaru a’i gymeradwyo. 
 
Swyddogion i gwblhau 
modiwl e-hyfforddiant 
Moeseg/Twyll Gorfodol ar ôl 
iddo gael ei gwblhau a’i 
gymeradwyo. 
 
Camau 
gweithredu/dogfennau 
llywodraethu’r Pwyllgor 
Cynllunio/Rheoli Datblygu 
wedi’u sefydlu, hyfforddiant 
i’w roi a chynnydd i’w 
adolygu yn ystod 2022-
2023. 
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o Swyddi Cyfarwyddwr;  a  
o Chyflogaeth arall  

Gan gynnwys a yw’n gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor neu 
beidio.  Anfonodd MO neges e-bost at Swyddogion ar 
20.7.2021 yn atgoffa Swyddogion o ofynion datganiadau a 
Lletygarwch a Buddiannau (gan gynnwys ynghylch Grantiau 
Cyfnod Clo Estynedig Covid-19 i fusnesau). 

• Diweddarwyd ffurflenni goddefebau i Aelodau (2020). 
• Rhaid i Swyddogion Cymwys Proffesiynol ac Athrawon fodloni 

gofynion eu sefydliad/corff proffesiynol. 
• Mae aelodau yn cwblhau modiwl hyfforddiant AD. 
• Rhoddir hyfforddiant am safonau ymddygiad i Reolwyr a Staff. 
• Mae MO yn dosbarthu i arweinwyr grwpiau gwleidyddol 

ddiweddariadau/penderfyniadau gan Banel Dyfarnu Cymru, a’i 
rôl ef yw penderfynu ynghylch achosion honedig o dorri amodau 
gan aelodau etholedig a chyfetholedig yn erbyn cod ymddygiad 
statudol eu hawdurdod. 

• Bydd gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau ddyletswyddau 
newydd (o fis Mai 2022) dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 (‘Deddf 2021’), a fydd yn cynnwys: 

• Monitro cydymffurfiaeth gan arweinwyr grwpiau gwleidyddol ar 
y Cyngor gyda’u dyletswyddau dan A.52A(1) Deddf 
Llywodraeth Leol 2000; 

• Cynghori, hyfforddi neu drefnu hyfforddi arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol ar y Cyngor am faterion sy’n ymwneud â’u 
dyletswyddau dan A.52A(1) Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

• Mae’r ddyletswydd i fonitro cydymffurfiaeth arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol yn ymwneud â safonau ymddygiad, a sicrhau bod 
hyn yn weladwy ac yn cael ei ddangos yn gyson a gyda 
thystiolaeth er mwyn diogelu enw da y Cyngor. 

• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi’i 
ddiwygio. 

• Mae'r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi'i diwygio. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyo yn cynnwys meini prawf ar gyfer 
ceisiadau y mae’n rhaid eu cyfeirio at y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, a’r ceisiadau hynny y gellir eu dirprwyo i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae Protocol Arferion Da i Gynghorwyr ar y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu wedi'i gynhyrchu ac wedi'i gynnwys yn y 
Cyfansoddiad. 

Elin Prysor 
A1.2 Sicrhau bod yr 
Aelodau'n arwain y blaen o 
ran sefydlu egwyddorion neu 
werthoedd gweithredol 
safonol penodol ar gyfer y 

• Ceir perthynas waith dda â Llywodraeth Cymru, fel un o’r prif 
reoleiddwyr.  Ceir deialog reolaidd â chynrychiolwyr Archwilio 
Cymru. 

• Adolygwyd a chymeradwywyd gweledigaeth y Cyngor gan y 
Cabinet, ac mae'r weledigaeth yn pennu nifer o Amcanion 
Strategol hirdymor. 

Mae'r safonau yn 
adlewyrchu 
Gwerthoedd 
Gwasanaeth 
Cyhoeddus 
Llywodraeth Cymru 

 79/810 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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Sefydliad a'i Staff, a'u bod yn 
cael eu mynegi a'u deall. 
Dylai'r rhain adeiladu ar Saith 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus 
(egwyddorion Nolan). 

• Mae Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 yn cynnwys 
Amcanion Llesiant a Gwella 2019-20 ac yn amlinellu 
blaenoriaethau ac amcanion lefel uchel y Cyngor gyda chamau 
gweithredu ategol yn flynyddol.  Ystyriodd y Cyngor Adroddiad 
Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella drafft 2020-21 a 
chymeradwyodd yr Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 
21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor.  

• Cod Ymddygiad yr Aelodau (2016). 
• Mae Cofrestr o Fuddiannau'r Aelodau ar gael gan 

Wasanaethau Democrataidd y Cyngor.  Fe’i hadolygir gan 
MO. 

• Mae'r Aelodau a'r Swyddogion yn datgan buddiannau mewn 
cyfarfodydd. 

• Mae’r Prif Swyddogion yn datgan buddiannau bob blwyddyn 
ac yn ysgwyddo rhwymedigaethau parhaus i ddatgan 
buddiannau. 

• Mae’r Aelodau yn diweddaru eu Cofrestr Buddiannau bob 
blwyddyn ac yn ysgwyddo rhwymedigaethau parhaus i 
ddatgan buddiannau (gan gynnwys aelodau lleyg/annibynnol y 
Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu). 

• Ceir deialog reolaidd ag Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (‘PSOW’) a rheoleiddwyr eraill gan gynnwys 
Estyn, AGC, ICO ac IPCO. 

• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi’i 
ddiwygio. 

• Mae'r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi'i diwygio. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyo yn cynnwys meini prawf ar gyfer 
ceisiadau y mae’n rhaid eu cyfeirio at y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, a’r ceisiadau hynny y gellir eu dirprwyo i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae Protocol Arferion Da i Gynghorwyr ar y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu wedi'i gynhyrchu ac wedi'i gynnwys yn y 
Cyfansoddiad.  

Cyfathrebu 
gwerthoedd a rennir 
â’r Aelodau, Staff, y 
gymuned a 
phartneriaid 

 Camau 
gweithredu/dogfennau 
llywodraethu'r Pwyllgor 
Cynllunio/Rheoli Datblygu 
wedi'u sefydlu, hyfforddiant 
i'w roi a chynnydd i'w 
adolygu yn ystod 2022-
2023. 

Elin Prysor / Lowri Edwards 
A1.3 Arwain drwy esiampl a 
defnyddio'r egwyddorion neu'r 
gwerthoedd gweithredol 
safonol hyn fel fframwaith ar 
gyfer y broses benderfynu a 
gweithredoedd eraill 

• Mae cofnodion pob pwyllgor yn cynnwys eitem lle y mae gofyn 
i’r Aelodau a’r Swyddogion ddatgan buddiannau. 

• Mae'r Cyfansoddiad yn destun adolygiadau cynhwysfawr, ac 
yn cael ei ddiweddaru yn ôl y gofyn, gan gynnwys newidiadau 
arfaethedig i’r Gweithgor Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad, i 
wneud argymhellion am newidiadau i’r Cyfansoddiad i’r 
Cyngor.  Mae diwygiad pellach yn 2021 yn mynd rhagddo, gan 
bod y Cyfansoddiad yn ddogfen fyw, er mwyn adlewyrchu 
newidiadau deddfwriaethol ac yn unol â’r angen.  
Cymeradwyodd y Cyngor y diwygiadau ar 18.3.21 a 23.9.21.  

• Cynhelir ymarfer cymharu o’r Cyfansoddiad Cyfredol yn erbyn 
y Cyfansoddiad Enghreifftiol a gyhoeddwyd gan CLlLC. 

Gwerthoedd 
arweinyddiaeth a 
osodir gan 
Lywodraeth Cymru 
yn cael eu dilyn. 

 9/10 Tybir bod y trefniadau 
llywodraethu cyffredinol yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arferion da.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
Bydd y Grŵp Arweiniol yn 
cael ei ddiweddaru am e-
ddysgu wrth i’r gwasanaeth 
Adnoddau Dynol roi 
adroddiadau i’r Grŵp 
Arweiniol. 

Arferion gwneud 
penderfyniadau 

 

Datganiadau o 
fuddiannau yn cael 
eu gwneud mewn 
cyfarfodydd 

 

Ymddygiad mewn 
cyfarfodydd 

 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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• Mae Gweithgor Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad, sy’n cynnwys 
Cydbwysedd Gwleidyddol, yn cyfarfod yn rheolaidd i ystyried 
cynigion ynghylch diweddariadau i’r Cyfansoddiad.  
Cynhaliwyd cyfarfodydd ar 15.2.21, 19.4.21, 30.6.21, 10.8.21 
ac 8.11.21.  

• Mae MO/Swyddog Llywodraethu yn adrodd i’r Cyngor er mwyn 
diweddaru dirprwyaethau a’r Cyfansoddiad. 

• Mae'r Cyngor wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i 
ddatblygu camau gweithredu a fydd yn gwella'r Gwasanaeth 
Cynllunio gan gynnwys gwneud penderfyniadau. 

• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i 
ddiwygio i nodi'n glir ei ddiben, ei rôl a'i gyfrifoldebau, a sut 
mae'n cysylltu â Blaenoriaethau Corfforaethol. 

• Mae dogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi'i diwygio. Mae’r Gweithdrefnau 
Gweithredol yn diffinio ceisiadau sy’n bwysig yn strategol ac 
yn geisiadau cynllunio ‘o bwys’. 

• Mae'r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol yn mynd i'r afael â'r 
trefniadau mewn perthynas ag aelodau wardiau lleol yn 
annerch y Pwyllgor. 

• Mae Protocol Arferion Da i Gynghorwyr ar Bwyllgor Rheoli 
Datblygu wedi'i gynhyrchu ac wedi'i gynnwys yn y 
Cyfansoddiad. 

• Mae Cynllun Dirprwyo'r Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i 
ddiwygio i'w alluogi i ganolbwyntio'n well ar geisiadau mwy 
strategol bwysig a rhai o bwys. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyo yn cynnwys meini prawf ar gyfer 
ceisiadau y mae’n rhaid eu cyfeirio at y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, a’r ceisiadau hynny y gellir eu dirprwyo i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae grŵp ‘callio’ wedi’i sefydlu o fewn Gweithdrefnau 
Gweithredol y Pwyllgor Rheoli Datblygu er mwyn adolygu 
ceisiadau cynllunio, a allai, o’u cymeradwyo, fod yn wyriad 
sylweddol o’r polisi. 

• Datganiadau Budd blynyddol y Prif Swyddog. 
• Mae’r Strategaeth Gorfforaethol (2017-2022) yn cynnwys 

blaenoriaethau’r Cyngor. 
• Mae’r Amcanion Llesiant a Gwella yn datblygu’r meysydd 

blaenoriaeth a nodwyd yn Strategaeth Gorfforaethol 2017-
2022 ac fe’u hadolygir bob blwyddyn.  Datblygir y rhain trwy 
ymgynghori gyda’r cyhoedd ac Aelodau.  Ystyriodd y Cyngor 
yr Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella 2020-21 
drafft, gan gymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 
ar 21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor.  

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu 
gorfodol, a gyflwynwyd ym mis Medi 2017, ynghylch Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (‘WFGA’) (rhwng mis 
Medi 2017 a mis Tachwedd 2021, fe’i cwblhawyd gan 2,834 o 

Gwerthoedd 
cyffredin yn arwain y 
broses gwneud 
penderfyniadau 

 

Datblygu a chynnal 
pwyllgor safonau 
effeithiol 
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gyflogeion, yr oedd 343 wedi ei gwblhau yn Gymraeg a 2,491 
yn Saesneg).  Rhwng mis Ebrill a mis Tachwedd 2021, roedd 
242 o gyflogeion wedi cwblhau’r modiwl, 40 yn Gymraeg, 202 
yn Saesneg (* mae’r ffigurau hyn yn cynnwys y rhai sydd wedi 
gadael).  Anfonwyd nodiadau atgoffa i’r Staff nad ydynt wedi 
cwblhau’r modiwl eto ac mae Grwpiau Arweiniol yn cael 
adroddiadau o bryd i’w gilydd. 

• Ystyriwyd materion ynghylch safonau ac ymddygiad aelodau 
gan Bwyllgor Moeseg a Safonau y Cyngor.  Cynhelir 
cyfarfodydd cyhoeddus yn rheolaidd, ac fe’u cadeirir gan 
unigolyn annibynnol – pennu goddefebau, ac ystyried materion 
strategaeth/polisi a chael diweddariadau gan Lyfr Achosion 
PSOW ac achosion APW. 

• Prif ddyletswyddau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yw gwella’r 
safonau o ran ymddygiad yr Aelodau a gweithredu Cod 
Ymddygiad yr Aelodau. 

• Mae MO yn cynghori'r Pwyllgor a’r Aelodau. 
• Mae'r Pwyllgor Safonau a Moeseg yn chwarae rhan weithredol 

o ran hyfforddi Aelodau. 
• Cynhaliwyd Cynhadledd Safonau 2018 ar y cyd rhwng Cyngor 

Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys (ar 14 Medi 2018).  Y 
bwriad oedd y byddai Cynghorau Gogledd Cymru yn cynnal 
cynhadledd debyg yn 2021- fe’i gohiriwyd oherwydd Covid-19. 

• Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Moeseg a 
Safonau i’r Cyngor ym mis Hydref 2021.  

• Mae’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cynnal ymarfer 
meincnodi bob blwyddyn er mwyn darparu rhagor o sicrwydd 
ynglŷn ag adolygu proses y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
(‘AGS’). 

• Mae IA yn adolygu’r broses ac yn rhoi adroddiad amdani bob 
blwyddyn.  Mae’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cwrdd 
yn rheolaidd i ystyried trefniadau llywodraethu ac adroddiadau 
archwilwyr allanol.  Caiff ei gadeirio gan Aelod anweithredol. 

• Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu i’r Cyngor ar 23.9.2021 ac fe’i cymeradwywyd. 

• Strwythur Llywodraethu Covid-19 wedi’i gyflwyno gan y 
Cyngor, gan gynnwys pwerau dirprwyedig dros dro i Brif 
Weithredwr a Grŵp Arweiniol y Cyngor trwy ddefnyddio 
Penderfyniadau Brys ar gyfer penderfyniadau sy’n ymwneud 
ag ymateb y Cyngor i COVID-19), yn unol â Chyfansoddiad y 
Cyngor.  Adolygwyd Penderfyniadau Brys yr Arweinydd yn 
rheolaidd, a daeth i ben ar 31.8.2021.   

• Mae’r Grŵp Rheoli Aur yn parhau dan weithdrefnau 
gweithredol yn unol â Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004  

• Cyhoeddir Cofnod Penderfyniadau y Grŵp Rheoli Aur ar 
wefan y Cyngor). 

• Cyhoeddir Cofnod o’r Penderfyniadau a wneir gan Grŵp 
Arweiniol Covid-19 (‘Grŵp Rheoli Aur’) ar Wefan y Cyngor.  

Field Code Changed
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Elin Prysor/Alun Williams 
A1.4 Arddangos, mynegi ac 
ymgorffori'r egwyddorion neu'r 
gwerthoedd gweithredol 
safonol priodol drwy bolisïau 
a phrosesau a adolygir yn 
rheolaidd i sicrhau eu bod yn 
gweithredu'n effeithiol  

• Diweddarwyd a chymeradwywyd ‘Strategaeth i Atal Twyll, 
Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu 
Arian)’ effeithiol gan y Cyngor ar 17.6.21(cadarnhawyd y 
cofnodion ar 23.9.21). 

• Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol ynghylch 
Atal Twyll i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar ddiwedd y 
flwyddyn. 

• Mae Cofrestr o fuddiannau Aelodau ar gael gan Wasanaethau 
Democrataidd y Cyngor. 

• Datganiadau budd/lletygarwch ar gyfer Swyddogion, yn ôl y 
gofyn. 

• Mae MO yn anfon negeseuon atgoffa ynghylch datgan 
buddiannau / lletygarwch at y Staff bob chwarter. 

• Mae NFI yn tynnu sylw at Staff sy’n gyfarwyddwyr cwmnïau 
sy’n ymdrin â’r Cyngor – os na fydd hyn wedi’i ddatgan, bydd 
IA yn ymchwilio ac yn rhoi adroddiad i MO.    

• Diweddarir y datganiadau o fuddiannau’r Prif Swyddogion bob 
blwyddyn. 

• Cedwir cofrestr o’r Swyddogion mewn swyddi â chyfyngiadau 
gwleidyddol, ac mae’r Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar 
Weithwyr Llywodraeth Leol ar gael i’r gweithwyr ar CeriNet. 

• Darparwyd hyfforddiant Moeseg/Twyll ar y cyd ag yswiriwr y 
Cyngor yn ystod y gweithdy chwarterol i Reolwyr Corfforaethol 
ar 28.5.2021.  Mae sleidiau o’r cyflwyniad yn sail ar gyfer 
modiwl e-ddysgu i’r holl Staff, ac mae IA a Gwasanaethau 
Llywodraethu yn gweithio gyda’r adran Dysgu a Datblygu i 
baratoi sefyllfaoedd ar gyfer hyfforddiant. 

• Caiff yr hyfforddiant ei gynorthwyo gan adolygiad a gynhaliwyd 
yn ddiweddar o Strategaeth y Cyngor ynghylch Atal Twyll, 
Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu 
Arian). 

• Cynhaliwyd Archwiliad Moeseg yn ystod 2019.  Mae 
Archwiliad Mewnol dilynol o drefniadau’r Cyngor ynghylch 
Moeseg yn mynd rhagddo hefyd (yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd). 

• Mae Polisi Chwythu’r Chwiban ar gael i Gyflogeion a 
Chontractwyr (diweddarwyd yn 2018) ar CeriNet a chaiff ei 
ddiweddaru yn ôl yr angen. 

• MO yw’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol (’CLO’) ac mae’n 
cynghori’r sawl sy’n chwythu’r chwiban, pan fo hynny’n 
briodol. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu 
gorfodol ynghylch Chwythu’r Chwiban.  Mae MO yn cadw 
cofrestr o gyfeiriadau ac yn adrodd i’r Pwyllgor Cydlynu 
Trosolwg a Chraffu bob 6 mis. 

• Rhoddir sylw i bob cwyn yn unol â’r gweithdrefnau 
corfforaethol sy’n cynnwys camau ffurfiol ac anffurfiol a chaiff y 
rhain eu cyfleu i Staff yn rheolaidd. 

Polisïau gwrth-dwyll 
a llygredd yn 
gweithio'n effeithiol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach 
 

• Caiff Cofrestr o 
Benderfyniadau 
Dirprwyedig ei 
chyhoeddi. 

 
• Parhau i fonitro’r nifer 

sy’n gwneud y 
modiwl e-ddysgu 
gorfodol ynghylch 
chwythu’r chwiban. 
Mae’n is na’r gofyn ar 
hyn o bryd. 
 

• Adolygir Polisi 
Chwythu’r Chwiban.  
 

 

Cofrestr buddiannau 
wedi'i diweddaru 
(Aelodau a Staff) 

 

Cofrestr wedi'i 
diweddaru o roddion 
a lletygarwch 

 

Polisïau chwythu'r 
chwiban mewn lle 
ac yn diogelu 
unigolion sy'n codi 
pryderon 

 

Polisi chwythu'r 
chwiban ar gael i 
aelodau'r cyhoedd, 
staff, partneriaid a 
chontractwyr 

 

Polisi cwynion ac 
enghreifftiau o 
ymateb i gwynion 
am ymddygiad 

 

Newidiadau / 
gwelliannau o 
ganlyniad i'r 
cwynion a 
dderbyniwyd ac a 
weithredwyd arnynt 

 

Cod ymddygiad 
Aelodau a 
Swyddogion yn 
cyfeirio at ofyniad i 
ddatgan buddiannau 

 

Cofnodion yn 
dangos bod 
datganiadau o 
fuddiannau wedi 
cael eu ceisio a bod 
datganiadau priodol 
wedi cael eu 
gwneud 
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• Caiff y system gwynion ei monitro gan y Rheolwr Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth Corfforaethol.  Adolygwyd y Polisi 
Cwynion Corfforaethol, cyflwynwyd Polisi newydd i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar 7.7.21 ac i’r 
Cyngor ar 23.9.2021, a chymeradwywyd Polisi a 
Gweithdrefnau Pryderon a Chwynion Diwygiedig 2021 gan y 
Cyngor, ynghyd â’i weithrediad a’i gyhoeddi. 

• Gweithredir gwelliannau o ganlyniad i gwynion/ argymhellion a 
gafwyd. 

• Hysbysiad Preifatrwydd Rhyddid Gwybodaeth a Chwynion y 
Cyngor. 

• Ystyrir Adroddiad Cwynion Blynyddol gan y Pwyllgor Archwilio 
a llywodraethu a’r Cabinet cyn iddo gael ei gymeradwyo gan y 
Cyngor, ac fe’i cyflwynwyd i’r Cyngor a’i nodi. 

• Mae’r Adroddiad Cwynion Blynyddol yn cynnwys Gwersi a 
Ddysgwyd o’r cwynion a gafwyd. 

• Mae datgan buddiannau yn eitem ar agendâu a chofnodion y 
Pwyllgor Moeseg a Safonau a'r holl bwyllgorau eraill. 

• Cyhoeddir cofnodion pob Pwyllgor ar Wefan y Cyngor. 
• Cyhoeddir Hysbysiadau o Benderfyniadau’r Cabinet ar Wefan 

y Cyngor. 
• Mae’r gwaith o baratoi ar gyfer cyhoeddi cofrestr 

penderfyniadau dirprwyedig yn parhau.  Cyhoeddir Log 
Penderfyniadau y Grŵp Rheoli Aur (cofrestr penderfyniadau) 
yn rheolaidd, caiff ei gyflwyno i’r Grŵp Rheoli Aur (a’i 
gymeradwyo) ac ar ôl hynny, i’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a 
Chraffu (20.1.2021, 16.6.21 ac 1.12.2021) ac fe’i gyhoeddir ar 
Wefan y Cyngor.  O ran penderfyniadau dirprwyedig eraill, 
cyhoeddir penderfyniadau dirprwyedig y Pwyllgor Rheoli 
Datblygiad ar gyfer pob Pwyllgor Rheoli Datblygiad. 

• Cyhoeddir Cofrestr Contractau ar Wefan y Cyngor. 
• Mae’r Cyngor yn gwneud paratoadau i gydymffurfio gyda 

Deddf 2021 ynghylch y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
(Cyflwynwyd adroddiad am y newidiadau i’r Pwyllgor Archwilio 
a Llywodraethu ar 24.2.2021 a 3.6.2021 (i gynnwys gofyniad 
gan Gyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru i gael Is-
Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu)), a chymeradwywyd 
newidiadau ynghylch recriwtio gan y Cyngor ar 18.3.2021, fel 
a ganlyn: 
a) newid enw y Pwyllgor Archwilio i’r Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu, ynghyd â swyddogaethau ychwanegol 
ynghylch perfformiad a delio gyda chwynion a fyddai’n dod i 
rym o 1 Ebrill 2021; 

b) cychwyn y broses o recriwtio aelodau lleyg annibynnol i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 

c) y cynigion ar gyfer y Panel Dethol Rhestr Fer;  a’r 
d) Disgrifiad Rôl a’r Fanyleb Person.  
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• Cymeradwyodd y Cyngor newidiadau angenrheidiol i’r 
Cyfansoddiad ynghylch y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 
23.9.21.  
Mae newidiadau a wnaethpwyd yn ystod 2021-2022 yn 
cynnwys paratoadau ar gyfer: 
- newidiadau o ran y cylch gorchwyl/cylch 
gwaith/cyfansoddiad;  
- newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 
- Yr aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 1/3 Unigolyn Lleyg (yn 
unol â’r diffiniad yn y Ddeddf) – mae’r broses recriwtio wedi 
cael ei chwblhau, ac eithrio’r Cyngor yn cymeradwyo 
ymgeiswyr llwyddiannus. 
- Dyletswydd y Pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i Ddirprwy 
Gadeirydd ei hun; 
- Rhaid i’r Cadeirydd fod yn unigolyn lleyg. 
- Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn aelod o Bwyllgor 
Gweithredol yr Awdurdod Lleol;  ac 
- yn absenoldeb y Cadeirydd a’r Dirprwy, dim ond Aelodau 
anweithredol fydd yn gallu cadeirio. 

• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i 
ddiwygio. 

• Mae'r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi'i diwygio. 

• Mae Protocol Arferion Da i Gynghorwyr yn y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu wedi'i gynhyrchu a'i gynnwys yn y Cyfansoddiad. 

• Bydd penderfyniadau a wneir yn groes i gyngor swyddogion 
ac nad ydynt yn bodloni meini prawf y rhestr wirio sy’n cael ei 
datblygu ar gyfer y Pwyllgor Rheoli Datblygu yn cael eu 
hadolygu’n flynyddol fel rhan o’r broses AMB a’u hadrodd i’r 
gweithdrefnau archwilio mewnol.  

• Cyflwynwyd adroddiad am faint y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 
21.5.2021, a gytunodd argymell i’r Cyngor y dylai’r Pwyllgor 
gynnwys 6 Aelod o’r Cyngor Sir a 3 aelod lleyg (9 at ei gilydd).  
Cyflwynwyd adroddiad am faint y Pwyllgor i’r Cyngor ar 
17.6.2021 a chytunodd y Cyngor i’r un cyfansoddiad o ran 
aelodau o 5.5.2022. 

A2 Dangos 
ymrwymiad cadarn 
i werthoedd 
moesegol 

Elin Prysor 
A2.1 Ceisio sefydlu, monitro a 
chynnal safonau a 
pherfformiad moesegol y 
sefydliad 

• Mae'r Pwyllgor Moeseg a Safonau yn hyrwyddo 
cydymffurfiaeth foesegol i sicrhau bod gan y cyhoedd ffydd a 
hyder bod yr Aelodau a’r Swyddogion yn gweithio yn unol â'r 
safonau moesegol a moesol uchaf. 

Craffu ar y broses o 
wneud 
penderfyniadau 
moesegol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 

Hyrwyddo 
cydymffurfiaeth 
foesegol ar lefel 
corff llywodraethu 

 

Elin Prysor 
A2.2 Seilio ymddygiad 
personol ar werthoedd 

• Mae'r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi bod yn rhagweithiol, 
gan arwain sesiynau hyfforddi a rhoi gweithdrefnau ar waith ar 

Darparu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth 
foesegol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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moesegol a sicrhau eu bod yn 
treiddio i bob agwedd ar 
ddiwylliant a gweithrediad y 
sefydliad 

gyfer y trefniadau goddefebau. Yn ddiweddar, adolygwyd y 
strwythur i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 

• Mae swyddogion, fel Archwilwyr Mewnol, yn llofnodi datganiad 
blynyddol dan y Cod Moeseg. 

• Cymeradwywyd y Siarter Archwilio Mewnol gan y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 24 Chwefror 2021. 

• Cynhaliodd Cyngor Sir Caerfyrddin archwiliad annibynnol o 
foeseg o fewn y Cyngor yn ystod 2019.  Mae Archwiliad 
Mewnol dilynol o drefniadau’r Cyngor ynghylch moeseg yn 
mynd rhagddo (yn cael ei adolygu ar hyn o bryd). 

• Dosbarthwyd Holiadur er mwyn dadansoddi’r anghenion o ran 
hyfforddiant i’r Staff drwy gylchlythyr y Cyngor.  Roedd y neges 
yn gofyn am eu barn am ddiwylliant moesegol y Cyngor a 
bwriedir llunio modiwl hyfforddi yn sgil yr adborth. 

 arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach.  Mae’r holl 
gamau gweithredu wedi 
dechrau ac maent yn 
parhau. 
 
 
 

Geraint Edwards 
A2.3 Datblygu a chynnal 
polisïau a gweithdrefnau 
cadarn sy'n rhoi pwyslais ar 
werthoedd moesegol y 
cytunwyd arnynt 

• Mae Llawlyfr y Gweithwyr wrthi’n cael ei adolygu, mae ar gael 
ar CeriNet, mae'n nodi'r disgwyliadau o ran ymddygiad staff ac 
yn cynnwys y Cod Ymddygiad ar gyfer Gweithwyr Llywodraeth 
Leol. 

• Hyfforddiant ar gydraddoldeb ac amrywiaeth a recriwtio a 
dethol gan gynnwys cyfleoedd cyfartal yn orfodol i bob un o 
Reolwyr Cyngor Sir Ceredigion. 

• Rhaid i bob aelod Staff gwblhau modiwl e-ddysgu ar 
Gydraddoldeb ac Amrywiaeth. 

• Cymeradwywyd Strategaeth Gaffael 2018-22 gan y Cyngor ar 
19 Mehefin 2018. 

• Mae hyfforddiant caffael hefyd yn cael ei gyflwyno i’r Staff. 
• Polisïau’r Cyngor ar Recriwtio ac ar y Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd. 

Prosesau arfarnu yn 
ystyried gwerthoedd 
ac ymddygiad 
moesegol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 

Polisi penodiadau 
staff 

 

Polisi caffael 
 

 

Steve Johnson 
A2.4 Sicrhau ei bod yn 
ofynnol i gyrff allanol sy'n 
darparu gwasanaethau ar ran 
y sefydliad weithredu ag 
uniondeb ac yn unol â'r 
safonau moesegol uchel a 
ddisgwylir gan y sefydliad 

• Mae'r Telerau ac Amodau safonol ar gyfer pawb sy'n Cyflenwi 
Nwyddau a gwasanaethau yn cynnwys amodau sy’n ymwneud 
â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, ac maent ar gael ar wefan y 
Cyngor. 

• Strategaeth Gaffael 2018-2022 
• Defnyddir meddalwedd mewnol yn ôl-weithredol i chwilio am 

daliadau a allai fod wedi’u talu ddwywaith. 
• Mae’r Cyngor wedi llunio Polisi Atal Caethwasiaeth Fodern (a 

anfonwyd at gontractwyr y Cyngor), Datganiad Blynyddol 
2019-2020 ar Atal Caethwasiaeth, a Chod Ymarfer ar 
Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. 

Gwerthoedd 
Cytunedig ar gyfer 
gweithio mewn 
partneriaeth 

- Datganiad o 
foeseg busnes yn 
cyfleu ymrwymiad 
i werthoedd 
moesegol i 
gyflenwyr allanol 
- Gwerthoedd 
moesegol yn cael 
sylw mewn 
contractau gyda 
darparwyr 
gwasanaeth 
allanol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Protocolau ar gyfer 
gweithio mewn 
partneriaeth 
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A3 Parchu 
rheolaeth y gyfraith 

Elin Prysor 
A3.1 Sicrhau bod yr Aelodau 
a'r Staff yn dangos 
ymrwymiad cadarn i reolaeth 
y gyfraith, ac yn glynu wrth 
ddeddfau a rheoliadau 
perthnasol 

• Cyfansoddiad y Cyngor 
•  Mae ystyriaeth yn cael ei rhoi i’r Egwyddorion Diogelu Data, a 

phrosesu gwybodaeth bersonol yng nghyd-destun 
Pwyllgorau’r Cyngor a’r holl Aelodau. 

• Mae hyfforddiant wedi'i drefnu ar gyfer pob Aelod (Cyflwyniad 
i'r Cyngor, gan gynnwys GDPR) yn dilyn Etholiadau Mai 2022. 

• Caiff pwerau statudol a goblygiadau cyfreithiol eu cynnwys ym 
mhob adroddiad lle mae angen i'r Cabinet wneud 
penderfyniad. 

• Caiff cyngor/goblygiadau cyfreithiol ac ariannol eu cynnwys ym 
mhob adroddiad priodol y mae angen penderfynu arno. 

• Mae MO a’r Gwasanaeth Cyfreithiol ar gael i roi cyngor fel y 
bo'n briodol. 

• Mae’r gwasanaeth IA ar gael i roi cyngor fel y bo’n briodol. 
• Mae MO yn mynd i gyfarfodydd y Grŵp Arweiniol / y Cabinet / 

y Cyngor. 
• Mae MO yn mynd i lawer o gyfarfodydd cyhoeddus fel mater o 

drefn, yn ôl y gofyn, os yw ar gael.  
• Os yw MO yn absennol, mae'r Dirprwy MO yn mynd i 

gyfarfodydd y Cabinet a'r Cyngor. 
• Strwythur Llywodraethu Covid-19 wedi’i gyflwyno gan y 

Cyngor, gan gynnwys pwerau dirprwyedig dros dro i Brif 
Weithredwr a Grŵp Arweiniol y Cyngor trwy ddefnyddio 
Penderfyniadau Brys ar gyfer penderfyniadau sy’n ymwneud 
ag ymateb y Cyngor i COVID-19), yn unol â Chyfansoddiad y 
Cyngor.  Adolygwyd Penderfyniadau Brys yr Arweinydd yn 
rheolaidd, a daeth i ben ar 31.8.2021.   

• Mae’r Grŵp Rheoli Aur yn parhau dan weithdrefnau 
gweithredol yn unol â Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004  

• Cyhoeddir Cofnod Penderfyniadau y Grŵp Rheoli Aur ar 
wefan y Cyngor). 

• Lluniwyd map ffyrdd, sy’n amlinellu’r gwasanaethau a 
ddarparir gan y Cyngor a’r rhai nas darparir ganddo, ynghyd â 
chynlluniau’r Cyngor, a adolygir yn rheolaidd, ar gyfer 
Ceredigion, gan gynnig trosolwg o’r gwasanaethau a ddarparir 
yng ngoleuni Pandemig Covid-19, y canllawiau cyfredol a nifer 
yr achosion yng Ngheredigion. 

• Bydd Deddf 2021 yn cael effaith ar gyrff corfforaethol, gan 
gynnwys y Cyngor, ac mae paratoadau er mwyn sicrhau 
cydymffurfiaeth yn parhau, gan gynnwys trwy gyfrwng y 
Gweithgor Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad (mae Aelodau o 
bob grŵp gwleidyddol yn mynychu hwn), adroddiadau i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a’r Cyngor, ac mae cynllun 
Gweithredu y Cyngor wedi cael ei baratoi a’i ddiweddaru yn 
rheolaidd, a chynhaliwyd cyfarfodydd gyda CLOs a 
Swyddogion perthnasol, pan fo hynny’n briodol. 

Darpariaethau 
statudol 

 79/810 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
Hyfforddiant pellach i'w roi i'r 
holl Aelodau ynghylch eu 
cyfrifoldebau mewn 
perthynas ag Egwyddorion 
Diogelu Data a hysbysiadau 
preifatrwydd. Hysbysiadau 
preifatrwydd i Gynghorwyr 
yn cael eu datblygu ac i'w 
rhoi. 

Canllawiau statudol 
yn cael eu dilyn 

 

Cyfansoddiad  

Disgrifiadau/ 
manylebion swydd   

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
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Elin Prysor / Stephen 
Johnson/Amanda Roberts / 
Alex Jenkins  
A3.2 Creu'r amodau i sicrhau 
bod y Swyddogion statudol, 
deiliaid swyddi allweddol 
eraill, a'r aelodau yn gallu 
cyflawni eu cyfrifoldebau yn 
unol â gofynion 
deddfwriaethol a rheoleiddiol. 

• Mae disgrifiadau swydd a manylebau’r person yn diffinio 
swyddogaethau a chyfrifoldebau gofynnol swyddi'n glir. 

• Mae disgrifiadau o rôl yr Aelodau'n nodi eu cyfrifoldebau. 
• Cydymffurfio â Datganiad CIPFA ar Rôl y Prif Swyddog Cyllid 

mewn Llywodraeth Leol (CIPFA, cyhoeddwyd 13 Ebrill 2016). 
• Cydymffurfio â Datganiad CIPFA ar Rôl y Pennaeth Archwilio 

Mewnol mewn Sefydliadau Gwasanaeth Cyhoeddus (CIPFA, 
cyhoeddwyd 9 Ebrill 2019) a’r cyfraniad a gyhoeddwyd yn 
nogfen gysylltiedig CIPFA, Rhoi Egwyddorion ar Waith 
(2019)).  

• Nodir y cylchoedd gorchwyl yn y Cyfansoddiad. 
• Adrodd i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 
• Rheoliadau Ariannol a Rheolau'r Weithdrefn Ariannol (Dogfen 

F yn y Cyfansoddiad). 
• Rheolau Gweithdrefn Contract (Dogfen G yng Nghyfansoddiad 

y Cyngor). 
• Codau Ymddygiad (gweler uchod). 
• Cydymffurfio â chodau penodol e.e. Safonau Archwilio Mewnol 

y Sector Cyhoeddus (‘PSIAS’, Mawrth 2017) 
• Rhoi diweddariadau i aelodau'r Pwyllgor Archwilio am dwyll, 

gan gynnwys adroddiad blynyddol y gwasanaeth IA am atal 
twyll. 

• Mae’r Swyddogion Statudol yn atebol i'r Prif Weithredwr (‘CE’) 
a’r Cyngor. 

• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng CE, Swyddog A.151 ac MO. 
• Mae gan y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol (‘CMIA’) 

fynediad rhydd a dilyffethair i Aelodau a Swyddogion ar bob 
lefel, a’r hawl i gael mynediad yn unol â Chyfansoddiad a 
Siarter Archwilio Mewnol y Cyngor.  

• Cyhoeddir y Gofrestr o Fuddiannau’r Aelodau ar Wefan y 
Cyngor. 

• Sicrhaodd Deddf 2021 Gydsyniad Brenhinol ym mis Ionawr 
2021 ac mae’n gwneud newidiadau i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu. 

• Diweddarwyd Cylch Gorchwyl GAC yn unol â’r Ddeddf 
newydd. 

Cydymffurfiaeth 
gyda datganiad 
CIPF ynghylch rôl y 
Prif Swyddog 
Ariannol mewn 
llywodraeth leol 
(CIPFA 2016) 

 cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
 

Cylch gorchwyl  

Cefnogaeth pwyllgor  

Elin Prysor / Steve Johnson 
A3.3 Ceisio gwneud y 
defnydd gorau o'r holl bwerau 
er budd dinasyddion, 
cymunedau a rhanddeiliaid 
eraill 

• Mae'r Prif Swyddogion yn rhoi cymorth a chyngor i'r Aelodau. 
Mae'n ofynnol cynnwys cyngor/goblygiadau ariannol a 
chyfreithiol mewn adroddiadau/penderfyniadau a gyhoeddir fel 
y bo'n briodol. 

Cofnod o'r cyngor 
cyfreithiol a 
ddarparwyd gan 
Swyddogion 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Elin Prysor 
A3.4 Ymdrin yn effeithiol ag 
achosion o dorri 

• Mae gan MO fynediad uniongyrchol at CE ac mae'n adrodd i'r 
Cyngor yn gyffredinol ac fel rhan o ddyletswydd statudol. 

• Mae MO neu gynrychiolydd enwebedig yn mynd i holl 
gyfarfodydd y Cabinet a'r Cyngor.  Mae MO yn gweithredu 

Darpariaethau MO a 
darpariaethau 
Swyddog A.151 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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darpariaethau cyfreithiol a 
rheoleiddiol 

polisi drws 'agored' ar gyfer Aelodau sydd am gael cyngor am 
'ymddygiad' a 'llywodraethu'. 

• Mae MO a Swyddog A.151 yn cyfarfod â CE bob mis. 
• Mae MO a Swyddog A.151 yn aelodau allweddol o’r Grŵp 

Arweiniol. 
• Mae'r eitemau a gyflwynir i'r Aelodau benderfynu arnynt yng 

nghyfarfodydd y Cabinet, y Cyngor a'r Pwyllgorau yn destun 
cyngor cyfreithiol ac ariannol, a cheir cyfeiriadau at y cyngor 
ym mhob adroddiad. 

• Caiff pwerau statudol a goblygiadau cyfreithiol eu cynnwys ym 
mhob adroddiad lle mae angen i'r Cabinet wneud 
penderfyniad. 

• Caiff cyngor/goblygiadau cyfreithiol ac ariannol eu cynnwys ym 
mhob adroddiad priodol y mae angen penderfynu arno.  

• Mae MO a’r Gwasanaeth Cyfreithiol ar gael i roi cyngor cyn 
cyfarfodydd ac yn ystod cyfarfodydd. 

Cofnod o'r cyngor 
cyfreithiol a 
ddarparwyd gan 
Swyddogion 

 arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Darpariaethau 
statudol 

 

Elin Prysor / Amanda Roberts 
/ Alex Jenkins 
A3.5 Sicrhau bod achosion o 
lygredd a chamddefnyddio 
pŵer yn cael eu trin a'u trafod 
yn effeithiol 

• Diweddarwyd a chymeradwywyd ‘Strategaeth i Atal Twyll, 
Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu 
Arian)’ effeithiol gan y Cyngor ar 17 Mehefin 
2021(cadarnhawyd y cofnodion ar 23 Medi 2021). 

• Ymchwiliadau Mewnol, Archwiliad Allanol effeithiol. 
• Polisi Chwythu’r Chwiban a Pholisi Disgyblu. 
• Mae Swyddog yn y tîm IA yn Dechnegydd Atal Twyll 

achrededig. 
• Mae swyddog(ion) yn y tîm IA yn meddu ar Dystysgrif mewn 

Arferion Ymchwilio gan CIPFA (‘CCIP’).  
• Mae’r Cyngor yn cydymffurfio gyda gofynion Menter Twyll 

Cenedlaethol flynyddol Archwilio Cymru, a gydlynir gan yr 
Archwilwyr Mewnol ar hyn o bryd. 

• Cyflwynir adroddiad blynyddol IA ynghylch Atal Twyll i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar ddiwedd y flwyddyn. 

• Monitro ac ymateb i rybuddion o dwyll (NAFN, rhwydweithiau 
ehangach, cymheiriaid, ac ati). 

• Aelodaeth a chyfranogiad weithredol mewn grwpiau a 
rhwydweithiau proffesiynol (Tisonline, KHub, ac ati). 

• Mae IA yn cynnig cyngor i wasanaethau ynghylch gweithredu 
systemau a phrosesau newydd i sicrhau y caiff rheolaethau 
mewnol effeithiol eu cynnal. 

• Mae Swyddogion Enwebedig y Cyngor yn ymgymryd â 
hyfforddiant amrywiol ynghylch twyll er mwyn cynnal eu 
gwybodaeth a’u harbenigedd. 

• Pan fo hynny’n briodol, cyhoeddir gwybodaeth am erlyniadau 
llwyddiannus ar wefan y Cyngor (ac yn y wasg leol). 

• Caiff taliadau grant Covid-19 eu harchwilio cyn eu talu (gan ei 
bod yn haws stopio taliad na’i adfer). 

• Ychwanegwyd archwiliadau rheolaeth ariannol allweddol i’r 
cynllun archwilio, er mwyn archwilio rheolaethau, llywodraethu 
a risgiau tra bod staff yn gweithio gartref. 

Polisïau a 
gweithdrefnau 
gwrth-dwyll a 
llygredd effeithiol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 

Prawf lleol o 
sicrwydd (lle y bo'n 
briodol) 
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• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw anghenion 
i ail-flaenoriaethu gwaith, gan ganiatáu i IA ymateb i unrhyw 
newidiadau o ran risg yn y Cyngor. 

 

  

T
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B. Sicrhau ei fod yn agored a'i fod yn ymgysylltu'n helaeth â rhanddeiliaid 
Gan fod llywodraeth leol yn cael ei rhedeg er lles y cyhoedd, dylai sefydliadau sicrhau bod eu gweithgareddau'n agored.  Dylid defnyddio sianeli cyfathrebu ac ymgynghori clir y gellir ymddiried 
ynddynt i ymgysylltu'n effeithiol â phob grŵp o randdeiliaid, fel dinasyddion unigol a defnyddwyr gwasanaethau, yn ogystal â rhanddeiliaid sefydliadol.  
Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig /X Sgôr Gweithred 
B1 Bod yn agored 
 
 

Alun Williams 
B1.1 Sicrhau bod diwylliant agored 
ar waith, drwy ddangos, cofnodi a 
mynegi ymrwymiad y sefydliad i 
fod yn agored 

• Mae’r holl adroddiadau Blynyddol statudol ar gael ar 
Wefan y Cyngor. 

• Cynllun cyhoeddi y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 
• Mae llu o feysydd gwasanaeth ar gael ar-lein gan 

gynnwys gwybodaeth a hunan-wasanaeth treth gyngor. 
• Nodir nodau a gwerthoedd y Cyngor yn Strategaeth 

Gorfforaethol 2017-2022. 
• Gwefan Cyngor Sir Ceredigion. 
• Darlledir cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet.  
• Mae cyfeiriadau e-bost generig wedi cael eu creu ar 

gyfer MO a Moeseg a Safonau. 
• Ymatebion rheolaidd ac amserol i’r wasg ac ymholiadau 

eraill i Reolwyr ac aelodau, yn ogystal ag ymatebion 
FOI cynhwysfawr. 

• Mae adolygiad o’r cynllun Cyhoeddi FOI yn mynd 
rhagddo. 

• Polisi Rhyddid Gwybodaeth (Mawrth 2018). 
• Mae Rheolwr Corfforaethol Cwynion a Rhyddid 

Gwybodaeth yn ei swydd. 
• Hysbysiad Preifatrwydd Cwynion a Rhyddid 

Gwybodaeth. 
• Polisi Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (Mawrth 

2018). 

Adroddiad 
Blynyddol  

 7/8 Efallai y bydd gofyn gwneud 
Mân addasiadau derbyniol 
 
Diweddarwyd y polisi FOI a’r 
polisi EIR.  Mae adolygiad 
o’r Cynllun Cyhoeddi FOI yn 
mynd rhagddo. 

Cynllun cyhoeddi 
FOI  
 

 

Gwybodaeth ar-lein 
am Dreth Gyngor 

 

Nodau a 
Gwerthoedd yr 
Awdurdod  
 

 

Gwefan yr 
Awdurdod  

 

Lowri Edwards 
B1.2 Gwneud penderfyniadau sy'n 
agored ynghylch camau 
gweithredu, cynlluniau, defnyddio 
adnoddau, rhagolygon, allbynnau a 
chanlyniadau. Ceir rhagdybiaeth o 
blaid bod yn agored.  Os na wneir 
hyn, dylid cyfiawnhau'r rhesymau 
dros gadw penderfyniad yn 
gyfrinachol 

• Mae holl gyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a'r Pwyllgorau 
yn agored i'r cyhoedd, a chyhoeddir yr agendâu a'r 
cofnodion ar wefan y Cyngor (ac eithrio adroddiadau 
esempt); 

• Mae'r Cyngor wedi cymeradwyo Protocol Ymgysylltu â'r 
Cyhoedd Trosolwg a Chraffu (2018) (Dogfen N yn y 
Cyfansoddiad), ac fe’i defnyddiwyd ar sawl achlysur. 

• Protocol ar gyfer siarad yn y Pwyllgor Rheoli Datblygiad 
yn ei le (Rhan 4, Dogfen I yn y Cyfansoddiad). 

• Y Cyngor wedi cymeradwyo protocol ar gyfer mynediad 
gan Aelodau’r Cabinet i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
(Rhan 5 Dogfen M2 yn y Cyfansoddiad). 

• Yn unol â gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021, mae trefniadau’n cael eu 
gwneud i alluogi cynnal cyfarfodydd hybrid o fis Mai 
2022. Mae offer newydd yn cael ei osod yn y Siambr ar 
hyn o bryd (cwblhau ganol mis Ebrill 2022). Bydd y 
system yn caniatáu i gyfarfodydd gael eu recordio a 
sicrhau eu bod ar gael ar-lein. 

Cofnod o wneud 
penderfyniadau a 
deunyddiau ategol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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Lowri Edwards 
B1.3 Darparu tystiolaeth a 
rhesymau clir dros benderfyniadau 
mewn cofnodion cyhoeddus ac 
mewn esboniadau i randdeiliaid, a 
bod yn glir ynghylch y meini prawf, 
y sail resymegol a'r ystyriaethau a 
ddefnyddiwyd.  Sicrhau maes o 
law fod effaith a chanlyniadau'r 
penderfyniadau hynny'n glir 
 

• Lluniwyd offeryn a chanllawiau Asesu Effaith Integredig 
(‘IIA’) i lywio proses benderfynu effeithiol, ac maent yn 
cael eu rhoi ar waith. 

• Diweddarwyd templed yr adroddiadau i’r Cyngor / 
Cabinet er mwyn cynnwys cyfeiriad at y goblygiadau 
cyfreithiol, y goblygiadau o ran staffio, y goblygiadau o 
ran eiddo / asedau a risgiau. 

• Defnyddir templedi safonol a chanllawiau ar gyfer 
adroddiadau i'r Cyngor, y Cabinet a'r Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu ac mae pob un ohonynt yn cynnwys 
canlyniadau IIA. 

• Lle bo'n briodol, mae eitemau y mae angen i'r Cabinet, 
y Cyngor a'r Pwyllgorau benderfynu arnynt yn destun 
cyngor cyfreithiol ac ariannol y cyfeirir ato ym mhob 
adroddiad. 

• Mae Protocol ar waith ar gyfer perthnasoedd gwaith 
rhwng Aelodau a Swyddogion (e.e. Protocol Swyddog-
Aelod).  (Rhan 5 o'r Cyfansoddiad). 

• Mae’r Protocol Arferion Da wedi’i greu er mwyn cefnogi 
Aelodau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu i sicrhau bod 
penderfyniadau ar geisiadau yn seiliedig ar ystyriaethau 
cynllunio perthnasol cadarn, ac nid amgylchiadau 
personol ymgeiswyr. 

• Cyhoeddir calendr o ddyddiadau cyfarfodydd, gan 
gynnwys blaenraglenni gwaith y Cyngor, y Cabinet a'r 
Pwyllgorau, ar wefan y Cyngor. 

• Cyhoeddir adroddiadau blynyddol, Datganiadau o'r 
cyfrifon, adroddiadau cynnydd am wella yn unol â'r 
amserlen ofynnol ac maent ar gael ar wefan y Cyngor. 

• Mae hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sefydliadol ar gael fel 
modiwl dewisol o'r Rhaglen Rheolwyr Corfforaethol, sy'n 
cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â'r broses o wneud 
penderfyniadau, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, 
Cydraddoldeb, y Gymraeg a'r defnydd o’r IIAs. 

Protocolau gwneud 
penderfyniadau 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Pro-forma ar gyfer 
adroddiadau 

 

Cofnod o gyngor 
proffesiynol wrth 
wneud 
penderfyniadau 

 

Adroddiadau 
cyfarfodydd yn 
dangos manylion 
am y cyngor a 
roddwyd 

 

Trafodaeth rhwng 
Aelodau a 
Swyddogion ar 
anghenion 
gwybodaeth 
Aelodau i gefnogi 
gwneud 
penderfyniadau 

 

Cytundeb ar y 
wybodaeth a gaiff ei 
darparu a'r terfynau 
amser 

 

Dilynir calendr o 
ddyddiadau ar gyfer 
cyflwyno, cyhoeddi 
a dosbarthu 
adroddiadau yn 
amserol  

 

Alun Williams 
B1.4 Defnyddio dulliau ymgynghori 
ac ymgysylltu ffurfiol ac anffurfiol i 
bennu'r ymyriadau/camau 
gweithredu mwyaf priodol ac 
effeithiol 
 

• Mae Rhestr Wirio Ymgysylltu ac Ymgynghori ar gael i'r 
Swyddogion i'w cynorthwyo i benderfynu a ddylid cynnal 
ymgynghoriad ynghylch newid arfaethedig, ynghyd â 
chanllawiau ynghylch rhannu canlyniadau 
ymgynghoriad. 

• Adroddir casgliadau IIA i’r Cyngor, y Cabinet a’r 
pwyllgor Trosolwg a Chraffu.  Aeth 10 IIA gerbron y 
Cabinet yn ystod 2021-22, tan 1.12.2021.  Pwyllgorau, 
sy’n cynnwys ymgynghori. 

• Mae’r Cyngor, ar y cyd â phartneriaid, wedi cynnal 
gweithgarwch ymgysylltu sylweddol er mwyn paratoi 
Cynllun Llesiant Lleol ac Asesiad Llesiant y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (‘BGC’). 

Strategaeth Llesiant 
(BGC) a datganiad 
(ALl) 

 7/8 Gall Mân addasiadau 
derbyniol fod yn ofynnol 
 
 
   
 
 

Defnyddio adborth 
o'r ymgynghoriad 

 

Polisi cwynion a 
defnyddio cwynion 

 

Arolwg dinasyddion x 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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• Pennwyd amcanion llesiant ar gyfer 2020-21 er mwyn 
cyflawni Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 

• Adolygwyd y Polisi Cwynion Corfforaethol, cyflwynwyd 
Polisi newydd i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Dynol ar 7.7.21 ac i’r Cyngor ar 23.9.2021, 
ac mae Polisi a Gweithdrefnau Pryderon a Chwynion 
Diwygiedig 2021, ei weithrediad a’i gyhoeddi wedi cael 
ei gymeradwyo gan y Cyngor. 

• Adolygwyd Polisi a Gweithdrefn Cwynion y 
Gwasanaethau Cymdeithasol. 

• Lluniwyd offeryn Penderfynu ar Ymgyngoriadau 
(Coeden Ymgynghori a siart lif).  Mae’n cynnwys 
defnyddio adborth. 

• Mae gweithgarwch ymgynghori pellach yn cynnwys: 
o Mae swydd Ymgysylltu a Chydraddoldeb 

newydd wedi cael ei chreu trwy ailstrwythuro’r 
gwasanaeth Polisi a Pherfformiad;  ac 

o Mae’r holl ymgynghoriadau cyfredol ar gael ar 
wefan y Cyngor;  ac  

• Ymgynghoriadau 2020-2021. 
• Cyhoeddir ymgyngoriadau yn yr adran Gorfforaethol ar 

Wefan y Cyngor. 
• Oherwydd Covid-19, mae’r Cyngor wedi ymgynghori o 

bell trwy gyfrwng darpariaeth fideogynadledda ac 
arolygon electronig. 

• Hyrwyddir ymgynghoriadau trwy Gyfryngau 
Cymdeithasol  

• Mae canllawiau wedi'u cyhoeddi ar fewnrwyd Cyngor 
Ceredigion i'r holl staff eu dilyn o ran rhannu adborth â'r 
rhai sy'n gwneud penderfyniadau.  Mae arwyddion 
diweddar yn dangos bod Swyddogion yn gwneud 
cynnydd sylweddol yn y maes hwn. 

B2  Ymgysylltu'n 
helaeth â 
rhanddeiliaid 
sefydliadol 
 
 

Alun Williams / Diana Davies 
B2.1 Ymgysylltu'n effeithiol â 
rhanddeiliaid sefydliadol i sicrhau 
bod diben, amcanion a 
chanlyniadau arfaethedig pob 
perthynas â rhanddeiliaid yn glir er 
mwyn cyflawni amcanion 
llwyddiannus a chynaliadwy 
 

• Mae Cylch Gorchwyl BGC ar gael wefan y Cyngor. 
• Mae Cylch Gorchwyl Grwpiau Prosiect BGC ar gael. 
• Cynhelir ymarferion ymgysylltu ac ymgynghori ar y cyd. 
• Mae’r holl ymgyngoriadau cyfredol ar gael ar Wefan y 

Cyngor. 
• Mae prosiectau cydweithredol ar waith ar y cyd â 

rhanddeiliaid sefydliadol, ac mae trefniadau 
llywodraethu clir ar waith. 

• Rhoddwyd trefniadau craffu ar waith ar gyfer BGC. 
• Cymeradwywyd offeryn a chanllawiau IIA i'w rhoi ar 

waith. 
• Datblygwyd siart llif a Choeden Penderfynu Ymgynghori 

ac maent ar gael. 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Diana Davies 
B2.2 Creu partneriaethau ffurfiol ac 
anffurfiol i sicrhau bod modd 

• Mae Rhestr Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth 
gan gynnwys rhanddeiliaid y dylai’r awdurdod 

Cronfa ddata o 
randdeiliaid y dylai'r 
awdurdod 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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defnyddio adnoddau'n fwy 
effeithlon a chyflawni 
canlyniadau'n fwy effeithiol 

ymgysylltu â nhw yn ei lle, ynghyd â Pholisi Ymgysylltu 
Cymunedol. 

• Mae Canllawiau a Thempledi Safonau Cydweithio ar 
gyfer Prosiectau Strategol Newydd ar gael. 
Mae partneriaethau yn Cynnwys: 

o BGC; 
o Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru; 
o Y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol; 
o Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru;  a 
o Tyfu Canolbarth Cymru. 

• Mae'r adolygiad ffurfiol o’r partneriaethau sy'n rhan o’r 
BGC wedi'i gwblhau.  Mae strwythur newydd y 
partneriaethau wedi bod yn weithredol er mis Mehefin 
2018 ac adolygir y partneriaethau yn rheolaidd. 

• Cynhaliwyd adolygiad o’r Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol yn 2019 a chraffwyd ar y gwaith hwn. 

ymgysylltu â nhw ac 
am ba ddiben a 
chofnod o asesiad o 
effeithiolrwydd 
unrhyw newidiadau 
 

arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
 

Alun Williams / Diana Davies 
B2.3 Sicrhau bod partneriaethau'n 
seiliedig ar: 
• ymddiriedaeth 
• cyd-ymrwymiad i newid 
• diwylliant sy'n annog ac yn 

derbyn her gan bartneriaid 
• sicrhau bod y gwerth 

ychwanegol sy'n deillio o waith 
partneriaeth yn glir 

• Darperir cyngor i'r Aelodau a'r Swyddogion sy'n 
gwasanaethu ar gyrff allanol. 

• Cyflwynir adroddiadau rheolaidd i'r Cabinet am 
gyfarfodydd a gweithgareddau partneriaethau. 

• Sefydlwyd partneriaethau fel Tyfu Canolbarth Cymru, 
gyda threfniadau llywodraethu. 

• Cyflwynir adroddiadau rheolaidd i'r Grŵp Arweiniol a'r 
Cabinet am gyfarfodydd a gweithgareddau 
partneriaethau. 

• Trefniadau craffu yn eu lle ar gyfer BGC. 
• Adolygir metrigau partneriaethau yn fewnol, lle bo'n 

briodol. 
• Mae'r Tîm Cyfreithiol yn rhan o'r gwaith o ddrafftio ac 

adolygu Cylchoedd Gorchwyl Cytundebau 
Rhyngawdurdodol (‘IAA’) a phwyllgorau ffurfiol. 

• Lluniwyd cyfres o ddogfennau sy'n ymwneud â 
phrosiectau cydweithredu strategol y mae'r Awdurdod 
yn ystyried ymuno â nhw.  Mae'r dogfennau'n cynnwys 
canllawiau, safonau a thempledi niferus ar gyfer 
gwahanol gamau'r prosiectau cydweithredu. 

• Mae'r Grwpiau Gweithredol wedi cynnal 
Hunanasesiadau. 

• Sefydlwyd Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Tyfu 
Canolbarth Cymru.  

Strategaeth Llesiant 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Protocolau 
partneriaeth 

 

B3 Ymgysylltu â 
rhanddeiliaid yn 
effeithiol, gan 
gynnwys 

Alun Williams 
B3.1 Sefydlu polisi clir ar y math o 
faterion y bydd y sefydliad yn 
ymgynghori'n ystyrlon â 

• Lluniwyd Coeden benderfynu a siart lif ynghylch 
ymgynghori ar gyfer y Staff a’r Aelodau. 

• Rhestr Wirio Ymgysylltu ac Ymgynghori. 
• Polisi Ymgysylltu â'r Gymuned (11 Ionawr 2013). 

Cofnod o 
ymgynghoriadau 
cyhoeddus 
 

 5/6 Boddhaol, ond angen 
cymryd camau pellach. 
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dinasyddion unigol 
a defnyddwyr 
gwasanaethau 

dinasyddion unigol, defnyddwyr 
gwasanaethau a rhanddeiliaid 
eraill yn eu cylch i sicrhau bod 
gwasanaeth (neu ddarpariaeth 
arall) yn cyfrannu at gyflawni'r 
canlyniadau arfaethedig 

• Lluniwyd Tudalen Ymgysylltu, Ymgynghoriadau a 
Phartneriaethau Cymunedol ar CeriNet, sy’n cynnwys 
dolenni i Bolisi Ymgysylltu Cymunedol, Rhestr Gyfeirio 
Ymgysylltu ac Ymgynghori, Ymgysylltu gyda 
Defnyddwyr Gwasanaeth ac Offeryn Gwneud 
Penderfyniadau wrth Ymgynghori. 

• Mae’r gwaith wedi cychwyn i baratoi Polisi Ymgysylltu 
Cymunedol a fydd yn bodloni gofynion Deddf 2021, a 
fydd hefyd yn cynnwys sut y bydd y Cyngor yn annog 
cyfranogiad wrth wneud penderfyniadau, er ein bod yn 
aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru am 
y rhan hon o’r ddeddfwriaeth. 

• Paratowyd Polisi Ymgysylltu Drafft newydd i ystyried y 
fethodoleg ymgysylltu ddiweddaraf, gan gynnwys 
ymgysylltu digidol.  Ymgynghorir am hyn a chytunir arno 
yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022. 

•  Mae Strategaeth Ymgysylltu newydd ddrafft ar gyfer 
Cyngor Sir Ceredigion, ‘Siarad, Gwrando a Chydweithio’ 
wedi cael ei pharatoi.  Ymgynghorir am hon a chytunir 
arni yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022. 

• Asesir pob IIA ar gyfer y Cabinet gan y Swyddog 
Ymgysylltu a Chydraddoldeb, gan gynnwys a oes 
gweithgarwch ymgysylltu, cynnwys ac ymgynghori 
effeithiol wedi digwydd a phroses wybodus er mwyn 
gwneud penderfyniadau strategol. 

• Pecyn Cymorth Ymgysylltu â’r Cyhoedd 
• Rhestr Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau. 
• Mae gofyn cynnal ymgynghoriad ffurfiol gyda 

rhanddeiliaid ar gyfer pob cynnig sy’n ymwneud ag ad-
drefnu ysgol, trwy gydymffurfio gyda Chod Trefniadaeth 
Ysgol Llywodraeth Cymru. 

• Mae’r holl ymgyngoriadau cyfredol ar gael ar Wefan y 
Cyngor. 
Mae fframwaith monitro partneriaethau yn rhoi 
adroddiadau i’r Grŵp Arweiniol am yr holl 
benderfyniadau allweddol a wnaed gan y partneriaethau 
presennol. 

Fframwaith 
partneriaeth 
 

 Oherwydd pandemig 
COVID-19, bu angen i’r 
Grŵp Rheoli Aur wneud 
penderfyniadau am resymau 
brys (dan drosglwyddiad 
pŵer y swyddogaeth 
weithredol dros dro mewn 
grym tan 31.8.2021 ac ar 
gyfer gweithdrefnau 
gweithredol dan Ddeddf 
Argyfyngau Sifil Posibl 2004 
ar ôl y dyddiad hwnnw), felly 
mae wedi bod yn amhosibl 
ymgynghori wyneb yn 
wyneb gyda’r gymuned ar 
hyn o bryd i nifer o 
wasanaethau, felly 
diwygiwyd y sgorio er mwyn 
adlewyrchu hyn. 
 
Parhau i ddatblygu’r 
adolygiad o’r Polisi 
Ymgysylltu Cymunedol a 
fydd yn cynnwys 
darpariaethau ar gyfer y 
ffordd yr ymgysylltir gyda 
rhanddeiliaid yn y dyfodol. 
 
 

Cylch Gorchwyl y 
Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

 

Alun Williams / Lowri Edwards 
B3.2 Sicrhau bod dulliau 
cyfathrebu'n effeithiol a bod yr 
Aelodau a'r Swyddogion yn deall 
eu rôl o ran ymgysylltu â'r 
gymuned 

• Rhestr Wirio Ymgysylltu ac Ymgynghori. 
• Strategaeth Gorfforaethol (2019-2022). 
• Mae’r Polisi Ymgysylltu Cymunedol (11 Ionawr 2013) yn 

cael ei adolygu:  paratowyd Polisi Ymgysylltu Drafft 
newydd i ystyried y fethodoleg ymgysylltu ddiweddaraf, 
gan gynnwys ymgysylltu digidol.  Ymgynghorir am hwn 
a chytunir arno yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol 
yn 2022. 

• Pecyn Cymorth Ymgysylltu â'r Cyhoedd. 
• Rhestr Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau. 
• Pecyn Cymorth IIA. 

Tystiolaeth o 
drafodaethau 
strwythuredig â 
rhanddeiliaid 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Strategaeth 

gyfathrebu 
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• Polisi'r Cyfryngau Cymdeithasol (diwygiwyd Awst 2018). 
• Canllawiau ar Frandio Corfforaethol (Mai 2019). 
• Cofnodion cyfarfodydd a digwyddiadau ymgysylltu 

strwythuredig. 

B3.3 Alun Williams / Lowri 
Edwards 
Annog, casglu a gwerthuso 
safbwyntiau a phrofiadau 
cymunedau, dinasyddion, 
defnyddwyr gwasanaethau a 
sefydliadau o wahanol 
gefndiroedd, gan gynnwys cyfeirio 
at anghenion y dyfodol 

• Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol (2019-2022). 
• Protocol Ymgysylltu â'r Cyhoedd Trosolwg a Chraffu 

(2016) (Dogfen N yn y Cyfansoddiad). 
• Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn cael eu defnyddio i 

gael barn y cyhoedd am faterion sy’n cael eu hystyried 
gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.  

• Pecyn Cymorth IIIA. 
• Darperir adroddiadau cryno am weithgareddau 

ymgynghori ac ymgysylltu i'r Aelodau a defnyddwyr 
gwasanaethau. 

• Cofnodion grwpiau ymgysylltu â phobl â nodweddion 
gwarchodedig 

• Cynnwys y gymuned mewn modd effeithiol wrth 
gyflawni’r gwaith asesu llesiant. 

• Gwnaed gwaith effeithiol o gynnwys y gymuned gan 
ymwneud â defnyddwyr gwasanaeth o gefndiroedd 
gwahanol er mwyn cyfrannu at y Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol newydd. 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 Cynnwys 

cymunedau'n 
effeithiol 

 

Alun Williams/Lowri Edwards 
B3.4 Rhoi systemau adborth 
effeithiol ar waith i ddangos sut yr 
ystyriwyd y safbwyntiau  

• Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol (Rhagfyr 2018). 
• Darperir adroddiadau cryno am weithgareddau 

ymgynghori ac ymgysylltu i'r Aelodau ac i ddefnyddwyr 
gwasanaethau. 

• Lledaenu canlyniadau ymgynghori a chaiff adroddiadau 
am yr ymarferion ymgysylltu a’r ymgynghoriadau a 
gwblhawyd eu postio ar dudalen gyhoeddus y Cyngor ar 
y we am ymgynghoriadau er mwyn rhoi adborth i’r 
cyhoedd. 

• Cyflwynwyd prosesau er mwyn monitro adborth e.e.  
cyflwynir unrhyw adroddiadau ymgynghori/ymgysylltu i’r 
pwyllgor Craffu a’r Cabinet er mwyn cyfrannu at eu 
proses o wneud penderfyniadau. 

• Caiff adborth o weithgarwch ymgysylltu a sut yr 
ystyriwyd safbwyntiau pobl ei gofnodi yn yr IIAs. 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  
 
 

Alun Williams 
B3.5 Cydbwyso adborth gan 
grwpiau rhanddeiliaid mwy 
gweithredol ac adborth gan 
grwpiau rhanddeiliaid eraill i 
sicrhau bod pawb yn cael eu 
cynnwys 

• Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth ag 
Awdurdodau Lleol a Gwasanaethau Cyhoeddus ar 
draws Canolbarth a Gorllewin Cymru ar yr adolygiad o’n 
Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol.  Paratowyd cyfres o 
gwestiynau a fframwaith ymgysylltu ac ymgynghori ar y 
cyd ac o ganlyniad i hynny, cafwyd adborth gan bobl â 
nodweddion gwarchodedig. 

Prosesau ar gyfer 
delio â gofynion 
cystadleuol o fewn y 
gymuned, er 
enghraifft, 
ymgynghori 

 9/10 
 

Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach.  
 
 

Diana Davies Adroddiadau  9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
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B3.6 Ystyried buddiannau 
cenedlaethau'r dyfodol o 
drethdalwyr a defnyddwyr 
gwasanaethau 

• Cyflawnwyd Asesiad Llesiant (BGC) sydd wedi llywio'r 
gwaith o lunio Cynllun Llesiant Lleol BGC, a 
gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018. 

• Mae’r gwaith wedi cychwyn ar baratoi’r asesiad Llesiant 
Lleol nesaf a gyhoeddir ym mis Mawrth 2022. 

• Caiff yr Amcanion Llesiant a Gwella eu cynnwys yn 
Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 y Cyngor ac fe’u 
hadolygir bob blwyddyn.  Ystyriodd y Cyngor Adroddiad 
Blynyddol yr Amcanion Llesiant a Gwella drafft ar gyfer 
2020-21 a chymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar gyfer 
2022-23 ar 21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor.  

• Cyhoeddir adroddiad blynyddol ar y cynnydd a 
sicrhawyd yn erbyn amcanion Llesiant a blaenoriaethau 
Corfforaethol y Cyngor ar Wefan y Cyngor. 

• Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu CCUHP - Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. 

• Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu Safonau Cyfranogi. 

Asesiad Llesiant  cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Datganiad ac 
Amcanion Llesiant 

 

 

C. Diffinio canlyniadau yn nhermau manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cynaliadwy   
Mae natur ac effaith hirdymor llawer o gyfrifoldebau llywodraeth leol yn golygu y dylai ddiffinio a chynllunio canlyniadau ac y dylai'r rhain fod yn gynaliadwy.  Dylai penderfyniadau hybu pwrpas yr 
awdurdod, cyfrannu at y manteision a'r amcanion arfaethedig, a pharhau i fod o fewn terfynau ei awdurdod a'i adnoddau.  Mae cael mewnbwn gan bob grŵp o randdeiliaid, gan gynnwys 
dinasyddion, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid sefydliadol yn hollbwysig i lwyddiant y broses hon ac i daro cydbwysedd rhwng galwadau sy'n cystadlu â'i gilydd wrth bennu'r 
blaenoriaethau ar gyfer yr adnoddau cyfyngedig sydd ar gael.  
Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig /X Sgôr Gweithred 
C1 Diffinio 
canlyniadau 

Alun Williams  
C1.1 Llunio gweledigaeth 
glir sy'n ddatganiad ffurfiol y 
cytunir arno o bwrpas a 
chanlyniadau arfaethedig y 
sefydliad, sy'n cynnwys 
dangosyddion perfformiad 
priodol ac sy'n darparu 
sylfaen ar gyfer strategaeth 
gyffredinol, cynlluniau a 
phenderfyniadau eraill y 
sefydliad 

• Mae Amcanion Llesiant a Gwella’r Cyngor wedi’u cynnwys yn 
Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 y Cyngor a chânt eu 
hadolygu bob blwyddyn a’u hadrodd yn adroddiad blynyddol yr 
amcanion Llesiant a Gwella ar wefan Cyngor Sir Ceredigion. 
Ystyriodd y Cyngor Adroddiad Blynyddol yr Amcanion Llesiant 
a Gwella drafft ar gyfer 2020-21 a chymeradwyo’r Amcanion 
Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y 
Cyngor.  

• Mae'r Cyngor wedi penderfynu ar bwrpas a gweledigaeth y 
Cyngor ac maent wedi'u cynnwys yn Strategaeth Gorfforaethol 
2017-22.  Mae'r strategaeth yn dangos sut y bydd yr awdurdod 
yn cefnogi ac yn hyrwyddo llesiant dinasyddion Ceredigion. 

• Mae'r holl drefniadau Cynllunio yn adlewyrchu'r Edefyn Aur ac 
maent yn cyfeirio at gynlluniau Corfforaethol, gan gynnwys: 
o Cynlluniau Busnes; 
o Y Cynllun Strategol; 
o Adroddiadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol;  ac 
o Amcanion Llesiant a Gwella. 

Datganiad ac 
amcanion llesiant 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Defnyddio'r 
weledigaeth fel sail 
ar gyfer cynllunio 
corfforaethol a 
chynllunio'r 
gwasanaeth 
 

 

Alun Williams / Diana 
Davies 
C1.2 Pennu'r effaith 
arfaethedig ar randdeiliaid, 
neu'r newidiadau ar eu 

• Mae'r offeryn a chanllawiau IIA ar gael ac mae hyfforddiant 
wedi cael ei ddarparu i Swyddogion ac Aelodau. 

• Mae Polisi Ymgysylltu â'r Gymuned (11 Ionawr 2013) ar gael. 

Ymgysylltu â'r 
gymuned a 
chynnwys 
cymunedau 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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cyfer, gan gynnwys 
dinasyddion a defnyddwyr 
gwasanaethau.  Gall fod yn 
uniongyrchol neu dros 
gyfnod o flwyddyn neu fwy 

• Paratowyd Pecyn Adnoddau Ymgysylltu â'r Cyhoedd 2014 i 
ddarparu adnodd hwylus y gall Swyddogion ei ddefnyddio pan 
fyddant yn paratoi ac yn cynnal ymarfer ymgysylltu effeithiol â 
chymunedau, yn unol ag Egwyddorion Cenedlaethol 
Ymgysylltu â'r Cyhoedd. 

• Darperir diweddariadau ar yr arbedion yn y gyllideb a gwaith y 
Grŵp Datblygu i'r Grŵp Ymgynghorol Trawsbleidiol ar 
Drawsnewid ac Effeithlonrwydd. 

• Mae Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 yn cynnwys yr 
amcanion llesiant a gwella.  Ystyriodd y Cyngor Adroddiad 
Blynyddol yr Amcanion Llesiant a Gwella drafft ar gyfer 2020-
21 a chymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 
21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor.  Roedd adroddiad 
Blynyddol yr Amcanion Llesiant a Gwella drafft ar gyfer 2020-
21 yn cynnwys adolygiad o’r Amcanion Llesiant a Gwella.  

Cynlluniau 
corfforaethol a 
gwasanaeth 

 

Cynllun Llesiant 
(Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus) a 
datganiad llesiant 
(ALl) 

 

Alun Williams  
C1.3 Cyflawni canlyniadau 
diffiniedig ar sail gynaliadwy 
o fewn yr adnoddau a fydd 
ar gael 

• Amlinellir y wybodaeth am berfformiad yn Adroddiad Blynyddol 
Amcanion Llesiant a Gwella’r Cyngor.  

• Paratoir Cynlluniau Busnes bob blwyddyn a chânt eu monitro 
bob chwarter gan Fwrdd Perfformiad sy'n cynnwys Aelodau o'r 
Cabinet a Chadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu. 

• Mae'r pum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'n craffu'n fanwl ar y 
broses o bennu'r gyllideb. 

• Y Cynllun Ariannol Tymor Canolig. 
• Mae'r trefniadau perfformiad chwarterol yn darparu protocol 

her i sicrhau bod canlyniadau'n cael eu cyflawni. 
• Mae'r broses cynllunio busnes yn cynnwys dyrannu adnoddau. 
• Mae'r Grŵp Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac Effeithlonrwydd 

yn monitro'r Cynllun Strategol a'r camau i ddarparu 
gwasanaethau o fewn cyllidebau. 

Adroddiadau 
rheolaidd ar 
gynnydd 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams 
C1.4 Pennu a rheoli'r risgiau 
rhag cyflawni canlyniadau 

• Mae'r trefniadau rheoli perfformiad corfforaethol yn cynnwys 
asesiad chwarterol o'r risgiau rhag cyflawni canlyniadau neu 
ddarparu gwasanaethau. 

• Mae'r gwaith o reoli risgiau'n cynnwys logiau risg ar gyfer: 
o Cynlluniau Busnes (Lefel 1); 
o Cynlluniau Gwasanaeth (Lefel 2). 

Tueddiadau 
perfformiad wedi'u 
sefydlu ac adroddir 
arnynt. 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Protocolau rheoli 

risg 
 

 Stephen Johnson 
C1.5 Rheoli disgwyliadau 
defnyddwyr gwasanaethau 
yn effeithiol o ran pennu 
blaenoriaethau a gwneud y 
defnydd gorau o'r adnoddau 
sydd ar gael 
 

• Caiff mesurau perfformiad lleol eu cynnwys mewn cynlluniau 
Busnes a chynlluniau cyflenwi gwasanaethau. 

• Mae Cynlluniau Cyfalaf yn cynnwys: 
o Hawliau Tramwy; 
o Priffyrdd; 
o Cynllun y Gyllideb Flynyddol;  a 
o Thrawsnewid. 

Cyfres o fesurau 
safon ansawdd 
wedi'u cytuno ar 
gyfer pob elfen o'r 
gwasanaeth ac 
wedi'u cynnwys 
mewn cynlluniau 
gwasanaeth 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  
Rheoli disgwyliadau 
Defnyddwyr gwasanaeth 
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• Cymeradwyodd y Cabinet y Polisi a’r Strategaeth Rheoli 
Risgiau, ynghyd â’r Fframwaith Rheoli Risgiau, ar 24 Medi 
2019. 

• Cyflwynir hyfforddiant rheoli risgiau i’r Aelodau a’r Uwch-
reolwyr. 

• Lluniwyd pecyn e-ddysgu rheoli risgiau ar gyfer yr holl staff 
eraill, a darparwyd hyfforddiant yn 2019, a threfnwyd gweithdy 
gydag yswirwyr ar gyfer yr uwch-reolwyr. 

• Ystyrir data am berfformiad gwasanaeth a gyhoeddir, gan 
gynnwys costau a gwerth am arian, yn rheolaidd mewn 
adroddiadau gwasanaeth. 

Protocolau rheoli 
risg 

  
 

C2 Manteision 
economaidd, 
cymdeithasol ac 
amgylcheddol 
cynaliadwy 

Steve Johnson / Elin Prysor 
C2.1 Ystyried a chydbwyso 
effaith gyfun polisïau, 
cynlluniau a 
phenderfyniadau ar yr 
economi, y gymdeithas a'r 
amgylchedd wrth 
benderfynu ar y 
gwasanaethau a ddarperir 

• Mae'r Archwiliwr penodedig yn ystyried trefniadau'r Cyngor i 
sicrhau ei fod yn defnyddio ei adnoddau'n ddarbodus, yn 
effeithlon ac yn effeithiol.  Yn ei lythyr, dywed fod y Cyngor 
wedi cydymffurfio â'i gyfrifoldebau o ran defnyddio ei 
adnoddau. 

• Cyhoeddwyd yr Archwiliad diweddaraf o Gynllun Gwella’r 
Cyngor (2020-2021) ym mis Tachwedd 2020.  Daeth yr 
adroddiad i gasgliad cadarnhaol fod y Cyngor wedi cyflawni ei 
ddyletswyddau a’i fod wedi gweithredu yn unol â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru i raddau digonol i gyflawni ei 
ddyletswyddau.  

• Llenwir ffurflen arfarnu cyfalaf ar gyfer prosiectau cyfalaf 
newydd, sy’n cynnwys y gofyniad ar gyfer y prosiect, ac fe’i 
defnyddir i asesu gwerth am arian a goblygiadau refeniw 
prosiectau mawr. 

• Mae'r Strategaeth Buddsoddi Cyfalaf yn rhan o'r Strategaeth 
Ariannol Tymor Canolig. 

• Mae'r Awdurdod wedi cymryd y camau canlynol i roi Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar waith: 
o Paratoi datganiad ac amcanion llesiant; 
o Cynnwys y Nodau Llesiant a'r egwyddor Datblygu 

cynaliadwy yn y broses cynllunio busnes; 
o Datblygu canllawiau ac offeryn IIA newydd; 
o Sefydlu grŵp a chynllun gweithredu ar Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol; 
o Mae’r Cyfansoddiad yn cael ei fonitro a’i adolygu o hyd; 
o Cyhoeddwyd asesiad Llesiant Lleol BGC ym mis Mawrth 

2017; 
o Cytunwyd ar drefniadau craffu ar gyfer BGC; 
o Bydd adroddiadau'r Cabinet yn cynnwys asesiad o’r effaith 

gymdeithasol / economaidd / amgylcheddol; 
o Datblygwyd modiwl e-ddysgu gorfodol am y Ddeddf ac fe’i 

hyrwyddwyd ymhlith holl Staff y Cyngor; 
o Rhaid cyflawni asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb, y 

gymuned a'r Gymraeg ar gyfer unrhyw gynnig i 
ailstrwythuro ysgolion, fel sy'n ofynnol dan God 
Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru;  ac 

Buddsoddiad cyfalaf 
wedi'i strwythuro i 
gyflawni 
disgwyliadau oes 
priodol a'r gallu i 
addasu ar gyfer 
defnydd yn y 
dyfodol er mwyn i 
adnoddau gael eu 
gwario ar 
optimeiddio llesiant 
cymdeithasol, 
economaidd ac 
amgylcheddol: 
rhaglen gyfalaf 
strategaeth 
buddsoddi cyfalaf 
 

 9/10 
 

Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Gofynion 
deddfwriaethol – 
Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 
2015 
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o Mae’r Aelodau wedi cyfrannu at Fframwaith Craffu  
Swyddog Cenedlaethau’r Dyfodol o ran WFGA. 

Steve Johnson 
C2.2 Ystyried cyfnod hirach 
wrth wneud penderfyniadau, 
gan ystyried risg a 
gweithredu'n dryloyw os oes 
gwrthdaro posibl rhwng 
canlyniadau arfaethedig y 
sefydliad a ffactorau 
byrdymor fel y cylch 
gwleidyddol neu 
gyfyngiadau ariannol 

• Mae datganiad polisi caffael Cymru yn cydweddu â 
Strategaeth Gaffael 2018-2022 y Cyngor. 

• Mae'r offeryn a’r canllawiau IIA ar gael ac fe'u defnyddir i 
gefnogi'r broses benderfynu. 

• Cyhoeddir yr holl adroddiadau a chofnodion yn brydlon ac 
maent ar gael i'r cyhoedd eu gweld.  Mae'r holl gyfarfodydd yn 
cael eu cynnal yn gyhoeddus, yn amodol ar ystyried 
gwybodaeth wedi’i heithrio yn ôl y diffiniad ohoni yn Neddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

• Anogir craffu cyn penderfynu lle bo modd. 
• Y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 
• Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 
• Y Rhaglen Drawsnewid. 

Rhoi datganiad 
polisi caffael Cymru 
ar waith 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cynlluniau 
corfforaethol yn 
ystyried cynlluniau 
gwasanaeth tymor 
canolig a hirdymor 

 

Trafodaeth rhwng 
Aelodau a 
Swyddogion am y 
wybodaeth y mae ei 
hangen ar yr 
Aelodau i’w 
cynorthwyo i wneud 
penderfyniadau 

 

Cofnod 
penderfyniadau a 
deunyddiau ategol 

 

Alun Williams / Diana 
Davies 
C2.3 Penderfynu ar fudd 
ehangach y cyhoedd wrth 
gydbwyso buddiannau sy'n 
gwrthdaro rhwng cyflawni'r 
manteision economaidd, 

• Cyhoeddwyd Cynllun Llesiant Lleol y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus ym mis Mai 2018. 

• Cyhoeddir yr holl adroddiadau a chofnodion yn brydlon ac 
maent ar gael i'r cyhoedd eu gweld.  Mae'r holl gyfarfodydd yn 
cael eu cynnal yn gyhoeddus, yn amodol ar ystyried 

Cynllun Llesiant 
(BGC) 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Cofnod o wneud 

penderfyniadau a 
deunyddiau ategol 
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cymdeithasol ac 
amgylcheddol amrywiol, 
drwy ymgynghori lle bo 
modd, i sicrhau cyfaddawd 
priodol 

gwybodaeth wedi’i heithrio yn ôl y diffiniad ohoni yn Neddf 
Llywodraeth Leol 1972.  Mae MO yn rhoi cyngor. 

• Mae Rhestrau Gwirio Ymgysylltu ac Ymgynghori ar gael ar 
CeriNet. 

• Cynllun Gweithredu Grŵp WFGA ar draws y Cyngor. 
• Offer a chanllawiau IIA. 

Protocolau ar gyfer 
ymgynghori 

 

 Alun Williams / Lowri 
Edwards 
C2.4 Sicrhau mynediad teg 
a chyfartal at wasanaethau 

• Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024. 
• Cyflwynir adroddiad monitro Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

2020-2021 i’w gymeradwyo, ac ar ôl ei gymeradwyo, fe’i 
cyhoeddir ar wefan y Cyngor.  Safonau'r Gymraeg. 

• Adroddiad Monitro Blynyddol ar Safonau’r Gymraeg. 
• Cyflwynwyd Adroddiad Cwynion a Chanmoliaeth Blynyddol 

2020/21 i’r Pwyllgor Craffu Adnoddau Corfforaethol ar 
27.10.21 ac fe’i cymeradwywyd gan y Cyngor ar 9/12/21. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl e-ddysgu gorfodol am 
Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg. 

Datblygu protocolau 
i sicrhau mynediad 
teg a bod canllawiau 
statudol yn cael eu 
dilyn 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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D. Penderfynu ar yr ymyriadau sydd eu hangen i wneud y gorau o'r camau i gyflawni'r canlyniadau arfaethedig   
Mae llywodraeth leol yn cyflawni canlyniadau arfaethedig drwy gymysgedd o ymyriadau cyfreithiol, rheoleiddiol, ac ymarferol.  Mae penderfynu ar y cymysgedd iawn o ymyriadau yn ddewis 
strategol hanfodol bwysig y mae'n rhaid i lywodraeth leol ei wneud i sicrhau ei bod yn cyflawni'r canlyniadau arfaethedig.  Mae angen prosesau penderfynu cadarn i sicrhau bod modd cyflawni 
canlyniadau diffiniedig mewn ffordd sy'n darparu'r cyfaddawd gorau rhwng y gwahanol fathau o adnoddau, gan hwyluso gweithrediadau effeithiol ac effeithlon ar yr un pryd.  Mae angen adolygu'r 
penderfyniadau a wnaed yn barhaus i wneud y gorau o'r camau i gyflawni canlyniadau.  
Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig /X Sgôr Gweithred 
D1 Penderfynu ar 
ymyriadau 
 

Lowri Edwards / Elin Prysor 
D1.1 Sicrhau bod 
penderfynwyr yn cael 
dadansoddiad gwrthrychol a 
thrylwyr o amryw o opsiynau 
sy'n dangos sut y byddai'r 
canlyniadau arfaethedig yn 
cael eu cyflawni, ac yn 
cynnwys y risgiau sy'n 
gysylltiedig â'r opsiynau 
hynny.  Drwy hynny, gellir 
sicrhau'r gwerth gorau, 
waeth sut y caiff 
gwasanaethau eu darparu 

• Mae canllawiau ac offeryn IIA ar gael, a darparwyd 
hyfforddiant i Swyddogion ac Aelodau. 

• Sefydlwyd grŵp rheoli prosiectau corfforaethol i ffurfioli'r gwaith 
o ddatblygu a rheoli prosiectau. 

• Defnyddir templedi adrodd safonol yn y broses benderfynu. 
• Mae hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sefydliadol ar gael fel 

modiwl dewisol o'r Rhaglen Rheolwyr Corfforaethol, sy'n 
cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â'r broses o wneud 
penderfyniadau, Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, 
Cydraddoldeb, y Gymraeg a'r defnydd o'r IIAs, ac mae’r 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd ac MO (CLO-
Cyfreithiol a Llywodraethu) yn rhoi cyngor yn ôl yr angen. 

• Cyhoeddwyd Polisi, Strategaeth a Fframwaith Rheoli Risg 
(cymeradwywyd gan y Cabinet ar 24.9.10) ynghyd â rhaglen 
hyfforddiant i Aelodau, Rheolwyr Uwch a Rheolwyr, ar CeriNet 
ac mae ar gael i’r holl Aelodau o Staff.  Diwygiwyd y 
dogfennau i adlewyrchu risgiau ychwanegol a gwybodaeth 
gefndirol er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus.  
Adroddir y Gofrestr Risg Corfforaethol yn rheolaidd i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu (9.9.2021, 3.6.2021)  

Trafodaeth rhwng 
Aelodau a 
Swyddogion am y 
wybodaeth y mae ei 
hangen ar yr 
Aelodau i’w 
cynorthwyo i wneud 
penderfyniadau 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Protocolau gwneud 
penderfyniadau 

 

Arfarniadau o'r 
opsiynau 

 

Cytundeb ar y 
wybodaeth a gaiff ei 
darparu a'r terfynau 
amser. 

 

Steve Johnson 
D1.2 Ystyried adborth gan 
ddinasyddion a defnyddwyr 
gwasanaethau wrth 
benderfynu ar welliannau i 
wasanaethau neu 
wasanaethau nad oes eu 
hangen mwyach er mwyn 
blaenoriaethu galwadau sy'n 
cystadlu â'i gilydd o fewn yr 
adnoddau cyfyngedig sydd 
ar gael, gan gynnwys pobl, 
sgiliau, tir ac asedau, gan 
gadw'r effaith yn y dyfodol 
mewn cof 

• Diweddarwyd y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn 
rheolaidd, a chymeradwywyd y fersiwn cyfredol sy’n trafod y 
cyfnod o 2021/22 ymlaen gan y Cyngor ar 5.3.2021.  

• Mae offeryn coeden penderfyniadau ymgynghori yn cynnwys 
adran sy’n cynnig canllawiau am ledaenu canlyniadau 
ymgynghori. 

• Ceir her ariannol o ran arbedion ar Wefan y Cyngor.   

Strategaeth Ariannol  9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

D2 Cynllunio 
ymyriadau 

Alun Williams 
D2.1 Sefydlu a gweithredu 
cylchoedd cynllunio a rheoli 
cadarn sy'n cwmpasu 
cynlluniau, blaenoriaethau a 
thargedau strategol a 
gweithredol 

• Mae'r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cynnwys: 
o Adroddiad Gwasanaeth y Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol; 
o Bwrdd Perfformiad;  a 
o Chyfarfodydd y Panel Gweithredol chwarterol. 

Calendr o'r 
dyddiadau ar gyfer 
datblygu a 
chyflwyno cynlluniau 
ac adroddiadau yn 
cael ei ddilyn. 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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• Defnyddir calendr i roi gwybod am derfynau amser, a 
chyhoeddir dyddiadau’r Bwrdd / Panel Gweithredol gyda'r 
adroddiadau. 

Alun Williams / Diana 
Davies / Lowri Edwards 
D2.2 Ymgysylltu â 
rhanddeiliaid mewnol ac 
allanol i benderfynu sut y 
dylid cynllunio a darparu 
gwasanaethau a 
gweithredoedd eraill 

• Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol 2019-2022. 
• Mae gan BGC Ceredigion Gynllun Llesiant Lleol a 

ddatblygwyd ac a ddarparwyd ar y cyd â rhanddeiliaid a 
phartneriaid allanol. 

• Mae BGC wedi cynnal Asesiad Llesiant Lleol sydd wedi 
cyfrannu at y Cynllun Llesiant Lleol ac Amcanion Llesiant y 
Cyngor dros y blynyddoedd nesaf. 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Cynlluniau llesiant y 

Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
 

 

Alun Williams 
D2.3 Ystyried a monitro'r 
risgiau sy'n wynebu pob 
partner wrth gydweithio, gan 
gynnwys risgiau a rennir 

• Mae gan bob prosiect cydweithredu mawr drefniadau 
llywodraethu a rheoli, gan gynnwys rheoli risg. 

• Ystyrir pob prosiect gan y Panel Rheoli Prosiect Corfforaethol, 
a fynychir gan IA hefyd ac mae’n fforwm effeithiol ar gyfer 
cynghori/herio ac amlygu risgiau wrth i feysydd Gwasanaeth 
ddatblygu prosiectau, gan gynnwys prosiectau cydweithio. 

• Mae’r Panel Rheoli Prosiect Corfforaethol yn helpu i sicrhau 
bod prosiectau yn rhoi ystyriaeth gynnar i:  Ddeddf Llesiant a 
Chenedlaethau’r Dyfodol;  i ganllawiau eraill;  i gyllid, caffael, 
llywodraethu a threfniadau cyfreithiol;  i oblygiadau AD;  
Iechyd a Diogelwch;  ac Archwilio.  Gwella trefniadau prosiect 
cyn adrodd i’r Grŵp Datblygu a phrosesau awdurdodi eraill. 

• Bydd newidiadau deddfwriaethol yn cael eu hystyried e.e.  
mae’r gwaith yn parhau mewn perthynas â gweithredu 
newidiadau deddfwriaethol megis newidiadau Deddf LGEW 
2021 ac ystyried/monitro risgiau y mae pob partner yn eu 
hwynebu wrth gydweithio, gan gynnwys risgiau a rennir.  
Cynhelir cyfarfodydd ac mae gwaith paratoi yn cael ei wneud, 
er enghraifft, ynghylch gofyniad Deddf 2021 am Gyd-
bwyllgorau Corfforedig, gan gynnwys risgiau posibl ac a rennir 
(sefydlwyd grŵp CJC, a chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 19 
Ebrill 2021, er mwyn ystyried y gofyniad i sefydlu CJC 
Canolbarth Cymru yn unol â Deddf 2021). 

• Mae trefniadau Craffu ar y Cyd priodol yn eu lle mewn 
perthynas â Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru.  Yn yr un modd, 
bydd gan Gyd-Bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 
drefniadau is-bwyllgor priodol yn eu lle (Cyd-Bwyllgor Craffu, 
Safonau ac Archwilio a Llywodraethu) – mae’r trefniadau yn 
cydymffurfio gyda deddfwriaeth a’i Reolau Sefydlog  

Fframwaith 
partneriaethau / 
cydweithredu 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau. Nid oes angen 
camau pellach. 
 
Parhau i ystyried 
newidiadau deddfwriaethol 
e.e.  Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021.  
 
Gweithredu newidiadau 
deddfwriaethol, megis 
newidiadau Deddf 
Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 ac 
ystyried/monitro risgiau y 
mae pob partner yn eu 
hwynebu wrth gydweithio, 
gan gynnwys risgiau a 
rennir. 
 
 

Protocol rheoli risg  

Russell Hughes-Pickering 
D2.4 Sicrhau bod 
trefniadau'n hyblyg ac yn 
ystwyth i sicrhau bod modd 
addasu'r systemau i 

• Sefydlwyd Grŵp Rheoli Prosiectau Corfforaethol i ffurfioli'r 
gwaith o ddatblygu a rheoli prosiectau. 

• Sicrhau bod Staff sy'n meddu ar sgiliau rheoli prosiectau ar 
gael. 

• Mae hyn yn helpu i sicrhau bod prosiectau’n rhoi sylw i’r 
materion a ganlyn yn gynnar:  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Protocolau cynllunio  9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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gyflawni allbynnau pan fydd 
amgylchiadau'n newid 

Dyfodol;  canllawiau eraill;  trefniadau cyllid, caffael, 
llywodraethu a chyfreithiol;  goblygiadau o ran Adnoddau 
Dynol;  Iechyd a Diogelwch;  ac Archwilio.  Gwella trefniadau 
prosiectau cyn rhoi adroddiadau i’r Grŵp Datblygu ac i 
brosesau awdurdodi eraill. 

• Helpu i bennu’r gofynion cyfalaf i’w cynnwys mewn rhaglenni 
cyfalaf yn y dyfodol. 

Alun Williams 
D2.5 Pennu dangosyddion 
perfformiad lleol priodol (yn 
ychwanegol at y 
dangosyddion perfformiad 
statudol neu genedlaethol 
perthnasol eraill) fel rhan o'r 
broses gynllunio i nodi sut i 
fesur perfformiad 
gwasanaethau a 
phrosiectau 

• Pennwyd a chymeradwywyd dangosyddion perfformiad lleol ar 
gyfer pob elfen gwasanaeth a'u cynnwys yn y cynllun 
gwasanaeth, a rhoddir adroddiadau rheolaidd yn eu cylch. 

• Gweithredir y broses Cynllunio Busnes ar gyfer 2021-22 a 
rhennir Cynlluniau Busnes Lefel 1 gyda’r Tîm Perfformiad ac 
Ymchwil. 

• Nodwyd mesurau perfformiad ym mhob Cynllun Busnes Lefel 
1 y maent yn eu tro wedi cael eu trosi i’r Dangosfwrdd adrodd 
ar gyfer pob gwasanaeth.  Mae’r mesurau hyn wedi cael eu 
craffu yn agos ac wedi cael eu cymeradwyo’n derfynol gan yr 
arweinwyr uwch.  Mae gwasanaethau yn adrodd yn erbyn y 
mesurau hyn fel rhan o’r broses rheoli perfformiad ar gyfer y 
flwyddyn. 

Cafodd 
dangosyddion 
perfformiad lleol eu 
pennu a'u 
cymeradwyo ar 
gyfer pob elfen o'r 
gwasanaeth a'u 
cynnwys yn y 
cynllun gwasanaeth, 
ac adroddir arnynt 
yn rheolaidd 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams 
D2.6 Sicrhau bod capasiti ar 
gael i baratoi'r wybodaeth 
sydd ei hangen i adolygu 
ansawdd gwasanaethau'n 
rheolaidd 

• Mae’r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cynnwys: 
o Cyfarfodydd wythnosol y Grŵp Arweiniol; 
o Adroddiadau cynnydd chwarterol ynghylch Cynlluniau 

Busnes lefel 1; 
o Cyfarfodydd y Bwrdd Perfformiad bob chwarter;  a 
o Chyfarfodydd y Panel Gweithredol bob chwarter. 

Adroddiadau yn 
cynnwys 
canlyniadau 
perfformiad manwl 
ac yn tynnu sylw at 
feysydd lle mae 
angen cymryd 
camau cywirol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Steve Johnson 
D2.7 Paratoi cyllidebau yn 
unol ag amcanion, 
strategaethau a chynllun 
ariannol tymor canolig y 
sefydliad 

• Mae Cynlluniau Busnes yn cynnwys gwybodaeth gyllidebol ac 
ariannol, ac maent yn rhan o'r trefniadau Rheoli Perfformiad 
Corfforaethol chwarterol. 

• Fframwaith y Gyllideb. 
• Cyfrifyddiaeth Gwasanaethau – Monitro'r gyllideb. 

Tystiolaeth bod 
cyllidebau, 
cynlluniau ac 
amcanion yn 
cyfateb 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Steve Johnson 
D2.8 Gosod sylfaen ar gyfer 
y gwaith o gynllunio 
adnoddau tymor canol a 
thymor hir drwy lunio 
amcangyfrifon realistig o'r 
gwariant refeniw a'r 
gwariant cyfalaf er mwyn 
llunio strategaeth ariannu 
gynaliadwy 

• Mae'r Rheoliadau Ariannol a Rheolau'r Weithdrefn Ariannol 
(Dogfen F yn y Cyfansoddiad) a'r Canllawiau Rheoli Cyllidebol 
i gyd yn gyfredol.  Datganiadau Sicrwydd y Prif Swyddog. 
Adolygir y rheolaethau mewnol sydd ar waith yn rheolaidd gan 
Archwilio Mewnol, yn unol â'r cynllun archwilio blynyddol sy'n 
seiliedig ar risg. 

• Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 
• Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 
• Cymeradwywyd Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 

2021/2022 gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24 
Chwefror 2021. 

Canllawiau a 
phrotocolau'r 
gyllideb 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

MTFS  

Cynlluniau 
Corfforaethol 

 

D3 Gwneud y gorau 
o'r camau i 
gyflawni'r 

Steve Johnson 
D3.1 Sicrhau bod y 
strategaeth ariannol tymor 

• Mae newidiadau trwy’r cynllun arbedion corfforaethol wedi bod 
trwy broses lywodraethu gadarn er mwyn sicrhau bod yr holl 
arbedion yn cysylltu â’r canlyniad a ddymunir. 

Adborth o arolygon 
a strategaethau 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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canlyniadau 
arfaethedig 

canolig yn integreiddio ac yn 
cydbwyso blaenoriaethau 
gwasanaethau, 
fforddiadwyedd a 
chyfyngiadau eraill ar 
adnoddau 

ymadael / 
datgomisiynu 

arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Newidiadau o 
ganlyniad 

 

Steve Johnson 
D3.2 Sicrhau bod y broses 
gyllidebu yn hollgynhwysol, 
gan ystyried holl gost 
gweithrediadau dros y tymor 
canolig a'r tymor hir 

• Mae'r Rheoliadau Ariannol a Rheolau'r Weithdrefn Ariannol 
(Dogfen F yn y Cyfansoddiad) a'r Canllawiau Rheoli Cyllidebol 
i gyd yn gyfredol.  Datganiadau Sicrwydd y Prif Swyddog. 

• Adolygir y rheolaethau mewnol sydd ar waith yn rheolaidd gan 
IA, yn unol â'r cynllun archwilio blynyddol sy'n seiliedig ar risg. 

• Cymeradwywyd Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 
2021/2022 gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 
24/2/21. 

Canllawiau a 
phrotocolau'r 
gyllideb 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Steve Johnson 
D3.3 Sicrhau bod y 
strategaeth ariannol tymor 
canolig yn amlinellu'r cyd-
destun ar gyfer 
penderfyniadau parhaus 
ynghylch materion cyflenwi 
pwysig neu ymatebion i 
newidiadau yn yr 
amgylchedd allanol a allai 
godi yn ystod y cyfnod 
cyllidebol er mwyn cyflawni 
canlyniadau gan wneud y 
defnydd gorau o'r adnoddau 

• Mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar waith. 
• Mae'r cynllun arbedion corfforaethol wedi bod yn destun 

proses lywodraethu gadarn i sicrhau bod yr holl arbedion yn 
gysylltiedig â'r canlyniad arfaethedig. 

Strategaeth Ariannol  9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Tueddiadau 
hirdymor yn cael eu 
hystyried 
 
Oes tystiolaeth ar 
gyfer hyn? 

 

Steve Johnson 
D3.4 Sicrhau bod 'gwerth 
cymdeithasol' yn cael ei 
gyflawni drwy gynllunio a 
chomisiynu gwasanaethau. 
Mae Deddf Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Gwerth 
Cymdeithasol) 2012 yn 
datgan mai hwn yw'r “budd 
ychwanegol i'r gymuned, yn 
ychwanegol at brynu 
nwyddau, gwasanaethau a 
chanlyniadau'n 
uniongyrchol” 

• Buddion Cymunedol wedi'u corffori yn ein prosesau a'n 
polisïau ac wedi cael eu cymhwyso, eu monitro a'u hadrodd 
arno yn rheolaidd. 

• Caiff Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ei 
hintegreiddio yn ein prosesau. 

Cynlluniau 
gwasanaeth yn 
dangos ystyriaeth o 
werth cymdeithasol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau. Nid oes angen 
camau pellach. Cyflawni gwerth 

cymdeithasol yn 
cael ei fonitro a'i 
adrodd arno 
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E. Datblygu capasiti'r sefydliad, gan gynnwys gallu ei arweinyddiaeth a'r unigolion tu mewn iddo   
Mae angen arweinyddiaeth a strwythurau priodol, yn ogystal â phobl sy'n meddu ar sgiliau, cymwysterau a meddylfryd priodol, ar lywodraeth leol i weithredu'n effeithlon ac yn effeithiol ac i 
gyflawni'r canlyniadau arfaethedig o fewn y cyfnodau a bennir.  Rhaid i sefydliad llywodraeth leol sicrhau bod ganddo'r capasiti i gyflawni ei fandad ei hun ac i wneud yn siŵr bod polisïau ar waith i 
sicrhau bod gan ei reolwyr gapasiti gweithredol ar gyfer y sefydliad yn ei gyfanrwydd.  Bydd yr unigolion a'r amgylchedd y mae'r sefydliad yn gweithredu ynddo yn newid dros gyfnod, felly bydd 
angen parhaus i ddatblygu ei gapasiti, yn ogystal â'r sgiliau a'r profiad o ran arwain aelodau staff unigol.  Caiff arweinyddiaeth sefydliad llywodraeth leol ei chryfhau wrth i bobl o lawer o 
gefndiroedd gwahanol gymryd rhan ynddi, gan adlewyrchu strwythur ac amrywiaeth cymunedau.  

Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig /X Sgôr Gweithred 

E1 Datblygu 
capasiti'r endid  

Geraint Edwards 
E1.1 Adolygu 
gweithrediadau, perfformiad 
a'r defnydd o asedau yn 
rheolaidd i sicrhau eu bod 
yn dal i fod yn effeithiol 

• Mae hyfforddiant cynefino corfforaethol a rheoli llinell bellach 
ar waith.  Cyflwynwyd cynlluniau Datblygu Rheolwyr 
Corfforaethol a chynefino corfforaethol ym mis Ebrill 2018.  
Mae’r sesiynau cynefino corfforaethol yn rhan o’r gofynion hyn 
a rhaid i bob aelod newydd o Staff fynychu sesiwn gynefino.  
Mae Uwch-reolwyr yn bresennol yn y sesiynau hyn a gynhelir 
wyneb yn wyneb. 

• Caiff CeriNet (y fewnrwyd a’r adnodd Adnoddau Dynol i'r Staff 
a'r rheolwyr) ei hadolygu’n gyson a’i gwella i sicrhau ei bod yn 
effeithiol. 

• Rheolir Dysgu a Datblygu trwy system CeriNet erbyn hyn, gan 
ddarparu cyfleoedd i'r holl staff.  Cyflwynir modiwlau e-ddysgu i 
sicrhau bod hyfforddiant a datblyg y'n gost-effeithiol lle bynnag 
y bo modd. 

• Cynllun Datblygu a Pherfformiad Personol blynyddol parhaus – 
mae Adolygiadau Perfformiad yn cysylltu gydag amcanion 
Corfforaethol a strategol. 

• Mae'r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn darparu 
fforwm ar gyfer rheoli perfformiad a pharatoi cynlluniau 
gweithredu i gyflawni gwelliannau corfforaethol o ran adolygu 
perfformiad staff.  Cryfhawyd y rhain ymhellach trwy gyflwyno 
arfarniadau blynyddol i’r holl Staff trwy system Adnoddau 
Dynol Ceri. 

• Darperir rhaglen gynefino i Aelodau newydd.  Trefnir 
hyfforddiant parhaus ar faterion penodol e.e. rheoli'r Trysorlys. 

• Mae Aelodau'n mynd i amryw o ddigwyddiadau, seminarau a 
chynadleddau (gweler uchod). 

• Mae proses Adolygu Datblygiad Personol ar waith ar gyfer yr 
Aelodau. 

 
Adolygiadau 
rheolaidd o 
weithgareddau, 
allbynnau a 
chanlyniadau a 
gynlluniwyd. 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Geraint Edwards 
E1.2 Gwella'r defnydd o 
adnoddau trwy ddefnyddio 
technegau priodol fel 
meincnodi ac opsiynau eraill 
i benderfynu sut i ddyrannu 
adnoddau'r awdurdod er 
mwyn cyflawni 
canlyniadau'n effeithiol ac 
yn effeithlon 

• Defnyddio ymchwil ac ymarferion meincnodi. 
• Trwy gyflwyno system gyflogres AD Ceri, bu modd sicrhau bod 

data ystyrlon am Staff ar gael i'r Rheolwyr bob mis er mwyn 
iddynt fonitro costau, trosiant ac absenoldebau. 

Defnyddio ymchwil 
ac ymarferion 
meincnodi 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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Alun Williams / Diana 
Davies 
E1.3 Cydnabod manteision 
partneriaethau a 
chydweithio lle gellir sicrhau 
gwerth ychwanegol 

• Gweithredu partneriaethau sy'n cyflawni canlyniadau y cytunir 
arnynt yn effeithiol. 

• Datblygwyd Partneriaethau effeithiol mewn nifer o feysydd a 
gwasanaethau, gan gynnwys: 
• Gwella Ysgolion; 
• Iechyd a Gofal cymdeithasol;  a 
• Gwastraff. 

• Mae partneriaethau ychwanegol wedi'u cynnwys yn y Rhestr o 
Brosiectau Cydweithredu strategol. 

Gweithredu 
partneriaethau sy'n 
cyflawni 
canlyniadau y 
cytunir arnynt yn 
effeithiol 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Geraint Edwards 
E1.4 Paratoi a chynnal 
cynllun gweithlu effeithiol i 
wella'r broses strategol o 
ddyrannu adnoddau 

Mae Strategaeth Adnoddau Dynol ar gael ar y Fewnrwyd. 
Mae’r broses o gynllunio’r gweithlu mewn modd Strategol wedi’i 
rhoi ar waith gan ddefnyddio pecyn cymorth cynllunio'r gweithlu 
ac mae’n cael ei gwblhau gan bob maes gwasanaeth.  Mae 
canlyniadau'r pecyn cymorth hwn wedi cyfrannu at gynllun y 
gweithlu ar gyfer 2017-2022.  Mae Cynllun y Gweithlu 2017-2022 
yn canolbwyntio ar 4 thema allweddol: 

1. Ymgysylltu a Chyfleoedd; 
2. Gweithio Hyblyg ac Ystwyth; 
3. Hyrwyddo gweithlu dwyieithog;  a 
4. Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth. 

• Adroddir diweddariadau am gynnydd y cynllun gweithlu i’r 
pwyllgor craffu. 

Cynllun y Gweithlu  9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cynllun datblygu 
sefydliadol 

 

E2 Datblygu 
capasiti 
arweinyddiaeth y 
sefydliad ac 
unigolion eraill 
 
 

Elin Prysor / Geraint 
Edwards 
E2.1 Datblygu protocolau i 
sicrhau bod arweinwyr 
etholedig a phenodedig yn 
negodi â'i gilydd ynghylch 
eu swyddogaethau yn 
nyddiau cynnar y berthynas, 
a'u bod yn parhau i ddeall 
eu swyddogaethau a'u 
hamcanion 
 

• Mae’r strwythur Swyddogion Uwch ac Arweinwyr wedi diffinio’r 
rolau hyn, gan gynnwys sut y maent yn integreiddio â’i gilydd. 

• Mae cyd-gyfarfodydd yr Uwch-reolwyr yn sicrhau bod 
swyddogaethau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd yn glir. 

• Mae disgrifiadau swyddi'n diffinio swyddogaethau a 
chyfrifoldebau gofynnol y swyddi yn glir. 

• Mae'r Cyfansoddiad yn nodi rolau a chyfrifoldebau'r Aelodau 
(Rhan 3.4, Tabl 4) a'r Uwch-swyddogion (rhan 2 Erthygl 2) 

• Mae'r Pecyn Cymorth Cynllunio Strategol yn cynnwys elfen o 
gynllunio olyniaeth a rheoli talent. 

• Darperir cyfleoedd Dysgu a Datblygu i'r rheini sy'n ysgwyddo 
rôl arweiniol ac i ddarpar arweinwyr. 

Disgrifiadau swyddi 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

CE ac arweinwyr yn 
paru i ystyried y 
ffordd orau o sefydlu 
a chynnal dulliau 
cyfathrebu effeithiol 

 

Elin Prysor / Steve Johnson 
E2.2 Cyhoeddi datganiad 
sy'n pennu'r mathau o 
benderfyniadau a ddirprwyir 
a'r rheini a gedwir er mwyn 
i'r corff llywodraethu 
benderfynu arnynt ar y cyd 

• Ceir Cynllun Dirprwyo (Y Cyfansoddiad, Rhan 3.5) sy'n nodi 
cyfrifoldebau'r Aelodau a'r Swyddogion yn glir. 

• Ceir protocolau ynghylch perthnasoedd gwaith rhwng yr 
Aelodau a'r swyddogion (e.e. Protocol Swyddog-Aelod). 

• Ceir Codau Ymddygiad ar gyfer Aelodau a Swyddogion. 
• Ceir gweithgorau Swyddogion ac Aelodau ac maent yn 

gweithredu'n effeithiol. 
• Adolygir Rheolau Gweithdrefn Contract (‘CPR’) (Rhan 4 

Dogfen G yn y Cyfansoddiad) a’r Rheoliadau Ariannol sy’n 
cyd-fynd â gweithdrefnau ariannol (Rhan 4 Dogfen F yn y 
Cyfansoddiad) yn rheolaidd e.e.  diweddarwyd CPR ym mis 
Mawrth 2019. 

Cynllun dirprwyo 
wedi'i adolygu o 
leiaf yn flynyddol yn 
sgil newidiadau 
cyfreithiol a 
sefydliadol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Rheolau sefydlog a 
rheoliadau ariannol 
a adolygir yn 
rheolaidd 
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Elin Prysor 
E2.3 Sicrhau bod gan yr 
arweinydd a'r prif 
weithredwr swyddogaethau 
arweiniol diffiniedig a 
neilltuol o fewn strwythur lle 
mae'r prif weithredwr yn 
arwain yr awdurdod i 
weithredu'r strategaeth ac i 
reoli'r gwaith o ddarparu 
gwasanaethau ac allbynnau 
eraill a bennwyd gan yr 
Aelodau, a lle mae'r naill yn 
cadw cydbwysedd o ran 
awdurdod y llall 

• Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi'r swyddogaethau a'r 
cyfrifoldebau. 

• Sefydlwyd strwythur Corfforaethol y Cyngor i sicrhau bod 
modd i'r Swyddogion Statudol gyflawni eu rolau mewn ffordd 
effeithiol. 

• Mae CE yn gyfrifol am adolygu'r strwythur hwn yn ôl y gofyn. 
• Penderfynodd Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd ar 

15.10.21 i gytuno ar set ddiwygiedig y Disgrifiadau Rôl 
Aelodau, a gynlluniwyd i’w defnyddio gyda Fframwaith 
Datblygiad (Cymhwysedd) aelodau Cymreig, o Fanylebau 
Person a Disgrifiadau Rôl Aelodau Fframwaith Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru (‘CLlLC’), sy’n cynnwys disgrifiad rôl 
o’r Arweinydd (Mae adroddiad er gwybodaeth wedi cael ei 
baratoi hefyd i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
19.1.21) 

Datganiad clir o 
rolau a 
chyfrifoldebau ein 
gilydd a sut y cânt 
eu rhoi yn eu lle 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Elin Prysor/Lowri 
Edwards/Geraint Edwards 
E2.4 Datblygu gallu'r 
Aelodau a'r uwch-reolwyr i 
ddarparu arweinyddiaeth 
effeithiol ar y cyd ac i 
sicrhau bod modd i'r 
sefydliad ymateb yn 
llwyddiannus i ofynion 
cyfreithiol a gofynion polisi 
sy'n newid, yn ogystal â 
newidiadau a risgiau 
economaidd, gwleidyddol ac 
amgylcheddol trwy: 
 
– sicrhau bod yr aelodau a’r 
staff yn gallu cael 
hyfforddiant cynefino priodol 
wedi’i deilwra i’w rôl, a bod 
cyfleoedd hyfforddi a 
datblygu parhaus sy’n 
gydnaws ag anghenion 
unigolion a’r sefydliad ar 
gael ac yn cael eu hybu 
– sicrhau bod yr aelodau a’r 
swyddogion yn meddu ar y 
sgiliau a’r wybodaeth ac yn 
cael yr adnoddau a’r 
cymorth sydd eu hangen 
arnynt i gyflawni eu 
swyddogaethau a’u 
cyfrifoldebau, a sicrhau eu 
bod yn gallu diweddaru eu 
gwybodaeth yn barhaus 

• Mynediad at gyrsiau/briffiau ar ddeddfwriaeth newydd. 
• Darparu cyfleoedd i Swyddogion gael hyfforddiant sgiliau ac 

atgoffa parhaus. 
• Gweithdai i’r Aelodau a drefnir yn ôl yr angen. 
• Adolygiadau personol ar gyfer Swyddogion. 
• Darparu cyfleoedd i'r Aelodau gael hyfforddiant sgiliau ac 

atgoffa, a'u hadolygu'n barhaus (gweler uchod), gan gynnwys 
Cynllun Adolygu Datblygiad Personol. 

• Fe'i gwneir fel rhan o fanyleb person swyddi cyllid a chyfreithiol 
allweddol (cymhwyster gorfodol, gofynion swydd). 

Mynediad at 
gyrsiau/briffiau ar 
ddeddfwriaeth 
newydd 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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– sicrhau datblygiad 
personol, sefydliadol a 
system gyfan drwy ddysgu 
ar y cyd, gan gynnwys y 
gwersi a ddysgir o wendidau 
llywodraethu mewnol ac 
allanol 
Lowri Edwards/ Geraint 
Edwards 
E2.5 sicrhau bod yr Aelodau 
a'r Staff yn gallu cael 
mynediad at raglen gynefino 
briodol sydd wedi'i theilwra 
i'w swyddi a bod cyfleoedd 
hyfforddi a datblygu parhaus 
sy'n cydweddu â gofynion 
unigolion a'r sefydliad ar 
gael ac yn cael eu hybu 

• Nod y Cyngor yw sicrhau lefel safon Siarter Cymru ar gyfer 
Cymorth a Datblygiad Aelodau. 

• Mae disgrifiadau rôl aelodau yn eu lle ac yn cael eu diweddaru 
pan fydd amgylchiadau’n newid. 

• Datblygwyd proses ar gyfer Adolygiadau Datblygiad Personol 
Aelodau a defnyddir y wybodaeth i ddatblygu Cynllun 
Hyfforddiant Aelodau. 

• Mae cynlluniau Datblygu Rheolwyr Corfforaethol a Chynefino 
yn eu lle.  

• Mae cyflwyno CeriNet fel mewnrwyd ac adnodd AD i'r staff a'r 
rheolwyr wedi gwella effeithiolrwydd.  Mae gwybodaeth 
gynefino ar gael, ynghyd â Llawlyfr Staff a Phecyn Adnoddau i 
Reolwyr. 

• Caiff pecynnau e-ddysgu eu datblygu a’u cyflwyno yn 
rheolaidd ar gyfer hyfforddiant gorfodol ac anorfodol. 

• Cynhelir Adolygiadau Perfformiad gan yr holl Staff fel rhan o 
fodiwl Rheoli Perfformiad system Ceri.  

• Mae’r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn darparu’r 
fforwm ar gyfer anghenion rheoli perfformiad ac ar ôl hynny, 
wrth baratoi cynlluniau gweithredu er mwyn cyflawni 
gwelliannau corfforaethol wrth adolygu perfformiad Staff.  

• Darparir rhaglen gynefino ar gyfer Aelodau newydd a darparir 
rhaglen gynefino gynhwysfawr newydd ar ôl yr etholiad (o fis 
Mai 2022), a fydd yn cynnwys modiwlau e-ddysgu 
ychwanegol.  Trefnir hyfforddiant parhaus ar gyfer materion 
penodol.  Mae aelodau yn mynychu digwyddiadau, seminarau 
a chynadleddau amrywiol (gweler uchod). 

Strategaeth 
datblygu'r Aelodau 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Cynefino a 

hyfforddiant parhaus 
Aelodau a rhaglen 
ddatblygu 

 

Mentora a rhaglenni 
cymorth cymheiriaid 

 

Cynlluniau datblygu 
personol ar gyfer 
Aelodau a 
Swyddogion 

 

 Lowri Edwards/ Geraint 
Edwards 
E2.6 Sicrhau bod gan yr 
Aelodau a'r Swyddogion 
sgiliau, gwybodaeth, 
adnoddau a chymorth 
priodol i gyflawni eu 
swyddogaethau a'u 
cyfrifoldebau, a sicrhau bod 
modd iddynt ddiweddaru eu 
gwybodaeth yn barhaus 

• Mae cyfleoedd Dysgu a Datblygu ar gael i Staff ac Aelodau ar 
amryw o bynciau. 

• Gall yr holl Staff gael mynediad at ddigwyddiadau dysgu a 
datblygu drwy system hunanwasanaeth Ceri. 

• Gall rheolwyr hefyd gadw lle i Staff mewn digwyddiadau 
perthnasol drwy'r system Hunanwasanaeth i Reolwyr. 

• Darperir hyfforddiant parhaus i’r Aelodau.  
• Cynhelir hunanasesiad craffu bob blwyddyn. 

Er enghraifft, ar 
gyfer yr Aelodau, 
gall hyn gynnwys y 
gallu i:  

• graffu a herio 
• cydnabod 

pan fydd 
angen cyngor 
arbenigol 
allanol 

• hyrwyddo 
ffydd 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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• gweithio 
mewn 
partneriaeth 

• arwain y 
sefydliad 

• gweithredu 
fel arweinydd 
cymunedol 

Systemau a 
thechnoleg 
effeithlon yn cael eu 
defnyddio ar gyfer 
cymorth effeithiol  

 

Geraint Edwards 
E2.7 Sicrhau datblygiad 
personol, sefydliadol a 
system gyfan drwy ddysgu 
ar y cyd, gan gynnwys 
gwersi a ddysgwyd o 
wendidau llywodraethu 
mewnol ac allanol 

• Rydym yn cynllunio olyniaeth trwy drafod a chymryd camau 
gweithredu o fewn meysydd gwasanaeth a chyda phartneriaid, 
ac ni ellir darparu tystiolaeth o hyn bob amser.  Datblygir hyn 
ymhellach trwy becyn cymorth cynllunio'r gweithlu Strategol. 

• Mae Rhaglen Rheolwyr Ceredigion yn darparu cyfleoedd 
datblygu personol, gan gynnwys trefniadau llywodraethu a 
gwybodaeth sefydliadol. 
 

Trefniadau ar gyfer 
cynllunio olyniaeth 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams 
E2.8 Sicrhau bod 
strwythurau ar waith i annog 
y cyhoedd i gymryd rhan 

• Rhestr ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau. 
• Polisi Ymgysylltu â'r Gymuned. 

Craffu Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd ( 2016) (Dogfen N yn y 
Cyfansoddiad) Mae'r Cyngor yn ymgynghori ac yn ymgysylltu'n 
barhaus â thrigolion lleol, cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill yn y 
sir i gael gwybod beth yw eu barn a'u safbwyntiau pan fydd yn 
paratoi cynlluniau a/neu strategaethau newydd.  Mae bob 
amser yn rhoi ystyriaeth ddyledus i'r adborth sy'n dod i law cyn 
cytuno ar y fersiynau terfynol. 

• Grwpiau ffocws Defnyddwyr Gwasanaeth. 
• Y pwyllgor Craffu wedi cwblhau arolwg ynghylch hunanasesu. 

Paneli dinasyddion 
a phreswylwyr 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. Cylch gorchwyl y 

fforwm rhanddeiliaid  
 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

 

Lowri Edwards 
E2.9 Mynd ati i ystyried 
effeithiolrwydd yr 
arweinyddiaeth a sicrhau 
bod yr arweinwyr yn barod i 
gael adborth adeiladol drwy 
adolygiadau gan 
gymheiriaid ac arolygiadau 

• Cynllun datblygu'r Aelodau. 
• Adolygu datblygiad personol yr Aelodau. 
• Cyhoeddir cofnodion presenoldeb bob blwyddyn. 
• Anogir a chynorthwyir Aelodau i gwblhau Adroddiadau 

Blynyddol, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor. 
• Mae Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn 

mynychu Grŵp Rhwydweithio Cadeiryddion Pwyllgorau 
Archwilio a Llywodraethu Cymru i ddatblygu’r rôl a chymharu’r 
rôl o fewn Awdurdodau Lleol. 

• Caiff paratoadau eu gwneud ar gyfer (fel rhan o’r rhaglen 
gynefino i Aelodau (o fis Mai 2022)) hyfforddiant Aelodau 
Cabinet, hyfforddiant y Pwyllgor Moeseg a Safonau (rôl), 
hyfforddiant Dyletswyddau Arweinydd Grŵp Gwleidyddol a 
hyfforddiant y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu (rôl). 

Adolygu perfformiad 
aelodau unigol yn 
rheolaidd gan 
ystyried eu 
presenoldeb ac 
ystyried unrhyw 
hyfforddiant neu 
anghenion datblygu 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Adolygiadau gan 
Gymheiriaid 

X 
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Geraint Edwards 
E2.10 Sicrhau bod Staff yn 
atebol trwy adolygiadau 
perfformiad rheolaidd sy'n 
ystyried anghenion hyfforddi 
neu ddatblygu 

• Pecyn cymorth Cynllunio'r Gweithlu strategol yn cynnwys 
nodi anghenion hyfforddi a dysgu ar gyfer pob maes 
gwasanaeth. 

• Mae Arfarniadau Perfformiad yn cofnodi anghenion 
hyfforddi a datblygu drwy system CeriNet. 

• Mae Cynllun y Gweithlu 2017-2022 yn cynnwys camau i 
ddatblygu Staff yn ôl prif themâu. 

• Caiff cynlluniau datblygu staff wedi'u cysylltu ag 
arfarniadau eu cryfhau wrth gyflwyno modiwl Rheoli 
Perfformiad yn CeriNet. 

• Rhoi polisïau Adnoddau Dynol priodol ar waith a sicrhau 
eu bod yn gweithio'n effeithiol. 

Cynllun hyfforddiant 
a datblygu 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Mae Cynlluniau 
datblygu'r staff yn 
gysylltiedig â'r 
arfarniadau 

 

Rhoi polisïau 
adnoddau dynol 
priodol ar waith a 
sicrhau eu bod yn 
gweithio'n effeithiol 

 

Geraint Edwards/Lowri 
Edwards 
E2.11 Sicrhau bod 
trefniadau ar waith i gynnal 
iechyd a lles y gweithlu ac i 
gynorthwyo unigolion i 
gynnal eu lles meddwl a 
chorfforol 

• Polisïau Adnoddau Dynol. 
• Polisi Gweithle Di-fwg. 
• Polisi Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau. 
• Mae'r Cyngor wedi cyflwyno amryw o adnoddau ac opsiynau i 

wella iechyd a lles y Staff. 
• Cyflwynwyd Strategaeth Iechyd a Lles 2021-2026 er mwyn 

cynorthwyo’r gwelliant yn iechyd a lles y gweithlu. 
• Mae’r Cyngor wedi penodi Swyddog Iechyd a Llesiant y 

Gweithwyr er mwyn cydlynu a hybu iechyd a llesiant o fewn y 
gweithlu. 

• Cyflwynwyd pecyn cymorth Gofal yn Gyntaf i gyflogeion sy'n 
cynnig: 

• Gwasanaeth cwnsela;  a 
• Chyngor am faterion ariannol, cyfreithiol, defnyddwyr, gofalu 

am bobl hŷn, gofal plant a chyflogaeth.  
• Mae’r Cymorth arall sydd ar gael i Staff yn cynnwys:   

o Rhaglen iechyd a lles Rhyngweithiol Therapi 
Ymddygiad Gwybyddol; 

o Cynllun gofal llygaid; 
o Cynllun talebau gofal plant; 
o Iechyd Da;  a 
o Hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer Staff a 

Rheolwyr. 

Polisïau Adnoddau 
Dynol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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F. Rheoli risgiau a pherfformiad drwy reolaeth fewnol gadarn a thrwy reoli arian cyhoeddus mewn ffordd gadarn   
Mae angen i lywodraeth leol sicrhau bod y sefydliadau a'r strwythurau llywodraethu y mae'n eu goruchwylio wedi rhoi system rheoli perfformiad effeithiol ar waith, a bod modd iddynt gynnal y 
system honno, i hwyluso darpariaeth effeithiol ac effeithlon o wasanaethau a gynlluniwyd.  Mae rheoli risg a rheolaeth fewnol yn rhannau pwysig ac annatod o system rheoli perfformiad ac maent 
yn hanfodol i gyflawni canlyniadau.  Dylid ystyried risg a rhoi sylw iddi fel rhan o bob gweithgaredd penderfynu. 
Mae system rheolaeth ariannol gadarn yn hanfodol i weithredu polisïau ac i gyflawni canlyniadau arfaethedig, oherwydd ei bod yn gorfodi disgyblaeth ariannol, dyrannu adnoddau'n strategol, 
cyflenwi gwasanaeth effeithlon, ac atebolrwydd. 
Mae hefyd yn hanfodol bod diwylliant a strwythur craffu ar waith fel rhan allweddol o brosesau penderfynu, llunio polisïau ac adolygu atebol.  Mae diwylliant gweithio cadarnhaol sy'n derbyn, yn 
hybu ac yn annog her adeiladol yn hollbwysig i graffu llwyddiannus ac i gyflawni llwyddiannus.  Mae'n bwysig nodi nad yw diwylliant o'r fath yn digwydd yn awtomatig, ond yn hytrach drwy 
ymrwymiad cyhoeddus parhaus y rheini sydd mewn awdurdod.  
Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig /X Sgôr Gweithred 

F1 Rheoli risg  Alun Williams 
F1.1 Cydnabod bod 
rheoli risg yn rhan 
annatod o bob 
gweithgaredd a bod rhaid 
ei ystyried ym mhob rhan 
o'r broses benderfynu 

• Cymeradwyodd y Cabinet y Fframwaith Rheoli Risgiau 
Corfforaethol ar 24 Medi 2019, ac mae’n cael ei ddiweddaru o hyd. 

• Ystyrir y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn holl gyfarfodydd y Grŵp 
Arweiniol a'r Swyddogion Arweiniol Corfforaethol, mewn 
cyfarfodydd Rheoli Perfformiad Corfforaethol, a chan y Pwyllgor 
Archwilio fel eitem sefydlog ar ei agendâu. 

• Mae Rheoli Risg yn rhan annatod o'r broses o baratoi cynlluniau 
busnes gweithredol, a phennu Polisïau a Strategaethau. 

• Cofnodir risgiau prosiectau a thrawsnewid. 
• Mae pob Cynllun yn cynnwys logiau Risg, gan gynnwys 
o Y Cynllun Ariannol Tymor Canolig; 
o Cynlluniau Busnes (Lefel 1);  a 
o Chynlluniau Gwasanaeth (lefel 2). 

• Caiff trefniadau Rheoli Risg corfforaethol eu harchwilio'n rheolaidd. 
• Mae rheoli risg yn rhan o raglenni archwilio gwasanaethau unigol / 

y sefydliad. 
• ‘Risgiau’ yw sylfaen rhaglenni gwaith archwilio yr Archwiliad 

Mewnol, yn unol â’r gofyniad gan system meddalwedd rheoli 
archwilio MKI/Pentana, ac estynnwyd templed adrodd y Cabinet er 
mwyn cynnwys risgiau a goblygiadau sy’n codi. 

Protocol rheoli risg 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams 
F1.2 Rhoi trefniadau 
rheoli risg cadarn ac 
integredig ar waith a 
sicrhau eu bod yn 
gweithio'n effeithiol 

• Cymeradwyodd y Cabinet y Polisi a’r Strategaeth Rheoli Risgiau ar 
24 Medi 2019. 

• Mae’r Gofrestr Risgiau Corfforaethol yn eitem sefydlog ar agenda 
pob cyfarfod o’r Grŵp Arweiniol.  Adroddir diweddariadau yn ystod 
pob Cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i ddarparu 
gwybodaeth barhaus a sicrwydd bod risgiau yn parhau i gael eu 
rheoli.  Mae’r Pwyllgor yn cyfeirio materion at Bwyllgorau Craffu, 
pan fo hynny’n briodol.  

• Mae gofyn cael diweddariadau rheolaidd ynghylch Risg ar gyfer 
Perfformiad Corfforaethol. 

• Mae'r Grŵp Trawsnewid ac Effeithlonrwydd Trawsbleidiol yn 
monitro'r Risgiau Trawsnewid yn rheolaidd. 

• Cyflawnir gwaith penodol i Fonitro Risg Prosiect. 

Polisi/strategaeth 
rheoli risg wedi’i 
chymeradwyo yn 
ffurfiol, ei 
mabwysiadu, ei 
hadolygu a’i 
diweddaru yn 
rheolaidd 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams 
F1.3 Sicrhau bod y 
cyfrifoldebau ar gyfer 

• Caiff pob Risg ei dyrannu i Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
(Perchennog Risg). 

Protocol rheoli risg 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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rheoli risgiau unigol 
wedi’u dyrannu’n glir 

arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

F2 Rheoli 
perfformiad 

Alun Williams  
F2.1 Monitro'r camau i 
ddarparu gwasanaeth yn 
effeithiol, gan gynnwys 
cynllunio, pennu 
manylion, gweithredu a 
chynnal adolygiad 
annibynnol ar ôl ei roi ar 
waith 

• Mae rheoli perfformiad corfforaethol yn gysylltiedig â’r Amcanion 
Llesiant a Gwella, Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 a 
chynlluniau BGC.  Mae gan y Cyngor nifer o ddangosyddion lleol 
hefyd sy’n ei helpu i bennu a yw wedi cyflawni’r blaenoriaethau yn 
ei Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 

• Ystyriodd y Cyngor Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a 
Gwella 2020-21 drafft, gan gymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar 
gyfer 2022-23 ar 21.10.21 ym mis Hydref 2020 (Cymeradwywyd 
Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella 2020-2021 gan 
Bwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu y Cyngor hefyd ar 15.9.21, a 
chan y Cabinet ar 5.10.21). 

• Defnyddir gwybodaeth feincnodi wrth ailfodelu gwasanaethau. 
• Asesiadau allanol a mewnol gan: 

o Archwilio Cymru; 
o Estyn; 
o Arolygiaeth Gofal Cymru (‘ASGC’); 
o Swyddfa'r Comisiynydd Pwerau Ymchwilio (‘IPCO’);  a 
o Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (‘ICO’). 

• Hunanasesiad (Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu) – mae ymarfer 
hunanasesu wedi cychwyn i’w gyflwyno yng Nghyfarfod y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 10.3.2022. 

• Mae Gwasanaethau Unigol yn cyflawni hunanasesiadau gan 
ddefnyddio matrics perfformiad. 

• Mae IA yn cynnal hunanasesiad bob blwyddyn ac mae’n destun 
adolygiad annibynnol allanol/adolygiad gan gymheiriaid bob 5 
mlynedd fel sy’n ofynnol gan PSIAS.   

• Perfformiad o ran costau (gan ddefnyddio mewnbynnau ac 
allbynnau). 

• Mae Panel Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cwrdd bob 
chwarter.  Mae pob Swyddog Arweiniol Corfforaethol yn adrodd i'r 
Panel hwn a chyhoeddir y Dyddiadau adrodd yn yr adroddiad.  Mae 
Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu'n 
mynd i'r cyfarfodydd er mwyn iddynt allu pennu meysydd i'w 
cynnwys yn eu Blaenraglenni Gwaith. 

Map perfformiad 
sy'n cynnwys 
mesurau 
perfformiad pob 
gweithgaredd 
allweddol. 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Gwybodaeth 
meincnodi 

 

Perfformiad o ran 
costau (gan 
ddefnyddio 
mewnbynnau ac 
allbynnau) 

 

Calendr o 
ddyddiadau ar gyfer 
cyflwyno, cyhoeddi 
a dosbarthu 
adroddiadau 
amserol a ddilynir. 

 

Alun Williams / Lowri 
Edwards/Elin Prysor 
F2.2 Gwneud 
penderfyniadau ar sail 
dadansoddiad a chyngor 
perthnasol, clir a 
gwrthrychol sy'n nodi'r 
goblygiadau a'r risgiau 
sy'n ymhlyg yn sefyllfa a 
rhagolwg ariannol, 
cymdeithasol ac 
amgylcheddol y sefydliad 

• Mae'r Prif Swyddogion yn rhoi cymorth a chyngor i'r Aelodau. 
• Mae'n ofynnol cynnwys cyngor/goblygiadau ariannol a chyfreithiol 

mewn adroddiadau/penderfyniadau a gyhoeddir fel y bo'n briodol. 
• Diweddarwyd templed yr adroddiadau i’r Cyngor / Cabinet er mwyn 

cynnwys cyfeiriad at y goblygiadau cyfreithiol, y goblygiadau o ran 
staffio, y goblygiadau o ran eiddo/asedau a risgiau. 

• Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn rhoi cyngor. 
• Cyhoeddir yr holl adroddiadau a chofnodion yn brydlon ac maent 

yn agored i'r cyhoedd eu gweld, gan gynnwys: 
o Opsiynau ar gyfer argymhellion. 

Trafodaeth rhwng 
Aelodau a 
Swyddogion ar 
anghenion 
gwybodaeth 
Aelodau i gefnogi 
gwneud 
penderfyniadau 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cyhoeddi agendâu 
a chofnodion 
cyfarfodydd 

 

T
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o Gofynnir i gadeiryddion pwyllgorau craffu ddwyn materion i sylw'r 
Cabinet 

o Y Pwyllgor Archwilio yn cyfeirio materion i'r Pwyllgor Craffu ac yn 
derbyn adroddiadau yn ôl. 

• Mae'r holl gyfarfodydd yn cael eu cynnal yn gyhoeddus, yn amodol 
ar ystyried gwybodaeth eithriedig yn ôl y diffiniad ohoni yn Neddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

• Mae MO yn rhoi cyngor. 
• Cytundeb ar y wybodaeth y bydd ei hangen a'r terfynau amser. 

 

Cytundeb ar y 
wybodaeth y bydd ei 
hangen a'r terfynau 
amser 

 

Lowri Edwards 
F2.3 Sicrhau bod trefn 
graffu neu oruchwylio 
effeithiol ar waith sy'n 
annog her a thrafodaeth 
adeiladol ynghylch 
polisïau ac amcanion cyn 
penderfynu, yn ystod y 
broses benderfynu ac ar 
ôl penderfynu, gan wella 
perfformiad y sefydliad ac 
unrhyw sefydliad y mae'n 
gyfrifol amdano 

• Mae trefniadau craffu ar waith a gefnogir ac sy'n cynnig cyfleoedd i 
herio penderfyniadau ac i adolygu'r gwasanaethau a ddarperir.  
Nod y drefn graffu yw darparu gwerth ychwanegol i'r agenda 
gwelliant parhaus trwy ei rôl fel "cyfaill beirniadol".  Mae'r 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu hefyd yn darparu cyfleoedd i 
gyflawni gwaith cyn penderfynu a gwaith llunio polisïau.  Mae hon 
yn swyddogaeth sydd wedi datblygu dros y blynyddoedd diwethaf. 
Nod y Cyngor yw craffu cyn gwneud penderfyniadau lle bo modd. 

• Cymeradwywyd y Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd Trosolwg a 
Chraffu (2016) (Dogfen N, y Cyfansoddiad) gan y Cyngor a’i 
ddefnyddio ar sawl achlysur. 

• Mae trefniadau ar waith i gasglu barn y cyhoedd trwy’r cyfryngau 
cymdeithasol a’i rannu gyda’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu er 
mwyn ei hystyried.   

• Cyhoeddir yr holl agendâu a chofnodion ar wefan y Cyngor. 
• Cyhoeddir blaenraglenni gwaith ar wefan y Cyngor.  
• Cyhoeddir cylchoedd gorchwyl ar wefan y Cyngor. 
• Hyfforddiant i’r Aelodau. 
• Mae manylion aelodaeth yr holl Bwyllgorau Craffu ar gael ar wefan 

y Cyngor. 
• Bydd Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu y Cyngor yn gyfrifol am 

gadw llygad ar effeithiolrwydd cyffredinol BGC. 
• Ymgymerwyd â gwaith gyda Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol i 

ddatblygu Fframwaith Craffu mewn perthynas â WFGA. 
• Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 

Rôl a chyfrifoldeb ar 
gyfer craffu wedi'i 
sefydlu ac yn glir 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Agenda a 
chofnodion 
cyfarfodydd craffu 

 

Tystiolaeth o 
welliannau o 
ganlyniad i graffu 

 

Cylch gorchwyl  

Hyfforddiant i 
Aelodau 

 

Aelodaeth  

Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn 
destun craffu 
effeithiol 

 

Lowri Edwards/Alun 
Williams 
F2.4 Rhoi adroddiadau 
rheolaidd i'r Aelodau a'r 
uwch-reolwyr ynghylch 
cynlluniau cyflenwi 
gwasanaethau a'r camau 
a gymerwyd i gyflawni 
canlyniadau 

• Adolygodd y Cyngor ei drefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol 
yn 2017 er mwyn gwella’r gwaith o fonitro ei gynlluniau busnes a’i 
ddangosyddion perfformiad, gan gynnwys Dangosyddion Strategol 
Cenedlaethol (‘NSI’), PAM a Dangosyddion Lleol.  Mae’r rhain yn 
gysylltiedig gyda’r Amcanion Llesiant a Gwella a Strategaeth 
Gorfforaethol 2017-2022 hefyd. 

• Mae Bwrdd Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cyfarfod bob 
chwarter, ac estynnir gwahoddiad i Gadeiryddion Pwyllgorau Craffu 
fynychu’r rhain. 

• Pennir y dyddiadau adrodd ar ddechrau'r flwyddyn. 
• Cyfeirir Trawsnewid a Risgiau at Baneli a chyfarfodydd Llywodraeth 

Leol ar y cyd. 

Calendr o 
ddyddiadau ar gyfer 
cyflwyno, cyhoeddi 
a dosbarthu 
adroddiadau 
amserol a ddilynir 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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• Gwahoddir Cadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu i arsylwi 
cyfarfodydd y Grŵp Ymgynghori Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac 
Effeithlonrwydd a chyfarfodydd y Bwrdd Perfformiad.  

• Gall Pwyllgorau Craffu ofyn am adroddiadau unrhyw bryd. 
Steve Johnson 
F2.5 Sicrhau bod 
cysondeb rhwng camau 
pennu (fel cyllidebau) ac 
adroddiadau ar ôl 
gweithredu (e.e.  
datganiadau ariannol) 

• Mae gwaith monitro ariannol yn digwydd yn rheolaidd ar draws y 
Cyngor dan drefniadau cyfrifyddu datganoledig, a darperir 
adroddiadau ffurfiol i'r Cabinet.  Mae gwaith monitro hefyd yn rhan 
o'r adroddiadau rheoli perfformiad chwarterol. 

• Mae'n ofynnol cynnwys goblygiadau ariannol ym mhob adroddiad 
i'r Cabinet. 

• Mae'r Rheoliadau Ariannol a’r Rheolau'r Weithdrefn Ariannol 
(Dogfen F yn y Cyfansoddiad) a'r Rheoliadau Contractau (Dogfen 
G yn y Cyfansoddiad) i gyd yn gyfredol.  Cymeradwywyd y 
Strategaeth Gaffael 2018-2022 gyfredol yn 2018. 

• Arferion cyfrifyddu – cydymffurfir â Chodau Ymarfer.  Paratoir 
dangosyddion darbodus a darperir adroddiadau arnynt i'r Cyngor. 
Cânt eu monitro drwy gydol y flwyddyn.  Mae'r gyllideb yn cael ei 
monitro'n gyson drwy gydol y flwyddyn.  Mae IA hefyd yn adolygu'r 
rheolaethau dros gasglu a monitro incwm. 

• Caiff Cynlluniau Busnes/Gwasanaeth eu monitro i sicrhau bod 
canlyniadau'n cael eu cyflawni. 

Safonau ariannol, 
canllawiau 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Rheoliadau ariannol 
a rheolau sefydlog 

 

F3 Rheolaeth 
fewnol gadarn 

Alun Williams / Amanda 
Roberts / Alex Jenkins 
F3.1 Alinio'r strategaeth 
rheoli risg a'r polisïau ar 
reolaeth fewnol â'r gwaith 
o gyflawni amcanion 

• Cymeradwyodd y Cabinet y Polisi a’r Strategaeth Rheoli Risgiau 
ynghyd â’r Fframwaith Rheoli Risgiau ar 24 Medi 2019. 

• Cyflwynir diweddariadau ynghylch trefniadau Parhad Busnes ac 
Argyfyngau Sifil Posibl yn rheolaidd yn unol â'r Gofrestr Risg 
Gorfforaethol, Risg CORP04. 

• Mae’r Grŵp Parhad Busnes ac Argyfyngau Sifil Posibl yn cyfarfod 
bob mis. 

• Mae'r Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol yn cael ei asesu o 
safbwynt risg ac mae’n ystyried nodau ac amcanion y Cyngor, a'i 
bolisïau a'i weithdrefnau corfforaethol, gan gynnwys adolygu’r 
trefniadau corfforaethol ar gyfer Rheoli Risg a phrofi’r mesurau 
rheoli lliniarol sydd ar waith ar gyfer sampl o’r risgiau a nodir yn y 
Gofrestr Risgiau Corfforaethol.  

• Cymeradwywyd Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 2021-
2022 gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24 Chwefror 
2021, ac maent yn parhau i ystyried y risgiau ychwanegol sy’n 
deillio o’r pandemig. 

• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw angen i ail-
flaenoriaethu gwaith, gan ganiatáu i IA ymateb i unrhyw newidiadau 
o ran risg yn y Cyngor. 

• Mae’r adroddiadau archwilio mewnol a roddir i’r Rheolwyr yn tynnu 
sylw at y risgiau o beidio â gweithredu unrhyw gamau y mae’r 
gwasanaeth IA yn eu hargymell.  Cynhelir archwiliad dilynol o’r 
cynlluniau gweithredu a gyhoeddir.  Os yw’r CMIA o’r farn nad yw 
Rheolwr wedi rhoi sylw i unrhyw risgiau sylfaenol, adroddir hyn i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, y mae ganddo y disgresiwn i 

Strategaeth rheoli 
risg 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach Cynllun Archwilio 

2018/19 
 

Adroddiadau 
archwilio 
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ofyn i’r Rheolwr fynychu ac esbonio’r rheswm dros y diffyg 
cydymffurfiaeth. 

• Mae’r Archwilydd a benodwyd yn ystyried trefniadau’r Cyngor er 
mwyn sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ac yn 
ei lythyr, mae wedi nodi bod y Cyngor wedi cydymffurfio â’i 
gyfrifoldebau ynghylch y defnydd a wneir o’i adnoddau. 

• Mae Amcanion y Cyngor yn cyd-fynd â Strategaethau. 
 Alun Williams / Amanda 

Roberts / Alex Jenkins 
F3.2 Gwerthuso a 
monitro'r prosesau rheoli 
risg a rheolaeth fewnol yn 
rheolaidd 

• Cymeradwyodd y Cabinet Fframwaith Rheoli Risgiau’r Cyngor ar 
24 Medi 2019, ac mae’r Cyngor yn parhau i lunio strategaethau a 
chynlluniau sy’n ystyried y risgiau sy’n deillio o bandemig COVID-
19. 

• Mae'r Grŵp Rheoli Argyfyngau a Pharhad Busnes yn cwrdd yn 
rheolaidd i adolygu Cynlluniau a Threfniadau Argyfyngau a 
Pharhad Busnes Corfforaethol a Meysydd Gwasanaeth, yn ogystal 
ag argymhellion sy'n codi o ddigwyddiadau ac ymarferion blaenorol 
i ddarparu tystiolaeth o'r risg, i bennu'r tueddiadau sy'n dod i'r 
amlwg, ac i gofnodi unrhyw wersi a ddysgwyd er mwyn mynd i'r 
afael â nhw. 

• Mae gwerthuso risg bob amser yn ymddangos ar agendâu. 
• Cymeradwywyd Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 2020/21 

gan y Pwyllgor Archwilio ar 24 Chwefror 2021, ac mae’n parhau i 
ystyried y risgiau ychwanegol sy’n deillio o’r pandemig. 

• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw angen i ail-
flaenoriaethu gwaith, gan ganiatáu i IA ymateb i unrhyw newidiadau 
o ran risg yn y Cyngor. 

• Cyflwynir Adroddiadau Cynnydd Chwarterol rheolaidd ynglŷn ag 
Archwilio Mewnol i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu at ddibenion 
monitro (e.e. cyflwynwyd Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol ar 
gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 30 Mehefin 2021 i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 9 Medi 2022). 

• Cyflwynir crynodeb o’r gwaith a’r farn archwilio ar sicrwydd yn yr 
Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol ar ddiwedd y flwyddyn.  
Cymeradwywyd Adroddiad Blynyddol IA ar gyfer 2020/21 gan y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 3 Mehefin 2021 

• Adolygiadau IA dilynol er mwyn monitro gweithrediad camau 
gweithredu gofynnol. 

• Caiff y rheolaethau mewnol a’r prosesau risg a llywodraethu eu 
monitro yn unol â'r Siarter Archwilio Mewnol (cymeradwywyd y 
fersiwn diwethaf gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 24/2/21) 
a'r Cynllun a’r Strategaeth Archwilio Mewnol Blynyddol. 

Cafodd y 
strategaeth/polisi 
rheoli risg ei 
chymeradwyo a'i 
mabwysiadu'n 
ffurfiol, ac mae'n 
cael ei hadolygu a'i 
diweddaru'n 
rheolaidd. 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
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Amanda Roberts / Alex 
Jenkins 
F3.3 Sicrhau bod 
trefniadau gwrth-dwyll a 
llygredd effeithiol ar waith 

• Cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar Reoli'r Risg o Dwyll a Llygredd 
(CIPFA, 2014). 

• Mae gan yr Archwilwyr Mewnol weithdrefnau ar waith os caiff twyll 
ei ganfod. 

• Mae Swyddog yn y tîm IA yn Dechnegydd Atal Twyll achrededig. 
• Mae swyddog(ion) yn y tîm IA yn meddu ar Dystysgrif mewn 

Arferion Ymchwilio gan CIPFA (‘CCIP’).  

Cydymffurfio â'r Cod 
Ymarfer ar Reoli'r 
Risg o Dwyll a 
Llygredd (CIPFA, 
2014) 
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• Mae ‘Strategaeth Atal Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan 
gynnwys Atal Gwyngalchu Arian) a ddiweddarwyd ac a 
gymeradwywyd gan y Cyngor ar 17 Mehefin 2021 (cadarnhawyd y 
cofnodion ar 23 Medi 2021) wedi’i pharatoi o ran y Cod Ymarfer ac 
mae wedi’i diweddaru i sicrhau bod yr holl ofynion wedi’u cynnwys.  

• Mae IA yn ymgymryd â gwaith atal twyll pan fo angen (yn ogystal 
ag ymdrin ag achosion o dwyll a ganfuwyd fel yr ystyriwyd yn 
gynharach). 

• Mae’r Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Menter Twyll 
Cenedlaethol flynyddol Archwilio Cymru.  IA sy’n cydgysylltu’r 
gwaith hwn ar hyn o bryd. 

• Mae IA yn cyflwyno Adroddiad Atal Twyll i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu bob blwyddyn (cyflwynwyd Adroddiad Atal Twyll 
2020/21 i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 3 Mehefin 2021). 

• Monitro ac ymateb i rybuddion ynghylch twyll (NAFN, 
rhwydweithiau ehangach, cymheiriaid, ac ati); 

• Aelodaeth a chyfranogiad gweithredol mewn grwpiau a 
rhwydweithiau proffesiynol (Tisonline, KHub, ac ati); 

• Mae IA yn cynnig cyngor i wasanaethau ynghylch gweithredu 
systemau a phrosesau newydd er mwyn sicrhau y caiff rheolaethau 
mewnol effeithiol eu cynnal; 

• Mae Swyddogion enwebedig yn y Cyngor yn cael hyfforddiant twyll 
amrywiol er mwyn cynnal eu gwybodaeth a’u harbenigedd; 

• Pan fo hynny’n briodol, cyhoeddir gwybodaeth am erlyniadau 
llwyddiannus ar wefan y Cyngor (ac yn y wasg leol) 

• Caiff taliadau grant Covid-19 eu harchwilio cyn iddynt gael eu talu 
(gan ei bod yn haws stopio taliad na’i adfer); 

• Ychwanegwyd archwiliadau rheolaeth ariannol allweddol i’r cynllun 
archwilio, er mwyn archwilio rheolaethau, llywodraethu a risgiau tra 
bod staff yn gweithio gartref 

• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw angen i ail-
flaenoriaethu gwaith, gan ganiatáu i IA ymateb i unrhyw newidiadau 
o ran risg yn y Cyngor. 

Amanda Roberts / Alex 
Jenkins 
F3.4 Sicrhau bod yr 
archwiliwr mewnol yn rhoi 
sicrwydd ychwanegol o 
ran digonolrwydd ac 
effeithiolrwydd cyffredinol 
y fframwaith 
llywodraethu, rheoli risg a 
rheolaeth 

• Cymeradwywyd AGS 2020/21 gan y Cyngor ar 25 Tachwedd 2021 
gyda’r Datganiad o’r Cyfrifon.  Mae AGS yn cynnwys barn flynyddol 
CMIA ynghylch sicrwydd. 

• Tan 31/12/21, roedd CMIA a oedd yn meddu ar gymhwyster CIPFA 
yn bennaeth ar y swyddogaeth IA, ac mae’r CMIA o 1/1/22 ymlaen 
yn astudio am gymhwyster IIA.  Mae gan y ddau CMIA brofiad 
sylweddol ym maes llywodraeth leol, ac maent yn cael eu 
cynorthwyo gan dîm sy’n meddu ar sgiliau a gwybodaeth briodol.  
Adroddir yn rheolaidd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu am 
weithgarwch IA.  Mae blaenraglen waith gadarn sy’n seiliedig ar 
risg a gweithgarwch cynllunio busnes yn eu lle. 

• Mae IA yn gwerthuso ac yn gwella effeithiolrwydd prosesau rheoli 
risg, rheolaeth a llywodraethu yn unol â PSOAS, a gaiff ei 
hunanasesu a’i adrodd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu bob 
blwyddyn, ynghyd ag unrhyw welliannau gofynnol.  Cynhelir 

Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol  
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Gwasanaeth 
Archwilio Mewnol 
effeithiol gydag 
adnoddau ac yn 
cael ei gynnal  
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adolygiad gan gymheiriaid bob 5 mlynedd (cynhelir yr un nesaf tua 
mis Mawrth 2022, ac mae’r gwaith paratoi eisoes wedi cychwyn ar 
gyfer hwn trwy gyfrwng Grŵp Prif Archwilwyr Cymru – gweler pwynt 
G3.2 isod). 

• Mae Archwilio Mewnol yn rhoi sicrwydd i reolwyr unigol ar ôl pob 
adolygiad archwilio – yna defnyddir y rhain i ddarparu lefel 
gorfforaethol gyffredinol o sicrwydd yn flynyddol, sy'n bwydo i 
mewn i’r AGS. 

• Ailstrwythurwyd y gwasanaeth Archwilio Mewnol ym mis Mai 2019 
ac eto ym mis Tachwedd 2020.  Mae pob swydd wedi’i llenwi er 1 
Rhagfyr 2020. 

• Bydd CMIA newydd yn eu lle o 1 Ionawr 2022, ac mae ganddynt 
brofiad sylweddol o faes IA, a bydd ganddynt ffenestr 6-wythnos i 
‘gysgodi’ y CMIA presennol, ac maent yn cael eu cynorthwyo gan 
Reolwr Archwilio gwybodus a medrus (gweler pwynt G3.2 isod). 

• Mae dau aelod staff wrthi’n astudio ar gyfer cymhwyster 
hyfforddiant proffesiynol Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol ar hyn o 
bryd. 

Elin Prysor 
F3.5 Sicrhau bod 
pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu neu grŵp 
neu swyddogaeth o'r fath 
sy'n annibynnol ar y 
weithrediaeth ac sy'n 
atebol i'r corff 
llywodraethu yn:  darparu 
ffynhonnell arall o 
sicrwydd effeithiol 
ynghylch y trefniadau i 
reoli risg ac i gynnal 
amgylchedd rheoli 
effeithiol, gan sicrhau bod 
ei argymhellion yn cael 
sylw a'u rhoi ar waith 

• Sefydlwyd Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sy'n pennu ei gynllun 
gwaith ei hun.  Mae aelod o'r wrthblaid yn cadeirio'r Pwyllgor (tan 
mis Mai 2022 pan fydd Unigolyn Lleyg yn Gadeirydd, yn unol â 
darpariaethau Deddf 2021).  

• Gwaith paratoi parhaus a gweithredu newidiadau sy’n effeithio ar y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yng ngoleuni Deddf 2021.  
Hysbyswyd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, mewn adroddiad 
yn ystod y Cyfarfod ar 24.2.2021, o newidiadau i’w rôl ynghylch 
adroddiadau hunanasesu y Cyngor, ac ynghylch asesiadau 
perfformiad panel, yn ogystal â’r ffaith bod yr enw yn cael ei newid, 
ynghyd â’r newidiadau i’r Cadeirydd/Is-Gadeirydd a’r cyfansoddiad. 

• Diweddarwyd cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
ar 6 Rhagfyr 2018. 

• Cyflwynwyd adroddiad a oedd yn cynnig diweddariad am Ddeddf 
2021 i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 3.6.2021, a fyddai’n 
cynnwys rhoi diweddariad i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu  
ynghylch newidiadau i’r Cyfansoddiad sy’n effeithio ar y Pwyllgor, 
gan gynnwys: 
- Recriwtio aelodau lleyg ac Is-Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
CJC Canolbarth Cymru;  ac  
- Ynghylch swyddogaethau’r Pwyllgor sy’n ymwneud ag: 

o adolygu ac asesu asesiad perfformiad y Cyngor; 
o ystyried adroddiad Hunanasesu blynyddol drafft y 

Cyngor; 
o ystyried unrhyw adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol 

ac ymateb drafft y Cyngor; 
o adolygu swyddogaeth trin cwynion y Cyngor;  a’r rôl 

ynghylch Asesiadau Perfformiad y Panel (o fis Mai 
2022). 

Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu yn 
cydymffurfio ag 
arferion gorau – 
gweler Pwyllgorau 
Archwilio: 
Canllawiau 
Ymarferol ar gyfer 
Awdurdodau Lleol 
a'r Heddlu (CIPFA, 
2013) 
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Hyfforddiant 
 

 

Field Code Changed

T
udalen 192

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/pwyllgorau/archwilio/


Adolygiad o’r Fframwaith Llywodraethu 2021-2022 

 

44 
 

• Mae newidiadau a wnaethpwyd yn ystod 2021-2022 yn 
cynnwys paratoadau ar gyfer: 

- newidiadau i’r cylch gorchwyl/cylch gwaith/cyfansoddiad (gan 
gynnwys argymhellion i’r Cyngor gan y Gweithgor Trawsbleidiol ar 
y Cyfansoddiad a newidiadau i’r Cyfansoddiad a gymeradwywyd 
gan y Cyngor yn ystod ei Gyfarfod ar 23.9.2021);  
- newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu’; 
- yr Aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 1/3 Unigolyn Lleyg (yn unol 
â’r diffiniad yn y Ddeddf) – recriwtio wedi cael ei gwblhau 
(cymeradwywyd y penodiadau gan y Cyngor ar 9.12.21); 
- Dyletswydd y Pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i Ddirprwy 
Gadeirydd ei hun; 
- Rhaid i’r Cadeirydd fod yn unigolyn lleyg – recriwtio wedi cael ei 
gwblhau (cymeradwywyd y penodiadau gan y Cyngor ar 9.12.21) a 
phenodir y Cadeirydd/Dirprwy Gadeirydd o blith yr Aelodau Lleyg; 
- Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol 
yr Awdurdod Lleol;  ac 
- Yn absenoldeb y Cadeirydd a’r Dirprwy, dim ond Aelodau 
anweithredol fydd yn gallu cadeirio.  

• Cwblhawyd adolygiad o faint y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a 
chymeradwywyd y ffaith y bydd ei faint yn newid o fis Mai 2022 (9). 

• Mae gan y Pwyllgor Archwilio aelod lleyg effeithiol.  Ystyrir 
aelodaeth y Pwyllgor Archwilio Llywodraethu yn unol â Deddf 2021: 
cwblhawyd y broses o recriwtio aelodau lleyg, gan ystyried 
gofynion Deddf 2021 a’r ffaith bod cyfnod yr aelod lleyg presennol 
yn y swydd wedi dod i ben. 

• Cymeradwywyd Cyfeiriad Swydd, Manyleb person a meini prawf 
gan y Cyngor ar 10/12/20. 

• Hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu – mae’r 
ymarfer hunanasesu yn mynd rhagddo a bwriedir ei gyflwyno yn 
ystod Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 10.3.2022. 

• Cyhoeddir adroddiadau a chofnodion ar wefan y Cyngor.  
• Diweddarwyd cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 
• Mae manylion aelodaeth y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a’r 

holl bwyllgorau craffu ar gael ar wefan y Cyngor. 
• Mae’r CMIA a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn 

cwrdd yn rheolaidd. 
• Mae MO a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn 

cwrdd yn ôl y gofyn. 
• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng MO a CMIA. 
• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng MO a CMIA ac Archwilio Cymru yn ôl 

yr angen. 
• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng Aelodau’r Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu a’r rheolydd allanol Archwilio Cymru (gyda 
Swyddogion a heb Swyddogion) 

• Darperir hyfforddiant / diweddariadau rheolaidd i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu. 
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• Mae Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn mynd i 
Grŵp Rhwydweithio Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio a 
Llywodraethu Cymru i ddatblygu’r rôl a chymharu’r rôl o fewn 
Awdurdodau Lleol. 

F4 Rheoli data Arwyn Morris 
F4.1 Sicrhau bod 
trefniadau effeithiol ar 
waith i gasglu, storio, 
defnyddio a rhannu 
data'n ddiogel, gan 
gynnwys prosesau i 
ddiogelu data personol 

• Mae Strategaeth TGCh a Digidol newydd ar gyfer 2018-2022 wedi’i 
chymeradwyo.  

• Mae'r holl bolisïau'n gyfredol gan gynnwys;  (y rhain oll wedi’u 
cymeradwyo yn ystod mis Chwefror 2019). 
o Polisi Diogelu Data a GDPR; 
o Polisi Diogelu Gwybodaeth;  a 
o Pholisi Rheoli Cofnodion. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl e-ddysgu gorfodol am Ddiogelu 
Gwybodaeth. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl e-ddysgu gorfodol am Ddiogelu 
Data. 

• Swyddog Diogelu Data Dynodedig. 
• Cyswllt Cwsmeriaid y Swyddog Arweiniol Corfforaethol yw’r 

Perchennog Risg Gwybodaeth Uwch (‘SIRO’) ac mae wedi 
mynychu hyfforddiant priodol ar gyfer y rôl hwnnw. 

• Pennwyd y Swyddogion cyfrifol canlynol: 
o Swyddog Diogelwch TG (‘ITSO’);  a 
o Swyddog Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion (‘IRMO’) 

• Yn ogystal, mae'r grwpiau/pwyllgorau a ganlyn yn ystyried 
diogelwch Gwybodaeth: 
o Y Grŵp Diogelu Data Corfforaethol;  a’r 
o Pwyllgor Argyfyngau a Pharhad Busnes. 

• Cynhelir asesiadau allanol, gan gynnwys cydymffurfiaeth â’r Cod 
Ymddygiad. 

• Cynhelir Archwiliad Mewnol rheolaidd o'r gofynion Cofrestru diogelu 
data. 

• Rhoddwyd gweithdrefnau ar waith yn sgil archwiliad Archwilio 
Cymru. 

• Mae swyddogion yn ystyried cyflwyno hysbysiadau preifatrwydd 
mewn perthynas â cheisiadau i bob Aelod, gan gynnwys y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu. 

• Mae hyfforddiant wedi'i drefnu ar gyfer Aelodau ar eu 
rhwymedigaethau o dan y GDPR fel rhan o'r hyfforddiant newydd i 
Aelodau ac mae adran ar y ddeddfwriaeth honno bellach wedi'i 
chynnwys yn y protocol ar gyfer Aelodau wrth gynllunio. 

Fframwaith a 
gweithdrefnau rheoli 
data. 
Allem ni 
ychwanegu'r 
dyddiadau i'r 
polisïau os gwelwch 
yn dda 
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Swyddog diogelu 
data dynodedig 
 

 

Polisïau a 
gweithdrefnau 
Diogelu Data. 
 

 

Arwyn Morris 
F4.2 Sicrhau bod 
trefniadau effeithiol ar 
waith a gweithredu'n 
effeithiol wrth rannu data 
â chyrff eraill 

• Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi llofnodi Cytundeb Cymru ar 
Rannu Gwybodaeth Bersonol (WASPI) ac felly mae'n defnyddio 
fframwaith WASPI ar gyfer ei Gytundebau Rhannu Gwybodaeth. 

• Fel rheol, anfonir cytundebau at y Swyddog Diogelu Data. 
• Ceir cofrestr gyhoeddus ar Wefan WASPI hefyd. 
• Cynhelir asesiadau allanol rheolaidd e.e. Cydymffurfiaeth â’r Cod 

Ymddygiad. 
 

Cytundeb rhannu 
data 
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***Cyfres gyffredin o egwyddorion a safonau sydd ar waith pan fydd 
sefydliadau sy'n bartneriaid yn rhannu gwybodaeth bersonol yw'r 
Cytundeb.  Bydd y sefydliadau sy'n mabwysiadu'r Cytundeb yn 
dangos eu hymrwymiad i fodloni'r amodau, y rhwymedigaethau a'r 
gofynion y cytunwyd arnynt o fewn y fframwaith. 

Cytundebau 
prosesu data 

 

Arwyn Morris 
F4.3 Adolygu ac 
archwilio'n rheolaidd 
ansawdd a chywirdeb y 
data a ddefnyddir i wneud 
penderfyniadau ac i 
fonitro perfformiad 

• Polisi Rheoli Cofnodion. 
• Polisi Diogelu Data / GDPR. 
• Monitro perfformiad mewnol a thystiolaeth. 
• Mae croes-gyfateb data yn digwydd ar draws y gwahanol 

wasanaethau. 
• Caiff gwerthoedd Dangosyddion Perfformiad eu dilysu gyda 

thystiolaeth. 
• Amserlen Cadw Dogfennau – wedi’i chyhoeddi ar y fewnrwyd 

erbyn hyn. 
 

 

Data gweithdrefnau 
ac adroddiadau 
ansawdd. 
Allem ni 
ychwanegu'r 
dyddiadau i'r 
polisïau os gwelwch 
yn dda 
Oes enghraifft o 
Fonitro perfformiad 
mewnol 
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Gweithdrefnau 
dilysu data 
Pa weithgarwch 
dilysu data a 
gyflawnir 

 

F5 Rheoli arian 
cyhoeddus mewn 
ffordd gadarn 

Steve Johnson 
F5.1 Sicrhau bod 
rheolaeth ariannol yn 
cefnogi'r gwaith o 
gyflawni canlyniadau 
hirdymor a pherfformiad 
ariannol a gweithredol 
byrdymor 

• Sefydlwyd y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (‘MTFS’) gyfredol 
yn ystod 2013-14 a chafodd ei diweddaru'n helaeth a'i 
chymeradwyo gan y Cyngor ar 24 Chwefror 2016.  Mae’r MTFS 
gyfredol yn trafod y cyfnod o 2018/2019 ymlaen, ond mae bellach 
wedi'i diwygio i adlewyrchu setliad refeniw dros dro 2021/2022 ac 
wedi’i diweddaru i: 

o Adlewyrchu effaith Covid-19 

o Adlewyrchu 'Hybu Economi Ceredigion – Strategaeth 
Weithredu 2020-35' 

o Diwygio'r cynllun arbedion trawsnewid 

o Rhagamcanu y pwysau o ran costau 

o Adlewyrchu newidiadau o ran data, rheoliadau, 
cynlluniau, polisïau a strategaethau 

       ac mae'n cael ei chyflwyno i'r Cabinet i'w chymeradwyo 23.2.2021 
ac wedyn yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor ar 5.2.2021.     
• Mae hwn bellach yn cynnwys fframwaith polisi er mwyn pennu’r 

cyllidebau bob blwyddyn, yn ogystal â chynllun tair blynedd.  Mae 
MTFS yn ymddangos fel risg corfforaethol a gaiff ei ddiweddaru o 
leiaf dair gwaith y flwyddyn.  Roedd y gwaith blynyddol o osod 
cyllideb yn cynnwys asesiad risg hefyd.  Mae’r Cyngor yn ymateb 
i’r cynnig yn Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 
2016 (Archwilio Cymru bellach), gan ystyried yr adroddiad yng 
ngoleuni’r MTFS trwy sicrhau bod trefniadau rheoli ariannol y 

Rheolaeth ariannol 
yn ategu darparu 
gwasanaethau a 
thrawsnewid yn 
ogystal â sicrhau 
stiwardiaeth dda. 
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Cyngor yn ddigon cadarn i ymateb i’r sialensiau sylweddol yn y 
dyfodol. 

• ofynnol i ystyried blaenoriaethau gwasanaethau, gan roi sylw i'r 
cyfyngiadau ariannol ar yr un pryd. 

• Sefydlwyd cynllun/amserlen ar gyfer prosiect y gyllideb flynyddol i 
sicrhau bod cyllideb gytbwys yn cael ei chymeradwyo o fewn y 
cyfnod statudol yn unol â fframwaith cyllideb y Cyngor. 

• Darperir adroddiadau rheolaidd am y gyllideb i'r Cabinet a'r Grŵp 
Arweiniol trwy gydol y flwyddyn, ac mae'r cyllidebau gweithredol yn 
cael eu monitro bob mis. 

Steve Johnson 
F5.2 Sicrhau bod 
rheolaeth ariannol 
ddatblygedig yn cael ei 
hintegreiddio i bob lefel 
gynllunio a rheoli, gan 
gynnwys rheoli risgiau a 
rheolaethau ariannol 

• Caiff y gyllideb ei monitro'n rheolaidd trwy gydol y flwyddyn, o fewn 
gwasanaethau, gan y Cabinet a chan weithgorau Aelodau a 
Swyddogion e.e. Grŵp Datblygu a CMG ac arbedion y rhaglen 
trawsnewid i'r Grŵp Ymgynghorol Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac 
Effeithlonrwydd. 

• Cynhelir cyfarfodydd chwarterol o'r Panel Gweithredol, os oes 
angen, gyda’r Swyddogion Arweiniol Corfforaethol ynghyd ag 
Arweinydd y Cyngor, CE, y Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  
Cyllid a'r Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Gyllid. 

Adroddiadau 
monitro cyllideb 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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G. Defnyddio arferion gweithio da o ran tryloywder, adrodd ac archwilio i sicrhau atebolrwydd effeithiol   
Mae atebolrwydd yn ymwneud â sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac yn darparu gwasanaethau yn atebol amdanynt.  Mae atebolrwydd effeithiol yn ymwneud nid yn unig ag adrodd 
ar gamau gweithredu a gwblhawyd, ond hefyd sicrhau bod rhanddeiliaid yn gallu deall ac ymateb pan fydd y sefydliad yn cynllunio ac yn cyflawni ei weithgareddau mewn modd tryloyw.  Mae'r 
swyddogaeth archwilio allanol a mewnol yn cyfrannu at atebolrwydd effeithiol.  
Is-egwyddorion Ymddygiad Tystiolaeth Yn ddisgwyliedig /X Sgôr Gweithred 
G1 Defnyddio 
arferion gwaith da o 
ran tryloywder 
 

Lowri Edwards/Arwyn 
Morris 
G1.1 Ysgrifennu a rhannu 
adroddiadau â'r cyhoedd a 
rhanddeiliaid eraill mewn 
ffordd ddealladwy sy'n 
briodol ar gyfer y 
gynulleidfa darged a 
sicrhau eu bod yn hawdd 
cael gafael arnynt a'u 
pwyso a'u mesur 

• Gwefan y Cyngor. 
• Darlledir cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet ar y we. 
• Ceir templedi safonol ar gyfer y Cabinet, y Pwyllgorau Craffu a'r 

Cyngor. 
• Cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg. 
• Defnyddio Modern.Gov er mwyn cyhoeddi agendâu a 

Gwybodaeth am Gynghorwyr. 
• Mae’r Cyngor yn ymbaratoi ar gyfer y newidiadau a ddaw yn sgil 

Deddf 2021, gan gynnwys y gofyniad i’r Cyngor ymgynghori a 
chyhoeddi strategaeth cyfranogiad y cyhoedd i gynyddu 
cyfranogiad y cyhoedd mewn democratiaeth leol ac i wella 
tryloywder. 

• Mae’r Cyngor yn cydymffurfio â Rheoliadau Awdurdodau Lleol 
(Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 sy’n caniatáu 
mynediad o bell i gyfarfodydd ac sy’n nodi’r gofynion o ran 
mynediad y cyhoedd at ddogfennau/cyhoeddi dogfennau. 

• Mae’r gwaith yn mynd rhagddo i baratoi Polisi Ymgysylltu 
Cymunedol a fydd yn bodloni gofynion Deddf 2021, a fydd yn 
cynnwys sut y byddwn yn annog cyfranogiad wrth wneud 
penderfyniadau hefyd, er ein bod yn aros am ganllawiau 
terfynol gan Lywodraeth Cymru am y rhan hon o’r 
ddeddfwriaeth. 

• Mae map ffyrdd y Cyngor yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i 
ddinasyddion am y gwasanaethau a ddarparir oherwydd 
pandemig Covid-19, er mwyn cynnig eglurder i breswylwyr y 
Sir. 

• Mae’r Cyngor wedi bod allan i dendr, gan ddyfarnu’r contract er 
mwyn gosod offer yn Siambr y Cyngor a fydd yn galluogi i 
gyfarfodydd hybrid gael eu cynnal, yn ogystal â bod yn gallu 
darlledu’r cyfarfodydd hynny.  Gosodir yr offer dros y gaeaf. 

• Mae’r Cyngor yn darparu ffyrdd amgen i ddinasyddion droi at 
wybodaeth os nad ydynt yn gallu manteisio ar wasanaethau 
digidol.  Gall y Dinesydd ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor neu 
ymweld â’i Lyfrgelloedd, lle y gellir troi at gyfrifiaduron neu 
fanteisio ar wasanaeth Wi-Fi 4G am ddim y gall unrhyw un ei 
ddefnyddio ar eu dyfais eu hunain. 

Gwefan  9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Darlledir 
cyfarfodydd y 
Cyngor ar y we 

 

Lowri Edwards 
G1.2 Taro cydbwysedd 
rhwng darparu swm priodol 

• Mae manylion cyswllt y Cynghorwyr, eu cofnodion presenoldeb 
ac aelodaeth y Pwyllgorau ar gael ar Wefan y Cyngor. 

Adroddiadau 
blynyddol y 
Cynghorwyr 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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o wybodaeth i fodloni'r 
galwadau am dryloywder a 
gwella craffu cyhoeddus, 
heb iddi fod yn rhy feichus 
i'w darparu nac i 
ddefnyddwyr ei deall 

• Mae adroddiadau blynyddol Cynghorwyr ar gael ar Wefan y 
Cyngor. 

• Mae’r Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gael ar Wefan 
y Cyngor. 

• Mae Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Democrataidd ar 
gael ar Wefan y Cyngor.  
 

Adroddiad blynyddol  arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

G2 Defnyddio 
arferion gwaith da o 
ran adrodd 

Alun Williams 
G2.1 Adrodd o leiaf bob 
blwyddyn ar berfformiad, 
gwerth am arian a 
gwarchod adnoddau 

• Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Cyngor am yr Amcanion 
Llesiant a Gwella ar wefan Sir Ceredigion i roi gwybod i 
ddinasyddion Ceredigion am weithgareddau a chamau 
gweithredu a gyflawnir gan y Cyngor er mwyn cynorthwyo ei 
Amcanion Llesiant a Gwella.  Mae hwn hefyd yn rhan o 
hunanasesiad y Cyngor.  Mae crynodeb o'r cynllun hefyd ar gael 
mewn swyddfeydd cyhoeddus i'n dinasyddion ei weld. 

• Cyhoeddir datganiadau ariannol blynyddol ar Wefan y Cyngor. 

Adroddiad blynyddol 
ffurfiol sy'n cynnwys 
pwyntiau allweddol 
a godwyd gan 
graffwyr allanol ac 
adborth gan 
ddefnyddwyr 
gwasanaeth ar 
ddarparu 
gwasanaethau 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Datganiadau cyllid 
blynyddol 

 

Alun Williams  
G2.2 Sicrhau bod yr 
Aelodau a'r uwch-reolwyr 
yn ysgwyddo 
perchnogaeth dros y 
canlyniadau 

• Cymeradwyaeth briodol. 
• Trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol. 
• Perchnogaeth dros gynllunio a thrawsnewid. 

Cymeradwyaeth 
briodol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Elin Prysor 
G2.3 Sicrhau bod 
trefniadau cadarn ar waith i 
asesu'r graddau y mae'r 
egwyddorion a geir yn y 
Fframwaith wedi'u rhoi ar 
waith, a chyhoeddi 
canlyniadau'r asesiad hwn, 
gan gynnwys cynllun 
gweithredu ar gyfer gwella 
a thystiolaeth o 
lywodraethu da (datganiad 
llywodraethu blynyddol) 

• Mae AGS y Cyngor yn dangos sut y mae’n cydymffurfio â saith 
egwyddor graidd y Fframwaith Llywodraethu a’r is-egwyddorion 
a geir yn y Fframwaith ac yn y Cod Llywodraethu Corfforaethol 
Lleol, gan gynnwys y modd y mae’n rhoi trefniadau priodol ar 
waith i lywodraethu ei waith, yn hwyluso defnydd effeithiol o’i 
swyddogaethau, ac yn trefnu i reoli risgiau (lluniwyd y 
Fframwaith Llywodraethu yn 2010 ac fe’i hadolygwyd yn unol â 
Fframwaith CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance in 
Local Government (2016)).  Mae hefyd yn cydymffurfio â Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

• Cynhaliwyd asesiad o'r fframwaith llywodraethu corfforaethol i 
sicrhau cydymffurfiaeth e.e. fe’i ddiweddarwyd yng ngoleuni’r 
newidiadau y bu’n rhaid eu gwneud oherwydd pandemig 
COVID-19.  Y Cyngor sy’n penderfynu a ddylid cymeradwyo’r 
AGS e.e.  diweddarwyd a chymeradwywyd y Datganiad gan y 
Cyngor ar 25 Tachwedd 2021 (ochr yn ochr â’r cyfrifon). 

• Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol y Cyngor yn dangos 
sut y mae wedi rhoi’r trefniadau llywodraethu corfforaethol 
angenrheidiol ar waith i gyflawni’i waith yn effeithiol.  Mae’r Cod 
Llywodraethu Corfforaethol Lleol yn ddatganiad cyhoeddus sy’n 
nodi sut y bydd y Cyngor yn bodloni’r ymrwymiad hwnnw. 

Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

T
udalen 198

https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/trosolwg-a-chraffu/trosolwg-a-chraffu-pwyllgorau/
https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/pwyllgorau/gwasanaethau-democrataidd/
https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/strategaethau-cynllunio-a-pholisiau/strategaethau/
https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/strategaethau-cynllunio-a-pholisiau/strategaethau/
https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/cyllidebau-a-chyllid/datganiad-o-gyfrifon/
https://www.ceredigion.gov.uk/media/6690/2019-20-cod-lleol-llywodraethol-corfforedig.pdf


Adolygiad o’r Fframwaith Llywodraethu 2021-2022 

 

50 
 

Elin Prysor  
G2.4 Sicrhau bod y 
Fframwaith yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer 
sefydliadau a reolir ar y 
cyd neu a rennir, fel y bo'n 
briodol 

• Caiff AGS ei rannu gyda’r cyfrifon, ei adolygu a'i ddiweddaru, 
gydag Aelodau a Swyddogion yn darparu proses ymgysylltu 
ehangach. 

Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Steve Johnson 
G2.5 Sicrhau bod y 
wybodaeth am berfformiad 
a ddarperir gyda'r 
datganiadau ariannol yn 
cael ei pharatoi ar sail 
gyson ac amserol a bod 
modd cymharu'r 
datganiadau â sefydliadau 
tebyg 

• Mae'n ofynnol cynnwys goblygiadau ariannol ym mhob 
adroddiad i'r Cabinet.  Mae'r Rheoliadau Ariannol a Rheolau'r 
Weithdrefn Ariannol (Dogfen F yn y Cyfansoddiad) a Rheolau’r 
Weithdrefn Gontractau (Dogfen G yn y Cyfansoddiad) yn 
gyfredol.  Cymeradwywyd Strategaeth Gaffael 2018-2022 yn 
2018. 

• Arferion cyfrifyddu – Codau Ymarfer yn cael eu dilyn.  Paratoir 
dangosyddion darbodus a darperir adroddiadau arnynt i'r 
Cyngor.  Cânt eu monitro trwy gydol y flwyddyn.  Mae'r gyllideb 
yn cael ei monitro'n gyson drwy gydol y flwyddyn.  Mae IA hefyd 
yn adolygu'r rheolaethau dros gasglu a monitro incwm. 

Y fformat yn dilyn 
arferion gorau 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

G3 Sicrwydd ac 
atebolrwydd 
effeithiol 
 
 

Elin Prysor  
G3.1 Sicrhau bod y 
sefydliad yn gweithredu ar 
sail y camau unioni a 
argymhellir gan archwilwyr 
allanol 

• Ceir perthynas waith dda â'r rheoleiddwyr allanol, gan gynnwys 
Archwilio Cymru, Estyn, AGC, yr Awdurdod Gwasanaethau 
Ariannol (‘FSA’) a’r Asiantaeth Safonau Bwyd, fel rheoleiddwyr 
allweddol. 

• Cofnodwyd Protocol Archwilio Cymru ac mae gweithdrefnau yn 
eu lle i sicrhau y rhoddir sylw i’r holl ‘Ffurflenni Ymateb 
Rheolwyr’ o bob adroddiad Archwilio Cymru ac y cyflwynir 
ymatebion y Gwasanaeth i’r Grŵp Arweiniol, y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ac Archwilio Cymru.  

• O ran monitro cynnydd camau gweithredu/argymhellion, y 
Swyddog Llywodraethu yw pwynt cyswllt Archwilio Cymru ar 
gyfer Ffurflenni Ymateb Rheolwyr (‘MRFs’) heb eu llenwi ar 
gyfer 2019/20 & 2020/21, a materion parhaus ynghylch 
llywodraethu/MRFs sy’n ymwneud â pherfformiad.  Nodir y 
system hon mewn Protocol, a gymeradwywyd gan y Grŵp 
Arweiniol ac a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu, a chyflwynwyd fersiwn wedi ddiweddaru (i 
adlewyrchu’r ffaith bod y Swyddog Perfformiad a Gwella 
Corfforaethol yn ei swydd) yn ystod Cyfarfod y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 9.9.2021.  

• Cynhelir cyfarfodydd misol gydag Archwilio Cymru hefyd i 
drafod gwaith parhaus a materion i’w cyflwyno i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu a chynhelir deialog reolaidd gyda 
chynrychiolwyr o Archwilio Cymru. 

• Caiff argymhellion gan Archwilio Cymru eu cyflawni fel rhan o’r 
trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol. 

• Cyflwynir holl adroddiadau Archwilio Cymru i'r grŵp Arweiniol a’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, sy'n monitro'r gwaith o 
gyflawni'r camau unioni. 

Argymhellion wedi 
llywio gwelliant 
cadarnhaol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  
 
Monitro cynnydd Camau 
Gweithredu/argymhellion.  
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• Mae’r broses o fonitro’r cynnydd a wneir o ran y Camau 
Gweithredu yn cael ei datblygu. 

Amanda Roberts / Alex 
Jenkins 
G3.2 Sicrhau bod 
gwasanaeth archwilio 
mewnol effeithiol, sy'n 
gallu cysylltu'n 
uniongyrchol â'r Aelodau, 
ar waith, ei fod yn rhoi 
sicrwydd o ran trefniadau 
llywodraethu, a bod ei 
argymhellion yn cael eu 
rhoi ar waith 

• Tan 31/12/21, roedd CMIA a oedd yn meddu ar gymhwyster 
CIPFA yn bennaeth ar y swyddogaeth IA, ac mae’r CMIA o 
1/1/22 ymlaen yn astudio am gymhwyster IIA.  Mae gan y ddau 
CMIA brofiad sylweddol ym maes llywodraeth leol, ac maent yn 
cael eu cynorthwyo gan dîm sy’n meddu ar sgiliau a 
gwybodaeth briodol.  Mae dau aelod o Staff yn astudio am 
gymhwyster gan y Sefydliad Siartredig Archwilwyr Mewnol ar 
hyn o bryd, ac mae dau yn datblygu sgiliau archwilio TGCh.  

• Mae Swyddogion IA yn dilyn cymwysterau archwilio er mwyn 
gwella eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u cymhwysedd. 

• Cwblhawyd proses i ailstrwythuro IA ym mis Mai 2019, ac un 
arall ym mis Tachwedd 2020.  Mae pob swydd wedi’i llenwi er 1 
Rhagfyr 2020. 

• Bydd CMIA newydd yn eu lle o 1 Ionawr 2022, ac mae ganddynt 
brofiad sylweddol o faes IA, a bydd ganddynt ffenestr 6-wythnos 
i ‘gysgodi’ y CMIA presennol, ac maent yn cael eu cynorthwyo 
gan Reolwr Archwilio gwybodus a medrus. 

• Mae gan rôl CMIA fynediad rhydd a dilyffethair i Gadeirydd y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ac mae’r ddau yn cyfarfod yn 
rheolaidd yn ystod y flwyddyn (ac mae’r cyfarfodydd hyn yn 
parhau o bell yn ystod pandemig Covid-19).  

• Mae blaenraglen waith gadarn sy’n seiliedig ar risg a 
gweithgarwch cynllunio busnes yn ei lle. 

• Adroddir yn rheolaidd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu am 
weithgarwch IA, h.y.  Adroddiadau Cynnydd Archwilio Mewnol 
chwarterol i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu er mwyn 
monitro perfformiad cynnydd a gwelliant a rhoddir crynodeb o’r 
gwaith a’r farn archwilio ynghylch sicrwydd bob blwyddyn mewn 
Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol ar ddiwedd y flwyddyn.  
Cynhelir adolygiadau dilynol er mwyn monitro bod camau 
gweithredu cywirol yn cael eu cymryd. 

• Adolygir Siarter Archwilio Mewnol yn rheolaidd a chaiff ei 
chymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
(cymeradwywyd y fersiwn diwethaf gan y Pwyllgor Archwilio ar 
24/2/21). 

• Mae CMIA yn rhoi barn wrthrychol flynyddol ar sicrwydd ym 
mhrosesau rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu'r Cyngor yn 
seiliedig ar y sicrwydd unigol a roddir i Reolwyr ar ôl pob 
adolygiad archwilio ac mae hyn yn cyfrannu at yr AGS. 

• Cyflwynir adroddiadau blynyddol i'r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu am gydymffurfiaeth â PSIAS gyda chynllun gwella 
sy’n deillio o hynny.  Adolygiad asesu gan gymheiriaid bob pum 
mlynedd (cynhelir yr un nesaf tua mis Mawrth 2022, y mae’r 
paratoadau eisoes wedi cychwyn ar ei gyfer trwy gyfrwng Grŵp 
Prif Archwilwyr Cymru). 

Cydymffurfio â 
Datganiad CIPFA ar 
Rôl y Pennaeth 
Archwilio Mewnol 
(2010) a datganiad 
2019 CIPFA ar rôl 
Archwilio Mewnol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
Mae’r swyddogaeth 
Archwilio Mewnol yn 
cynnwys nifer lawr y staff 
bellach.  Mae hyfforddiant 
yn mynd rhagddo. 
 
Mae camau gweithredu yn 
eu lle i sicrhau pontio 
esmwyth wrth gyfnewid rôl 
CMIA 
 
Trefnu adolygiad 
cymheiriaid 5 mlynedd 
gydag Ynys Môn 
 

Cydymffurfio â 
PSIAS 
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• Cenhadaeth IA yw gwella a diogelu gwerth sefydliadol trwy 
ddarparu sicrwydd, cyngor a mewnwelediad gwrthrychol sy’n 
seiliedig ar risg. 

• Nodir manylion hyn yn y Siarter Archwilio mewnol, sy’n nodi 
hawl mynediad IA hefyd (yn unol â Rheoliadau 
Ariannol/Cyfansoddiad y Cyngor). 

Amanda Roberts / Alex 
Jenkins 
G3.3 Croesawu her gan 
gymheiriaid, adolygiadau 
ac arolygiadau gan gyrff 
rheoleiddiol, a rhoi'r 
argymhellion ar waith 

• Ceir perthynas waith dda â Llywodraeth Cymru, y prif 
reoleiddiwr.  Ceir deialog reolaidd â chynrychiolwyr Archwilio 
Cymru. 

• Rhoddir argymhellion Archwilio Cymru ar waith trwy'r trefniadau 
Rheoli Perfformiad Corfforaethol. 

• Mae'r Cyngor yn dysgu ac mae'n mynd ati i wella o hyd. 
• Cynhelir asesiad allanol bob pum mlynedd o IA, yn unol â’r hyn 

sy’n ofynnol gan PSIAS. 
• Cynhaliwyd yr Asesiad Allanol diwethaf o’r gwasanaeth 

Archwilio Mewnol ym mis Tachwedd 2016 gan Gyngor Sir 
Conwy ac adroddwyd amdano i’r Pwyllgor Archwilio, ynghyd â’r 
Cynllun Gwella dilynol (bydd yr nesaf yn barod tua mis Mawrth 
2022, ac mae’r paratoadau eisoes wedi cael eu gwneud ar ei 
gyfer trwy gyfrwng Grŵp Prif Archwilwyr Cymru). 

• Adroddir am gynnydd, perfformiad a gwelliant IA i’r Pwyllgor 
Archwilio bob chwarter. 

Argymhellion wedi 
llywio gwelliant 
cadarnhaol 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 
 

Elin Prysor 
G3.4 Cael sicrwydd o ran y 
risgiau sy'n gysylltiedig â 
darparu gwasanaethau 
trwy drydydd parti, a 
darparu tystiolaeth o hyn 
yn y datganiad 
llywodraethu blynyddol 

• AGS. 
• Mae’r Aelodau a’r Swyddogion yn cynnal adolygiad o’r AGS bob 

blwyddyn. 

Datganiad 
llywodraethu 
blynyddol 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Alun Williams / Diana 
Davies  
G3.5 Wrth weithio mewn 
partneriaeth, sicrhau bod y 
trefniadau atebolrwydd yn 
glir a bod yr angen am 
atebolrwydd cyhoeddus 
ehangach wedi'i gydnabod 
a'i fodloni 

• Cylch gorchwyl a Chynllun Llesiant BGC. 
• Adroddiad blynyddol gan BGC. 
• Mae Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu Cyngor Sir 

Ceredigion yn gyfrifol am gadw llygad ar effeithiolrwydd 
cyffredinol y Bwrdd. 

• Caiff cytundebau Partneriaeth ac Atebolrwydd eu sefydlu mewn 
prosiectau cydweithredol. 

Cylch gorchwyl 
Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus a'r 
cynlluniau llesiant  

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn 
ymgysylltu â chraffu 
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1  CRYNODEB GWEITHREDOL  
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion (‘y Cyngor’) yn gyfrifol am sicrhau bod ei fusnes yn cael ei 
gyflawni yn unol â’r gyfraith a safonau priodol, a bod arian cyhoeddus yn cael ei 
ddiogelu, bod cyfrif priodol amdano a’i fod yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd 
ddarbodus, effeithlon ac effeithiol.  
 

Mae’r Cyngor hefyd wedi ymrwymo i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol ei ddinasyddion.  Caiff yr ymrwymiad hwnnw ei egluro yn 
Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 y Cyngor ac mae’n disgrifio sut y bydd y Cyngor 
yn mynd i’r afael â’r heriau sydd o’i flaen ac yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd.  
Gweledigaeth y Cyngor ar gyfer y cyfnod hwn yw bod y Cyngor ‘yn darparu 
gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog cynaliadwy sy’n rhoi gwerth am arian er mwyn 
cynnal economi gref, amgylchedd iach a hyrwyddo lles ein pobl a’n cymunedau’ a 
bwriedir gwireddu’r weledigaeth trwy gyflawni’r Blaenoriaethau Corfforaethol, sef: 

1. Hybu’r Economi; 

2. Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl; 

3. Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd;  a 

4. Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol. 

 

I fod yn llwyddiannus, rhaid bod gan y Cyngor sylfaen gref o drefniadau llywodraethu 
da a rheolaeth ariannol gadarn.  Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol y Cyngor 
yn sicrhau ein bod yn gwneud y pethau iawn, yn y ffordd iawn, yn unol â’n gwerthoedd. 
Ategir y Cod Lleol gan Fframwaith Sicrwydd Llywodraethu sy’n egluro’r sicrwydd y 
bydd y Cyngor yn ceisio ei gael, a’r modd y gwneir hynny.   
 
Mae copi o God Llywodraethu Corfforaethol Lleol a Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
y Cyngor ar gael ar wefan y Cyngor yn https://www.ceredigion.gov.uk/your-
council/councillors-committees/annual-governance-statement/. 
 
Dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, mae dyletswydd ar y Cyngor hefyd i drefnu 
ei fod yn sicrhau gwelliant parhaus yn y modd y caiff ei swyddogaethau eu cyflawni, 
gan ystyried cyfuniad o ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.  Wrth 
gyflawni’r cyfrifoldeb cyffredinol hwn, rhaid i’r Cyngor sicrhau bod trefniadau priodol ar 
waith ar gyfer llywodraethu ei fusnes a hwyluso camau i gyflawni ei swyddogaethau’n 
effeithiol, sy’n cynnwys trefniadau ar gyfer rheoli risgiau.  Mae Deddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) mewn grym i raddau helaeth ac mae’r Cyngor yn parhau i 
wneud y gwaith paratoi angenrheidiol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth yr adrannau 
hyn o’r Ddeddf a chydymffurfiaeth gydag adrannau o’r Ddeddf nad ydynt mewn grym 
eto. 
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Datblygwyd Fframwaith Llywodraethu yn 2010 ac mae wedi’i ddiwygio yn unol â 
fframwaith CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance in Local Government 2016. 
Defnyddir y fframwaith i adolygu’r trefniadau llywodraethu bob blwyddyn. 
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 hefyd yn cyflwyno 
trefniadau llywodraethu newydd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.  
Mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus ymgymryd â datblygu cynaliadwy.  Mae’r Ddeddf yn 
rhoi dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus i bennu a chyhoeddi amcanion llesiant y 
bwriedir iddynt gyfrannu cymaint ag y modd i’r saith nod llesiant cenedlaethol.  Mae 
disgwyl hefyd iddynt gymryd pob cam rhesymol tuag at gyflawni eu hamcanion. 
 
Yn dilyn yr adolygiad ac yn unol â gofynion y Fframwaith, cymeradwywyd y Cod 
Llywodraethu Corfforaethol Lleol yn wreiddiol gan y Cyngor ar 29 Mehefin 2017 a 
chymeradwywyd fersiwn wedi’i ddiweddaru gan y Cyngor ar 19 Mawrth 2020.  
 
Mae’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol yn dod â holl drefniadau’r Cyngor ar gyfer 
llywodraethu ac atebolrwydd ynghyd mewn un ddogfen.  Mae’r Cod yn seiliedig ar y 
canllawiau arfer gorau a nodir yn fframwaith CIPFA/SOLACE, Delivering Good 
Governance in Local Government.  
 
Adolygwyd y Cod 2022/23 ymhellach er mwyn ystyried newidiadau parhaus i 
drefniadau llywodraethu oherwydd pandemig y coronafeirws. 
 
Mae Fframwaith Llywodraethu y Cyngor yn seiliedig ar y fframwaith rhyngwladol 
International Framework:  Good Governance in the Public Sector (CIPFA/IFAC, 
2014) a’r saith egwyddor a ganlyn: 
A: Ymddwyn gydag uniondeb, gan ddangos ymrwymiad cadarn i werthoedd 

moesegol, a pharchu rheolaeth y gyfraith 
B: Sicrhau ei fod yn agored a’i fod yn ymgysylltu mewn modd cynhwysfawr â 

rhanddeiliaid 
C: Diffinio canlyniadau yn nhermau manteision economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol cynaliadwy 
D: Penderfynu ar yr ymyriadau sy’n angenrheidiol i gyflawni’r canlyniadau 

arfaethedig gystal ag y bo modd 
E: Datblygu capasiti’r sefydliad, gan gynnwys gallu ei arweinwyr a’r unigolion 

oddi mewn iddo 
F: Rheoli risgiau a pherfformiad drwy reolaeth fewnol gadarn a thrwy reoli arian 

cyhoeddus yn gadarn 
G: Gweithredu arferion da o ran tryloywder, adrodd ac archwilio i sicrhau 

atebolrwydd effeithiol 
 
Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i’r Cyngor lunio Datganiad Llywodraethu Blynyddol (y 
ddogfen hon), sy’n esbonio sut y mae’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r saith egwyddor 
craidd a’r is-egwyddorion sydd yn ei Fframwaith Llywodraethu a’r Cod Llywodraethu 
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Corfforaethol Lleol, a sut y mae’n bodloni gofyniad Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio 
(Cymru) 2014.  Mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol hwn yn rhoi sicrwydd 
ynghylch cydymffurfio ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2021 a hyd at 
ddyddiad cymeradwyo’r Datganiad o Gyfrifon.  
 
Mae Arweinydd y Cyngor a’r Prif Weithredwr yn cydnabod pwysigrwydd cael sylfaen 
gref o ran trefniadau llywodraethu da a rheolaeth ariannol gadarn.  Maent yn addo 
ymrwymo i fynd i’r afael â’r materion a gaiff eu hamlygu yn y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol hwn, a gwella trefniadau llywodraethu’r Cyngor ymhellach.    
 
Mae’r Arweinydd a’r Prif Weithredwr yn cadarnhau eu bod wedi cael eu hysbysu 
ynghylch goblygiadau’r adolygiad gan yr uwch-reolwyr a’r Pwyllgor Archwilio, ac 
maent yn fodlon y bydd y camau a amlinellir yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
hwn yn mynd i’r afael â’r meysydd ar gyfer gwella.   
 

Llofnodwyd ar ran Cyngor Sir Ceredigion  

 

Arweinydd y Cyngor         Prif Weithredwr  

Dyddiad:  xx/xx/xxxx                                     Dyddiad:  xx/xx/xxxx 

 

2  Asesiad o effeithiolrwydd prif elfennau’r Fframwaith 
Llywodraethu  

 

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddangos bod ganddo’r trefniadau llywodraethu 
corfforaethol angenrheidiol ar waith i berfformio’n effeithiol. 

Mae Arweinydd y Cyngor yn darparu cyfeiriad strategol clir ac mae’r Cyfansoddiad 
yn diffinio rolau’r Cynghorwyr a’r Swyddogion yn glir.  Mae Timau Archwilio 
Mewnol ac Allanol, y Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Pwyllgor Archwilio wedi 
ymrwymo i sicrhau bod y trefniadau llywodraethu yn effeithiol ac yn gadarn. 

Mae’r Cyngor wedi cynnal adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd ei drefniadau 
llywodraethu yn erbyn fframwaith CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance 
in Local Government (2016).  Roedd yr adolygiad yn cynnwys gweithdy ar gyfer 
Aelodau/Swyddogion, lle y dadansoddwyd ac adolygwyd dogfen Fframwaith 
Llywodraethu y Cyngor, ac roedd yr Aelodau canlynol yn bresennol ynddo:  
Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio, Aelod Lleyg y Pwyllgor Archwilio 
a Chadeirydd y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu.  Yn ogystal, roedd y 
Swyddog Monitro;  y Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol;  y Swyddog 
Llywodraethu;  y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Gwasanaethau 
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Democrataidd;  y Swyddog Perfformiad a Gwelliant Corfforaethol a’r Rheolwr 
Corfforaethol – Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd wedi cymryd rhan.  Yn 
dilyn y gweithdy, bu cyfle pellach i’r sawl a oedd yn bresennol i ystyried dogfen 
Fframwaith Llywodraethu y Cyngor a bu cyfle i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
– Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd;  y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Pobl a Threfniadaeth;  y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Economi ac Adfywio;  
y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid a Chaffael;  a’r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Cyswllt Cwsmeriaid, i ystyried y ddogfen Fframwaith 
Llywodraethu.  

 

Yn ystod y gweithdy, cyflwynwyd a sgoriwyd pob ymddygiad ar sail system sgorio, 
fel a ganlyn: 

1/2 Annerbyniol – angen gweithredu’n syth  

3/4 Yn llai na boddhaol – angen gweithredu ar frys (cyn pen 3-6 mis)  

5/6 Boddhaol – angen gweithredu (cyn diwedd y flwyddyn, 9-12 mis)  

7/8 Derbyniol – gallai fod angen mân addasiadau   
9/10 Da – ystyrir bod y Llywodraethu, yn gyffredinol, yn dda a’i fod yn 

bodloni arfer gorau – nid oes angen unrhyw gamau gweithredu 
pellach 

 

 

Mae pob sgôr yn y Ddogfen Fframwaith Reoleiddio yn sgôr allan o 10 e.e. mae 
sgôr 7/8 yn golygu sgôr rhwng 7 a 8 allan o gyfanswm o 10 marc. 

Dosbarthwyd y Fframwaith Llywodraethu i swyddogion eraill sydd â chyfrifoldebau 
llywodraethu/rheoli yn y Cyngor hefyd.  Cyflwynir y fframwaith adolygu i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ym mis Ionawr 2022. 

Mae effeithiolrwydd y Fframwaith Llywodraethu yn seiliedig ar dystiolaeth a 
sicrwydd sy’n deillio o: 

• Archwiliadau ac Arolygiadau Mewnol ac Allanol; 
• Rheolaeth Ariannol; 
• Rheoli Risgiau a Pherfformiad; 
• Safonau Moesegol a Chyfreithiol; 
• Y Cyfarwyddwyr Corfforaethol ac Uwch-Reolwyr Eraill, gan gynnwys 

Swyddog Adran 151 a’r Swyddog Monitro; 
• Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu;  a’r 
• Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu. 

 

Yn ogystal, mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol yn cynnal adolygiad 
annibynnol o’r Fframwaith Llywodraethu ac o’r dull sgorio a’r dystiolaeth bob 
blwyddyn.  Cwblhawyd yr adolygiad o Fframwaith 2020/21 ym mis Ebrill 2021, gan 
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gynnig sicrwydd ‘uchel’ bod system gadarn o ran craffu a chadernid yn ei lle.  
Adroddwyd hyn i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ym mis Ebrill 2021.  Mae’r 
adolygiad o Fframwaith 2021/22 yn mynd rhagddo o hyd. 

Mae’r Cyngor wedi llunio Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol sy’n amlinellu’r 
systemau a’r prosesau, y diwylliannau a’r gwerthoedd a ddefnyddir i gyfarwyddo 
a rheoli’r awdurdod, ac sy’n amlinellu’r gweithgareddau a ddefnyddir ganddo i fod 
yn atebol i’r gymuned, ymgysylltu â hi a’i harwain.  Mae’n galluogi’r awdurdod i 
fonitro’r modd y caiff ei amcanion strategol eu cyflawni, gan ystyried a yw’r 
amcanion hynny wedi arwain at ddarparu gwasanaethau priodol cost-effeithiol. 

Mae’r system rheolaeth fewnol yn rhan bwysig o’r cod hwnnw, a bwriedir iddi reoli 
risg at lefel resymol.  Ni all ddileu pob risg y bydd yr awdurdod yn methu â 
chyflawni ei bolisïau, ei nodau a’i amcanion, ac felly dim ond sicrwydd rhesymol o 
effeithiolrwydd y gall ei roi.  Mae’r system rheolaeth fewnol yn seiliedig ar broses 
barhaus y bwriedir iddi adnabod a blaenoriaethu’r risgiau sy’n ymwneud â 
chyflawni polisïau, nodau ac amcanion y Cyngor;  gwerthuso’r tebygolrwydd y 
bydd y risgiau hynny’n digwydd a’u heffaith os byddant yn digwydd; a rheoli’r 
risgiau mewn ffordd effeithlon, effeithiol a darbodus.  

Mae’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol ar gael ar wefan y Cyngor yn 
https://www.ceredigion.gov.uk/your-council/councillors-committees/annual-
governance-statement/.  

3  Cyflawniadau ym maes Llywodraethu Corfforaethol yn ystod 
2021-22 

Mae’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol yn amlinellu ymrwymiad yr 
awdurdod lleol i egwyddorion llywodraethu da.  Yn y paragraffau canlynol, 
amlinellir y cyflawniadau ym maes Llywodraethu Corfforaethol yn ystod 2021-22. 

A. Ymddwyn gydag uniondeb, gan ddangos ymrwymiad cadarn i 
werthoedd moesegol, a pharchu rheolaeth y gyfraith: 
• Cod Ymddygiad i Aelodau (diweddarwyd yn 2016) sydd ar gael ar wefan y 

Cyngor, ei fewnrwyd (CeriNet) dan Adnoddau Cynghorwyr, ac yn y 
Cyfansoddiad. Yn ogystal, Siart Llif Cod Ymddygiad yr Aelodau 
(diweddarwyd yn 2016). 

• Cod Ymddygiad i Swyddogion* (sy’n cael ei adolygu’n sylweddol ar hyn o 
bryd), sydd ar gael gyda’r holl bolisïau a strategaethau Corfforaethol trwy 
wefan y Cyngor/CeriNet. 

• Rhoddir darpariaeth ymsefydlu a hyfforddiant dilynol am y Cod Ymddygiad 
a moeseg i’r holl Aelodau. 

• Cynhaliwyd Archwiliad Moeseg yn ystod 2019.  Mae Archwiliad Mewnol 
dilynol o drefniadau’r Cyngor ynghylch Moeseg yn mynd rhagddo hefyd (yn 
destun adolygiad ar hyn o bryd). 

• Darparwyd hyfforddiant ynghylch Moeseg/Twyll ar y cyd ag yswiriwr y 
Cyngor yn ystod gweithdy chwarterol y Rheolwyr Corfforaethol ar 
28.5.2021.  Mae sleidiau o’r cyflwyniad yn ffurfio sail modiwl e-ddysgu ar 
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gyfer yr holl Staff a Gwasanaethau Llywodraethu ac Archwilio Mewnol 
(‘IA’) sy’n gweithio gyda Dysgu a Datblygu i baratoi sefyllfaoedd ar gyfer 
hyfforddiant.  Cefnogwyd yr hyfforddiant gan adolygiad a gynhaliwyd yn 
ddiweddar o Strategaeth Gwrth-dwyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan 
gynnwys Atal Gwyngalchu Arian) y Cyngor.  Rhoddir cyngor dydd i ddydd 
gan y Swyddog Monitro (‘MO’) a’r Swyddog Cymorth Craffu.  

• Mae MO yn cynghori’r Pwyllgor a’r Aelodau ac anfonir cyngor rheolaidd 
rhagweithiol a nodiadau atgoffa i Aelodau a Swyddogion yn ôl y gofyn.  
Rhoddir cyngor/goblygiadau Cyfreithiol ac Ariannol am yr holl 
adroddiadau priodol y mae gofyn gwneud penderfyniad amdanynt, mae 
Prif Swyddogion yn darparu cymorth a chyngor i Aelodau ac mae 
gweithgarwch adrodd yn mynnu bod cyngor ariannol a 
chyfreithiol/goblygiadau yn cael eu cynnwys mewn 
adroddiadau/penderfyniadau, a gyhoeddir pan fo hynny’n briodol.  Mae 
eitemau yr adroddir amdanynt i Aelodau er mwyn gwneud penderfyniadau 
amdanynt trwy’r Cabinet, y Cyngor a Phwyllgorau yn destun cyngor 
ariannol a chyfreithiol, y cyfeirir ato ym mhob adroddiad.  Yn ogystal, mae 
MO yn gweithredu polisi drws ‘agored’ i Aelodau sy’n dymuno cael cyngor 
ynghylch ‘ymddygiad’ a ‘llywodraethu’. 

• Adolygiad Datblygiad Personol. 
• Cymeradwyaeth unigol o ran cydymffurfiaeth. 
• Cofrestr o fuddiannau Aelodau, sydd ar gael gan Wasanaethau 

Democrataidd y Cyngor, a adolygir gan MO ac a gyhoeddir ar wefan y 
Cyngor. 

• Mae ffurflenni Datgelu Budd a Lletygarwch i Swyddogion ac Aelodau ar 
CeriNet.  

• Mae MO yn dosbarthu nodyn atgoffa ynghylch datganiadau 
budd/lletygarwch i Staff bob chwarter. 

• Mae datganiadau budd gan Aelodau a Swyddogion yn ystod cyfarfodydd 
ac mae Cofnodion yr holl bwyllgorau yn cynnwys Datganiadau Budd-
Swyddogion ac Aelodau. 

• Nodiadau atgoffa rheolaidd trwy gyfrwng Diweddariadau Newyddion ar 
system CeriNet, MO yn monitro ac yn adolygu datganiadau Prif 
Swyddogion bob blwyddyn ac yn rhoi cyngor i Brif Swyddogion am yr angen 
i ddatgelu cysylltiadau personol agos gyda Swyddogion neu Aelodau eraill, 
gan gynnwys cynghori Prif Swyddogion yn y Grŵp Arweiniol.  Hysbysir Prif 
Swyddogion trwy gyfrwng diweddariad newyddion system CeriNet o neges 
e-bost MO ynghylch datgelu buddiannau a Lletygarwch ac anfonir nodyn 
atgoffa at Brif Swyddogion. 

• Datganiadau Buddiannau blynyddol Prif Swyddogion a’u hymrwymiadau 
parhaus i ddatgelu buddiannau.  Adolygiad parhaus o ddatganiadau 
busnes Prif Swyddogion. 

• Cyhoeddwyd diweddariad i’r cyngor am Ddatganiadau Budd a Lletygarwch 
ar 16 Rhagfyr 2021 ac ar 20 Gorffennaf 2021 ar CeriNet, hefyd ynghylch 
Grantiau NDR Cronfa Busnes Cyfyngiadau Covid-19 ar gyfer busnesau 
(Diweddariad newyddion a gyhoeddwyd ar 8.1.2021) a dolenni i’r ffurflenni 
perthnasol a’r Cod Ymddygiad i Gyflogeion Llywodraeth Leol, ynghyd â 
nodyn atgoffa y dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu geisiadau am gyngor 
i’r MO. 

• Datganiadau budd gan Aelodau a Swyddogion yn ystod cyfarfodydd, cyfle 
i gyfeirio at unrhyw rolau/cysylltiadau personol agos ac ati.  MO i roi cyngor 
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pellach i Swyddogion am yr angen i ddatgelu buddiannau mewn 
sefydliadau sy’n gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor, neu y gallent wneud 
hynny, gan gynnwys: 
• Contractwyr; 
• Llywodraethwyr Ysgol; 
• Clercod cynghorau Tref a Chymuned; 
• Aelodau cynghorau Tref a Chymuned;  
• Llywodraethwyr Ysgol. 
• MO i roi cyngor pellach i Swyddogion am yr angen i ddatgan: 
• Swyddi cyfarwyddwyr;  a 
• Chyflogaeth arall  

Gan gynnwys os ydynt yn gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor neu 
beidio.  

• Mae gofyn i aelodau ddiweddaru’r Gofrestr Fuddiannau yn unol â’r Cod 
Ymddygiad, ac yn ogystal, bob blwyddyn, sy’n gyfle i gyfeirio at unrhyw 
rolau/cysylltiadau personol agos ac ati.  Mae hyn bellach yn cynnwys 
aelodau annibynnol/lleyg o’r Pwyllgor Moeseg a Safonau a’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio.  Cyhoeddwyd llyfryn Cofrestr Buddiannau ar 
gyfer pob Aelod ar Wefan y Cyngor. 

• Mae cyfatebiaeth NFI yn amlygu Staff sy’n gyfarwyddwyr cwmnïau y maent 
wedi cael cyswllt gyda’r Cyngor – bydd IA yn ymchwilio i unrhyw achos o 
beidio datgan ac yn adrodd amdano i MO. 

• Cynhelir adolygiad ar hyn o bryd o’r cyrff allanol sydd wedi penodi Aelodau, 
gan gynnwys gwerth ychwanegol, a hefyd, caiff y Cyfansoddiad ei 
ddiweddaru. 

• Ffurflenni Goddefebau wedi’u diweddaru ar gyfer Aelodau wedi’u llenwi 
(2020). 

• Rhaid i Athrawon a Swyddogion Cymwys Proffesiynol fodloni gofynion eu 
sefydliad/corff proffesiynol. 

• Mae aelodau yn cwblhau modiwl hyfforddiant AD. 
• Darparir hyfforddiant am safonau ymddygiad i Reolwyr ar gyfer Staff. 
• Mae’r Llawlyfr i Gyflogeion yn cael ei adolygu ar hyn o bryd, mae ar gael ar 

CeriNet, mae’n nodi’r ymddygiad a ddisgwylir gan Gyflogeion ac mae’n 
cynnwys y Cod Ymddygiad i Gyflogeion Llywodraeth Leol. 

• Mae MO yn dosbarthu diweddariadau/penderfyniadau Panel Dyfarnu 
Cymru i arweinwyr grwpiau gwleidyddol, a’u rôl nhw yw pennu’r achosion 
honedig o dorri’r amodau gan aelodau etholedig a chyfetholedig yn erbyn 
cod ymddygiad statudol eu hawdurdod. 

• Prif ddyletswyddau’r Pwyllgor Moeseg a Safonau yw gwella safonau 
ymddygiad Aelodau a gweithrediad y Cod Ymddygiad i Aelodau.  Bydd gan 
y Pwyllgor Moeseg a Safonau ddyletswyddau newydd nawr (o fis Mai 2022) 
dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (‘Deddf 2021’), 
a fydd yn cynnwys: 
 Monitro cydymffurfiaeth arweinwyr grwpiau gwleidyddol ar y Cyngor 

gyda’u dyletswyddau dan A.52(1) Deddf Llywodraeth Leol 2000; 
 Cynghori, hyfforddi neu drefnu hyfforddi arweinwyr grwpiau 

gwleidyddol ar y Cyngor am faterion sy’n ymwneud â’u dyletswyddau 
dan A.52A (1) Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

 Mae’r ddyletswydd i fonitro cydymffurfiaeth arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol yn ymwneud â safonau ymddygiad, a sicrhau bod hyn 
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yn amlwg ac yn cael ei ddangos yn gyson a gyda thystiolaeth er 
mwyn diogelu enw da y Cyngor. 

• Pwyllgor Moeseg a Safonau yn hyrwyddo cydymffurfiaeth foesegol er 
mwyn sicrhau bod gan y cyhoedd ymddiriedaeth a hyder bod Aelodau a 
Swyddogion yn gweithio yn unol â’r safonau moesegol a moesol uchaf. 

• Mae’r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi bod yn rhagweithiol, gan arwain ar 
sesiynau hyfforddiant a rhoi gweithdrefnau yn eu lle ar gyfer trefniadau 
goddefebau.  Adolygwyd y strwythur yn ddiweddar er mwyn gwella 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 

• Materion ynghylch ymddygiad a safonau aelodau a ystyrir gan Bwyllgor 
Moeseg a Safonau y Cyngor.  Cynhelir cyfarfodydd cyhoeddus yn 
rheolaidd, ac fe’u cadeirir gan unigolyn annibynnol – pennu goddefebau, ac 
ystyried materion strategol/polisi a chael diweddariadau gan achosion APW 
a Llyfr Achosion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  

• Adroddwyd Adroddiad Pwyllgor Moeseg a Safonau Blynyddol i’r Cyngor ym 
mis Hydref 2021. 

• Cynhaliodd Cyngor Sir Gâr archwiliad annibynnol o foeseg o fewn y Cyngor 
yn ystod 2019.  Cynhelir Archwiliad Mewnol dilynol o drefniadau’r Cyngor 
ynghylch Moeseg ar hyn o bryd (yn cael ei adolygu ar hyn o bryd). 

• Mae perthynas waith dda yn bodoli gyda Llywodraeth Cymru fel rheolydd 
allweddol.  Cynhelir deialog reolaidd gyda chynrychiolwyr o Archwilio 
Cymru.  

• Mae’r Cabinet wedi adolygu a chymeradwyo’r weledigaeth hon ar gyfer y 
Cyngor ac mae’r weledigaeth yn nodi nifer o Amcanion Strategol dros y 
tymor hir. 

• Mae’r Strategaeth Gorfforaethol (2017-2022) yn cynnwys blaenoriaethau’r 
Cyngor. 

• Mae’r Amcanion Llesiant a Gwella yn datblygu’r meysydd blaenoriaeth a 
nodwyd yn Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 ac fe’u hadolygir bob 
blwyddyn.  Datblygir y rhain trwy ymgynghori â’r cyhoedd ac Aelodau.  
Ystyriodd y Cyngor Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella 2020-
21, gan gymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 21.10.21, a 
gyhoeddir ar wefan y Cyngor. 

• Deialog reolaidd gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a 
rheolyddion eraill gan gynnwys Estyn, AGC, ICO ac IPCO. 

• Cyfansoddiad y Cyngor, sy’n destun adolygiadau rheolaidd, gyda 
diweddariadau parhaus yn ôl y gofyn, gan gynnwys cyflwyno newidiadau 
arfaethedig i Weithgor Trawsbleidiol gyda Chydbwysedd Gwleidyddol am y 
Cyfansoddiad, i wneud argymhellion am newidiadau i’r Cyfansoddiad i’r 
Cyngor.  Mae diwygiad pellach yn 2021 yn mynd rhagddo, gan bod y 
Cyfansoddiad yn ddogfen fyw, er mwyn adlewyrchu newidiadau 
deddfwriaethol ac yn unol â’r angen.  Cymeradwyodd y Cyngor y 
diwygiadau ar 18.3.21 a 23.9.21.  Mae’r Gweithgor Trawsbleidiol am y 
Cyfansoddiad yn cyfarfod yn rheolaidd i ystyried cynigion ynghylch 
diweddariadau i’r Cyfansoddiad.  Cynhaliwyd cyfarfodydd ar 15.2.21, 
19.4.21, 30.6.21, 10.8.21 ac 8.11.21. MO/Swyddog Llywodraethu i adrodd 
i’r Cyngor er mwyn diweddaru dirprwyaethau a’r Cyfansoddiad. 

• Mae'r Cyngor wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ddatblygu camau 
gweithredu a fydd yn gwella'r Gwasanaeth Cynllunio gan gynnwys gwneud 
penderfyniadau. 
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• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i ddiwygio i nodi'n glir 
ei ddiben, ei rôl a'i gyfrifoldebau, a sut mae'n cysylltu â Blaenoriaethau 
Corfforaethol. 

• Mae dogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor Rheoli Datblygu 
wedi'i diwygio. Mae’r Gweithdrefnau Gweithredol yn diffinio ceisiadau sy’n 
bwysig yn strategol ac yn geisiadau cynllunio ‘o bwys’. 

• Mae'r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol yn mynd i'r afael â'r trefniadau 
mewn perthynas ag aelodau wardiau lleol yn annerch y Pwyllgor. 

• Mae Protocol Arferion Da i Gynghorwyr ar Bwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i 
gynhyrchu ac wedi'i gynnwys yn y Cyfansoddiad. 

• Mae Cynllun Dirprwyo'r Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi'i ddiwygio i'w alluogi 
i ganolbwyntio'n well ar geisiadau mwy strategol bwysig a rhai o bwys. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyo yn cynnwys meini prawf ar gyfer ceisiadau y mae’n 
rhaid eu cyfeirio at y Pwyllgor Rheoli Datblygu, a’r ceisiadau hynny y gellir 
eu dirprwyo i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae grŵp ‘callio’ wedi’i sefydlu o fewn Gweithdrefnau Gweithredol y 
Pwyllgor Rheoli Datblygu er mwyn adolygu ceisiadau cynllunio, a allai, o’u 
cymeradwyo, fod yn wyriad sylweddol o’r polisi. 

• Bydd penderfyniadau a wneir yn groes i gyngor swyddogion ac nad ydynt 
yn bodloni meini prawf y rhestr wirio sy’n cael ei datblygu ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu yn cael eu hadolygu’n flynyddol fel rhan o’r broses AMB a’u 
hadrodd i’r gweithdrefnau archwilio mewnol. 

• Mae ystyriaeth yn cael ei rhoi i’r Egwyddorion Diogelu Data a phrosesu 
gwybodaeth bersonol yng nghyd-destun Pwyllgorau’r Cyngor a’r holl 
Aelodau. 

• Mae hyfforddiant wedi'i drefnu ar gyfer pob Aelod (Cyflwyniad i'r Cyngor, 
gan gynnwys GDPR) yn dilyn Etholiadau Mai 2022. 

• Rhaid i bob aelod o Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol, 
a gyflwynwyd ym mis Medi 2017, ynghylch Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015 (‘WFGA’) (rhwng mis medi 2017 a mis Tachwedd 2021, fe’i 
cwblhawyd gan 2,834 o gyflogeion, yr oedd 343 o’r rhain wedi gwneud 
hynny yn Gymraeg a 2,491 yn Saesneg).  Rhwng mis Ebrill a mis 
Tachwedd 2021, roedd 242 o gyflogeion wedi cwblhau’r modiwl at ei 
gilydd, 40 yn Gymraeg, 202 yn Saesneg (mae’r ffigurau yn cynnwys y rhai 
sydd wedi gadael hefyd).  Rhoddwyd nodiadau atgoffa i Staff nad oeddent 
wedi cwblhau’r modiwl eto, ac mae Grwpiau Arwain yn cael adroddiadau 
achlysurol. 

• Cynhaliwyd Cynhadledd Safonau 2018 ar y cyd gan Gyngor Sir Powys a 
Cheredigion (fe’i chynhaliwyd ar 14 Medi 2018).  Y bwriad oedd cynnal 
cynhadledd debyg gan Gynghorau Gogledd Cymru yn 2021 – fe’i 
gohiriwyd oherwydd Covid. 

• Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cynnal ymarfer meincnodi 
bob blwyddyn er mwyn cynnig sicrwydd pellach am yr adolygiad o’r 
broses DLlB.  

• Mae IA yn adolygu ac yn adrodd am y broses bob blwyddyn.  Mae’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cyfarfod yn rheolaidd i ystyried 
adroddiadau llywodraethu a chan reolydd allanol.  Caiff ei gadeirio gan 
aelod anweithredol. 

• Adroddwyd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i’r 
Cyngor ar 23.9.2021 ac fe’i cymeradwywyd.  
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• Cyflwynwyd Strwythur Llywodraethu Covid-19 gan y Cyngor, i gynnwys 
pwerau dirprwyedig dros dro ar gyfer Prif Weithredwr a Grŵp Arweiniol y 
Cyngor trwy ddefnyddio Penderfyniadau Brys ar gyfer penderfyniadau 
sy’n ymwneud ag ymateb COVID-19 y Cyngor), yn unol â Chyfansoddiad 
y Cyngor.  Adolygwyd Penderfyniad Brys yr Arweinydd yn rheolaidd, a 
daeth i ben ar 31.8.2021.   

• Mae’r grŵp Rheoli Aur yn parhau dan weithdrefnau gweithredol yn unol â 
Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 

• Cyhoeddir Cofnod o Benderfyniadau’r grŵp Rheoli Aur ar wefan y 
Cyngor).  O ganlyniad i bandemig Covid-19, bu’n rhaid i’r grŵp Rheoli Aur 
wneud penderfyniadau am resymau brys (dan drosglwyddiad pŵer y 
swyddogaeth weithredol dros dro a oedd mewn grym tan 31.8.2021 ac ar 
gyfer gweithdrefnau gweithredol dan Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 
yn dilyn y dyddiad hwnnw).  

• Cynhyrchwyd map ffyrdd, sy’n amlinellu’r gwasanaethau a ddarparir gan y 
Cyngor a’r rhai nas darparir gan y Cyngor, ynghyd â chynlluniau’r Cyngor, 
a gaiff ei adolygu’n rheolaidd, ar gyfer Ceredigion, gan gynnig trosolwg o’r 
gwasanaethau a ddarparir yng ngoleuni Pandemig Covid-19, y canllawiau 
presennol a nifer yr achosion yng Ngheredigion. 

• Diweddarwyd a chymeradwywyd ‘Strategaeth i Oresgyn Twyll, Llygredd a 
Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu Arian)’ effeithiol gan y 
Cyngor ar 17.6.21(cadarnhawyd y cofnodion ar 23.9.21). 

• Cyflwynir Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol ynghylch Atal Twyll i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar ddiwedd y flwyddyn. 

• Diweddarir aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu am dwyll gan 
gynnwys adroddiad atal twyll blynyddol Archwilio Mewnol a gyflwynir i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar ddiwedd y flwyddyn. 

• Cedwir Cofrestr Swyddi dan Gyfyngiadau Gwleidyddol i Swyddogion ac 
mae Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Gyflogeion Llywodraeth Leol ar 
gael i gyflogeion ar CeriNet. 

• Mae Polisi Chwythu’r Chwiban ar gael i Gyflogeion ar Chontractwyr 
(diweddarwyd 2018) ar CeriNet a chaiff ei ddiweddaru yn ôl yr angen. 

• MO yw’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol (‘CLO’), ac mae’n cynghori’r 
sawl sy’n Chwythu’r Chwiban, pan fo hynny’n briodol. 

• Rhaid i bob aelod o Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol 
ynghylch Chwythu’r Chwiban.  Mae MO yn cadw cofrestr o gyfeiriadau ac 
yn adrodd i’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu bob 6 mis.  O ran 
manteisio ar y modiwl e-ddysgu Gorfodol ynghylch Chwythu’r Chwiban, 
rhwng mis Ebrill a mis Tachwedd 2021, cwblhaodd 237 o Staff y Modiwl, 
42 yn Gymraeg a 195 yn Saesneg (*mae’r ffigurau hyn yn cynnwys y rhai 
sydd wedi gadael). 

• Rhoddir sylw i’r holl gwynion yn unol â’r gweithdrefnau corfforaethol, sy’n 
cynnwys camau ffurfiol ac anffurfiol, a chaiff y rhain eu cyfleu i Staff yn 
rheolaidd. 

• Caiff y system gwynion ei monitro gan y Rheolwr Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth Corfforaethol.  Adolygwyd y Polisi Cwynion Corfforaethol, 
cyflwynwyd y Polisi newydd i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol ar 7.7.21 ac i’r Cyngor ar 23.9.2021, ac mae Polisi a 
Gweithdrefnau Pryderon a Chwynion Diwygiedig 2021, ei weithrediad a’i 
gyhoeddiad wedi cael ei gymeradwyo gan y Cyngor. 

• Gweithredir gwelliannau o ganlyniad i’r cwynion/argymhellion a gafwyd. 
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• Hysbysiad Preifatrwydd Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth y Cyngor. 
• Mae’r Adroddiad Cwynion Blynyddol, gan gynnwys y Gwersi a Ddysgwyd 

o’r cwynion, wedi cael ei ystyried gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
a’r Cabinet cyn iddo gael ei gymeradwyo gan y Cyngor, ei gyflwyno i’r 
Cyngor a’i nodi. 

• Cyhoeddir cofnodion yr holl bwyllgorau ar Wefan y Cyngor.  Mae holl 
agendâu/cofnodion Pwyllgorau yn cynnwys eitem am ddatgelu 
buddiannau. 

• Cyhoeddir Hysbysiadau o Benderfyniadau’r Cabinet ar Wefan y Cyngor. 
• Caiff pwerau statudol a goblygiadau cyfreithiol eu cynnwys ym mhob 

adroddiad Cabinet lle y gwneir penderfyniad. 
• Mae’r gwaith o baratoi ar gyfer cyhoeddi cofrestr penderfyniadau 

dirprwyedig yn parhau.  Cyhoeddir Cofnod Penderfyniadau y Grŵp Rheoli 
Aur (cofrestr penderfyniadau) yn rheolaidd, fe’i cyflwynir i’r Grŵp Rheoli 
Aur (a’i gymeradwyo) ac ar ôl hynny i’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a 
Chraffu (20.1.2021, 16.6.21 ac 1.12.2021) ac fe’i cyhoeddir ar Wefan y 
Cyngor.  O ran penderfyniadau dirprwyedig eraill, cyhoeddir 
penderfyniadau dirprwyedig y Pwyllgor Rheoli Datblygu ar gyfer pob 
Pwyllgor Rheoli Datblygu. 

• Cyhoeddir Cofrestr o Gontractau ar Wefan y Cyngor. 
• Mae’r Cyngor yn gwneud paratoadau i gydymffurfio â Deddf 2021 

ynghylch y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu (cyflwynwyd Adroddiad am 
newidiadau i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24.2.2021 a 3.6.2021 
(gan gynnwys gofyniad gan Gyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru i 
gael Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu)), a chymeradwywyd newidiadau 
ynghylch recriwtio gan y Cyngor ar 18.3.2021, fel a ganlyn: 

a) newid enw’r Pwyllgor Archwilio i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 
a swyddogaethau ychwanegol ynghylch perfformiad a delio â chwynion 
a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2021; 
b) cychwyn y broses recriwtio ar gyfer aelodau lleyg annibynnol i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 
c) y cynigion ar gyfer Panel Dethol y Rhestr Fer;  a’r  
d) Disgrifiad Rôl a’r Fanyleb Person.  

• Newidiadau angenrheidiol i’r Cyfansoddiad ynghylch y Pwyllgor Archwilio 
a Llywodraethu yn unol â Deddf 2021 a gymeradwywyd gan y Cyngor ar 
23.9.21.  Mae’r newidiadau a wnaethpwyd yn ystod 2021-2022 yn 
cynnwys paratoadau ar gyfer: 

- newidiadau i’r cylch gorchwyl/cylch gwaith/cyfansoddiad;  
- newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 
- Yr aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 1/3 Unigolyn Lleyg (fel y’u 
diffinnir yn y Ddeddf) – recriwtio wedi’i gwblhau, ac eithrio 
cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer yr ymgeiswyr llwyddiannus. 
- Dyletswydd y Pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i Is-Gadeirydd ei hun;  
-Rhaid i’r Cadeirydd fod yn unigolyn lleyg. 
-Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol yr 
Awdurdod Lleol;  ac 
- yn absenoldeb y Cadeirydd a’r Dirprwy, dim ond Aelodau 
anweithredol sy’n gallu cadeirio. 

• Cyflwynwyd Adroddiad am faint y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i’r 
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 21.5.2021, a oedd yn cytuno 
argymell i’r Cyngor y dylai’r Pwyllgor gynnwys 6 Aelod o’r Cyngor Sir a 3 
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aelod lleyg (9 at ei gilydd).  Cyflwynwyd adroddiad am faint y Pwyllgor i’r 
Cyngor ar 17.6.2021 a chytunodd y Cyngor i’r un cyfansoddiad o ran 
aelodau o 5.5.2022. 

• Mae swyddogion megis Archwilwyr Mewnol yn llofnodi datganiad 
blynyddol am y Cod Moeseg. 

• Cymeradwywyd y Siarter Archwilio Mewnol a gymeradwywyd gan y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24 Chwefror 2021. 

• Dosbarthwyd yr Holiadur Dadansoddi Anghenion Hyfforddiant ar ffurf 
cylchlythyr gan y Cyngor i’r Staff, yn holi eu barn am ddiwylliant moesegol 
y Cyngor a’r modiwl hyfforddiant bwriadedig er mwyn ymateb i’r adborth. 

• Mae hyfforddiant ynghylch cydraddoldeb ac amrywiaeth a recriwtio a 
dethol, gan gynnwys cyfle cyfartal, yn orfodol i holl Reolwyr Cyngor Sir 
Ceredigion. 

• Cymeradwywyd Strategaeth Gaffael 2018-2022 gan y Cyngor ar 19 
Mehefin 2018 a chyflwynir hyfforddiant ynghylch caffael i’r Staff hefyd. 

• Polisi DBS a Pholisi Recriwtio y Cyngor. 
• Mae Amodau a Thelerau safonol ar gyfer yr holl Gyflenwyr Nwyddau a 

gwasanaethau yn cynnwys amodau sy’n ymwneud â Chydraddoldeb ac 
Amrywiaeth ac maent ar gael ar wefan y Cyngor. 

• Defnyddir meddalwedd fewnol i ôl-wirio taliadau dyblyg drwgdybiedig. 
• Mae’r Cyngor wedi datblygu Polisi Caethwasiaeth Fodern (a anfonir at 

gontractwyr y Cyngor), Datganiad Blynyddol Atal Caethwasiaeth 2019-
2020 a Chod Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. 

• Mae MO a’r Gwasanaethau Cyfreithiol ar gael i roi cyngor pan fo hynny’n 
briodol, gan gynnwys ymlaen llaw ac yn ystod cyfarfodydd ac mae’r 
Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar gael i roi cyngor pan fo hynny’n briodol. 

• Mae MO yn mynychu cyfarfodydd y Grŵp Arweiniol/Cabinet/Cyngor ac 
mae’n mynychu nifer o gyfarfodydd cyhoeddus yn rheolaidd, yn ôl y gofyn, 
os bydd ar gael ar y pryd.  Yn absenoldeb yr MO, bydd y Dirprwy MO yn 
mynychu cyfarfodydd y Cabinet a’r Cyngor. 

• Bydd Deddf 2021 yn cael effaith ar gyrff corfforaethol, gan gynnwys y 
Cyngor, ac mae’r paratoadau er mwyn cydymffurfio yn parhau, gan 
gynnwys trwy gyfrwng y Gweithgor Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad (mae 
aelodau pob grŵp gwleidyddol yn mynychu hwn), adroddiadau i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu a’r Cyngor, ac mae Cynllun gweithredu y Cyngor 
wedi cael ei baratoi a’i ddiweddaru’n rheolaidd, a chynhelir cyfarfodydd 
gyda Swyddogion a CLOs perthnasol, pan fo hynny’n briodol. 

• Mae disgrifiadau swydd a manylebau person yn diffinio’r rolau a’r 
cyfrifoldebau sy’n ofynnol ar gyfer swyddi yn glir ac mae disgrifiadau Rôl 
Aelodau yn nodi eu gwahanol gyfrifoldebau. 

• Cydymffurfiaeth gyda Datganiad CIPFA ynghylch Rôl y Prif Swyddog 
Ariannol mewn Llywodraeth Leol (CIPFA, cyhoeddwyd 13 Ebrill 2016). 

• Cydymffurfiaeth gyda Datganiad CIPFA ynghylch Rôl y Pennaeth 
Archwilio Mewnol mewn Sefydliadau Gwasanaeth Cyhoeddus (CIPFA, 
cyhoeddwyd 9 Ebrill 2019) a chyhoeddwyd y cyfraniad yn nogfen  
gysylltiedig CIFPA, Putting Principles into Practice (2019)). 

• Caiff Cylch gorchwyl ei gynnwys yn y Cyfansoddiad a diweddarwyd Cylch 
Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn unol â Deddf 2021. 

• Adrodd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 
• Rheolau Gweithdrefn Ariannol a Rheoliadau Ariannol (Dogfen F 

Cyfansoddiad). 
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• Rheolau Gweithdrefn Contract (Dogfen G yng Nghyfansoddiad y Cyngor). 
• Cydymffurfiaeth gyda Chodau Penodol e.e.  Safonau Archwilio Mewnol y 

Sector Cyhoeddus i Archwilwyr Mewnol (‘PSIAS’, Mawrth 2017)  
• Swyddogion statudol sy’n atebol i’r Prif Weithredwr (‘CE’) a’r Cyngor. 
• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng CE, Swyddog A.151 ac MO, y mae 

ganddynt fynediad uniongyrchol i’r CE ac sy’n adrodd i’r Cyngor yn 
gyffredinol ac fel rhan o ddyletswydd statudol.  Mae’r MO a’r Swyddog 
A.151 yn aelodau allweddol o’r Grŵp Arweiniol. 

• Mae gan y Rheolwr Corfforaethol – archwilio Mewnol (‘CMIA’) fynediad 
rhydd a dilyffethair i Aelodau a Swyddogion ar bob lefel, a hawl mynediad 
yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor a’r Siarter Archwilio Mewnol. 

• Ymchwiliadau mewnol, Archwilio Allanol effeithiol. 
• Polisi Disgyblu (Tachwedd 2017). 
• Mae Swyddog yn y tîm IA yn Dechnegydd Atal Twyll achrededig ac mae 

Swyddog(ion) yn y tîm IA yn meddu ar Dystysgrif CIPFA mewn Arferion 
Ymchwilio (‘CCIP’). 

• Mae’r Cyngor yn cydymffurfio gyda gofynion Menter Twyll Genedlaethol 
flynyddol Archwilio Cymru, a gaiff ei chydlynu gan yr Archwilwyr Mewnol 
ar hyn o bryd. 

• Monitro ac ymateb i rybuddion ynghylch twyll (NAFN, rhwydweithiau 
ehangach, cymheiriaid, ac ati). 

• Aelodaeth a chyfranogiad weithredol mewn grwpiau a rhwydweithiau 
proffesiynol (Tisonline, KHub, ac ati). 

• Mae IA yn cynnig cyngor i wasanaethau ynghylch gweithredu systemau a 
phrosesau newydd er mwyn sicrhau y caiff trefniadau rheoli mewnol 
effeithiol eu cynnal. 

• Mae Swyddogion Enwebedig y Cyngor yn ymgymryd â hyfforddiant 
amrywiol ynghylch twyll er mwyn cynnal eu gwybodaeth a’u harbenigedd. 

• Pan fo hynny’n briodol, cyhoeddir erlyniadau llwyddiannus ar wefan y 
Cyngor (ac yn y wasg leol). 

• Caiff taliadau grant Covid-19 eu harchwilio cyn eu talu (gan ei bod yn 
haws stopio taliad na’i adfer). 

• Ychwanegir archwiliadau rheoli ariannol allweddol i’r cynllun archwilio, i 
archwilio camau rheoli, llywodraethu a risgiau pan fo’r staff yn gweithio 
gartref. 

• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw weithgarwch ail-
flaenoriaethu gwaith sy’n angenrheidiol, gan ganiatáu i’r IA ymateb i 
unrhyw newidiadau o ran y risg yn y Cyngor. 

 
B. Sicrhau ei fod yn agored a’i fod yn ymgysylltu mewn modd cynhwysfawr 

â rhanddeiliaid: 
• Mae’r holl adroddiadau Blynyddol statudol ar gael ar Wefan y Cyngor. 
• Cynllun cyhoeddi y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, Polisi Rhyddid 

Gwybodaeth (Mawrth 2018) a Hysbysiad Preifatrwydd Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth.  Ymatebion rheolaidd ac amserol i’r wasg ac ymholiadau 
eraill i Reolwyr ac aelodau, yn ogystal ag ymatebion FOI cynhwysfawr.  
Mae’r adolygiad o gynllun Cyhoeddi FOI yn mynd rhagddo. 

• Mae’r Rheolwr Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth Corfforaethol yn eu swydd. 
• Mae llu o feysydd gwasanaeth ar gael ar-lein gan gynnwys gwybodaeth a 

hunan-wasanaeth treth gyngor. 
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• Nodir nodau a gwerthoedd y Cyngor yn Strategaeth Gorfforaethol 2017-
2022.  Caiff yr Amcanion Llesiant a Gwella eu cynnwys yn Strategaeth 
Gorfforaethol 2017-2022 y Cyngor ac fe’u hadolygir bob blwyddyn.  
Ystyriodd y Cyngor yr Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella 
2020-21 drafft, gan gymeradwyo’r Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 
21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y Cyngor. 

• Darlledir cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet.  Mae holl gyfarfodydd y Cyngor, 
y Cabinet a Phwyllgorau yn agored i’r cyhoedd a chyhoeddir agendâu a 
phapurau ar wefan y Cyngor (ac eithrio adroddiadau wedi’u heithrio). 

• Caiff cyfeiriadau e-bost MO a Moeseg a Safonau generig eu creu. 
• Polisi Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (Mawrth 2018). 
• Cymeradwywyd Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd Trosolwg a Chraffu 

(2018) (Dogfen N Cyfansoddiad) gan y Cyngor ac fe’i ddefnyddiwyd sawl 
gwaith.  Yn ogystal, Pecyn Cymorth Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Rhestr 
Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth. 

• Protocol er mwyn siarad yn y Pwyllgor Rheoli Datblygu (Cyfansoddiad I 
Dogfen Rhan 4). 

• Yn unol â gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, 
mae trefniadau’n cael eu gwneud i alluogi cynnal cyfarfodydd hybrid o fis 
Mai 2022. Mae offer newydd yn cael ei osod yn y Siambr ar hyn o bryd 
(cwblhau ganol mis Ebrill 2022). Bydd y system yn caniatáu i gyfarfodydd 
gael eu recordio a sicrhau eu bod ar gael ar-lein. 

• Mae Protocol mewn grym ar gyfer perthnasoedd gwaith rhwng Aelodau a 
Swyddogion e.e.  Protocol Swyddog-Aelod) (Rhan 5 Cyfansoddiad) a 
chymeradwywyd Protocol mynediad gan Aelodau’r Cabinet i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu gan y Cyngor (Cyfansoddiad M2 Dogfen Rhan 5). 

• Mae’r Protocol Arferion Da wedi’i greu er mwyn cefnogi Aelodau’r Pwyllgor 
Rheoli Datblygu i sicrhau bod penderfyniadau ar geisiadau yn seiliedig ar 
ystyriaethau cynllunio perthnasol cadarn, ac nid amgylchiadau personol 
ymgeiswyr. 

• Cymeradwywyd offeryn ac arweiniad Asesiad Effaith Integredig (‘IIA’) i’w 
weithredu. 

• Datblygwyd canllawiau ac offeryn IIA er mwyn cyfrannu at wneud 
penderfyniadau effeithiol ac maent yn cael eu gweithredu, ac adroddir 
casgliadau IIA i’r Cyngor, y Cabinet ac i Drosolwg a Chraffu.  Aeth 10 IIA i’r 
Cabinet yn ystod 2021-22 tan 1.12.2021.  Pwyllgorau, sy’n cynnwys 
ymgynghori. 

• Defnyddir canllawiau a thempledi safonol er mwyn adrodd i’r Cyngor, y 
Cabinet a Phwyllgorau Trosolwg a Chraffu ac mae’r rhain oll yn cynnwys 
canlyniadau IIA. 

• Asesir yr holl IIA ar gyfer y Cabinet gan y Swyddog Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb, gan gynnwys a oes gweithgarwch ymgysylltu, cynnwys ac 
ymgynghori wedi digwydd a phroses wybodus o wneud penderfyniadau.  

• Mae hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sefydliadol ar gael fel modiwl dewisol yn 
y Rhaglen Rheolwr Corfforaethol, sy’n cynnwys gwybodaeth sy’n ymwneud 
â’r broses o wneud penderfyniadau, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, Cydraddoldeb, yr Iaith Gymraeg a defnyddio’r IIAs. 

• Cyflwynwyd prosesau i fonitro adborth e.e.  cyflwynir unrhyw adroddiadau 
ymgynghori/ymgysylltu i’r pwyllgor Craffu ac i’r Cabinet er mwyn cyfrannu 
at eu penderfyniadau. 
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• Cofnodir adborth o weithgarwch ymgysylltu a sut yr ystyriwyd safbwyntiau 
pobl yn yr IIAs. 

• Diweddarwyd templed adrodd y Cyngor/Cabinet er mwyn cynnwys cyfeiriad 
at oblygiadau cyfreithiol, goblygiadau staffio, goblygiadau o ran 
eiddo/asedau a risgiau. 

• Pan fo hynny’n briodol, mae eitemau yr adroddir amdanynt er mwyn cael 
penderfyniadau trwy’r Cabinet, y Cyngor a Phwyllgorau yn destun cyngor 
cyfreithiol ac ariannol, a gwneir cyfeiriad at y cyngor hwn ym mhob 
adroddiad. 

• Cyhoeddir calendr o ddyddiadau cyfarfodydd, gan gynnwys blaenraglenni 
gwaith y Cyngor, y Cabinet a Phwyllgorau ar wefan y Cyngor. 

• Cyhoeddir yr holl adroddiadau blynyddol, Datganiadau o gyfrifon, 
adroddiadau cynnydd Gwelliant o fewn amserlenni ac maent ar gael ar 
wefan y Cyngor. 

• Mae’r Rhestr Gyfeirio Ymgysylltu ac Ymgynghori yn cynorthwyo wrth 
wneud penderfyniadau ynghylch a ddylid cynnal ymgynghoriad am newid 
arfaethedig ac mae canllawiau ynghylch lledaenu canlyniadau ymgynghori 
ar gael i Swyddogion. 

• Mae tudalen Ymgysylltu Cymunedol, Ymgynghoriadau a Phartneriaethau 
wedi cael ei chreu ar CeriNet, sy’n cynnwys dolenni i’r Polisi Ymgysylltu 
Cymunedol (11 Ionawr 2013), Rhestr Gyfeirio Ymgysylltu ac Ymgynghori, 
Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth ac Offeryn Gwneud 
Penderfyniadau Ymgynghori 

• Mae’r gwaith wedi cychwyn i baratoi Polisi Ymgysylltu Cymunedol a fydd yn 
bodloni gofynion Deddf 2021, a fydd yn cynnwys sut y bydd y Cyngor yn 
annog cyfranogiad mewn gweithgarwch gwneud penderfyniadau hefyd, er 
ein bod yn aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru ynghylch y 
rhan hon o’r ddeddfwriaeth. 

• Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Safonau Cyfranogi. 
• Mae Rhestr Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth gan gynnwys 

rhanddeiliaid y dylai’r awdurdod ymgysylltu â nhw yn ei lle. 
• Adroddir adroddiadau cryno am weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu 

yn ôl i’r Aelodau a defnyddwyr gwasanaeth. 
• Cofnodion cyfarfodydd ymgysylltu strwythuredig, digwyddiadau a grwpiau 

ymgysylltu gyda phobl y mae ganddynt nodweddion gwarchodedig. 
• Lluniwyd Polisi Ymgysylltu Drafft newydd er mwyn ystyried y fethodoleg 

ymgysylltu ddiweddaraf, gan gynnwys ymgysylltu digidol.  Ymgynghorir am 
hwn a chytunir arno yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022.  

• Mae Strategaeth Ymgysylltu newydd ddrafft ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion, 
‘Siarad, Gwrando a Chydweithio’ wedi cael ei pharatoi.  Ymgynghorir am 
hon a chytunir arni yn dilyn yr Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022. 

• Mae’r Cyngor, ar y cyd â phartneriaid, wedi cyflawni gwaith ymgysylltu 
sylweddol er mwyn paratoi Asesiad Llesiant a Chynllun Llesiant Lleol y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (‘BGC’). 

• Mae’r gwaith wedi cychwyn ar y broses o baratoi’r asesiad Llesiant Lleol 
nesaf a gyhoeddir ym mis Mawrth 2022. 

• Ymgynghoriadau 2020-21. 
• Caiff ymgynghoriadau eu hyrwyddo trwy gyfrwng Cyfryngau Cymdeithasol. 
• Lledaenir canlyniadau gweithgarwch ymgynghori a chaiff adroddiadau am 

ymarferion ymgysylltu ac ymgynghoriadau a gwblhawyd eu postio ar 
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dudalen y Cyngor ar y we ynghylch ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn 
rhoi adborth i’r cyhoedd. 

• Mae Cylch Gorchwyl BGC ar gael ar Wefan y Cyngor, mae Cylch Gorchwyl 
Grwpiau Prosiect BGC ar gael ac mae trefniadau Craffu ar gyfer BGC wedi 
cael eu gwneud. 

• Cynhaliwyd Asesiad Llesiant (BGC) sydd wedi cyfrannu at ddatblygiad 
Cynllun Llesiant Lleol BGC, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018. 

• Adolygwyd y Polisi Cwynion Corfforaethol, cyflwynwyd Polisi newydd i’r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar 7.7.21 ac i’r 
Cyngor ar 23.9.2021, ac mae Polisi a Gweithdrefnau Pryderon a Chwynion 
2021 Diwygiedig, ei weithrediad a’i gyhoeddi, wedi cael ei gymeradwyo gan 
y Cyngor. 

• Adolygwyd Polisi a Gweithdrefn Cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol.  
• Datblygwyd offeryn gwneud Penderfyniadau Ymgynghori (siart llif a 

Choeden Ymgynghori) ar gyfer Staff ac Aelodau ac mae’n cynnwys 
defnyddio adborth. 

• Mae gweithgarwch ymgynghori pellach yn cynnwys: 
o Mae swydd Ymgysylltu a Chydraddoldeb newydd wedi cael ei chreu 

trwy ailstrwythuro’r gwasanaeth Polisi a Pherfformiad;  ac 
o Mae’r holl ymgynghoriadau cyfredol ar gael ar wefan y Cyngor. 

• Polisi Cyfryngau Cymdeithasol (diwygiwyd Awst 2018). 
• Defnyddir cyfryngau cymdeithasol er mwyn ceisio safbwyntiau’r cyhoedd 

ynghylch materion a ystyrir gan Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu. 
• Oherwydd Covid-19, mae’r Cyngor wedi ymgynghori o bell trwy gyfrwng 

cynadleddau fideo ac arolygon electronig. 
• Cyhoeddwyd canllawiau ar fewnrwyd Cyngor Ceredigion i’r holl Staff eu 

dilyn ynghylch lledaenu adborth i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau.  
Mae’r arwyddion a welwyd yn ddiweddar yn dynodi bod Swyddogion yn 
gwneud cynnydd sylweddol yn y maes hwn. 

• Cynhelir ymarferion ymgysylltu ac ymgynghori ar y cyd. 
• Cynhelir prosiectau ar y cyd gyda rhanddeiliaid sefydliadol ac mae 

trefniadau llywodraethu clir mewn grym. 
• Mae Templedi a Chanllawiau Safonau Cydweithio ar gyfer Prosiectau 

Strategol Newydd ar gael. 
• Mae partneriaethau yn cynnwys: 

 BGC; 
 Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru; 
 Partneriaeth Diogelwch Cymunedol (adolygwyd yn 2019 ac yn destun 

gweithgarwch Craffu); 
 Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru;  a 
 Thyfu Canolbarth Cymru. 

• Cwblhawyd yr adolygiad ffurfiol o bartneriaethau sy’n eistedd dan BGC.  
Mae’r strwythur partneriaeth newydd wedi bod yn weithredol er mis Mehefin 
2018 ac adolygir y partneriaethau yn gyson.   

• Gweithgarwch rheolaidd i adrodd am gyfarfodydd partneriaeth a 
gweithgarwch i’r Grŵp Arweiniol a’r Cabinet. 

• Sefydlwyd partneriaethau megis Tyfu Canolbarth Cymru gyda threfniadau 
llywodraethu.  Sefydlwyd Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu Tyfu Canolbarth 
Cymru 

• Mae metrigau partneriaeth yn destun gweithgarwch adolygu mewnol, pan 
fo hynny’n briodol. 
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• Adroddir am fframwaith partneriaeth monitro sy’n adrodd am yr holl 
benderfyniadau allweddol a wneir gan bartneriaethau sy’n bodoli eisoes i’r 
Grŵp Arweiniol. 

• Rhoddir cyngor i Aelodau a Swyddogion sy’n gwasanaethu ar gyrff allanol. 
• Mae’r Tîm Cyfreithiol yn ymwneud â’r gwaith o ddrafftio ac adolygu’r Cylch 

Gorchwyl ar gyfer Cytundebau Rhyng-Awdurdod (‘IAAs’) a phwyllgorau 
ffurfiol. 

• Datblygwyd cyfres o ddogfennau sy’n ymwneud â phrosiectau cydweithio 
strategol y mae’r Awdurdod yn ystyried ymrwymo iddynt.  Mae’r dogfennau 
yn cynnwys canllawiau, safonau a thempledi niferus ar gyfer camau 
amrywiol prosiectau cydweithio. 

• Cynhaliwyd Hunanasesiad o’r Grŵp Gweithredol. 
• Mae gofyn i’r holl gynigion ynghylch ad-drefnu ysgolion fod wedi 

ymgynghori’n ffurfiol gyda rhanddeiliaid trwy gydymffurfio gyda Chod 
Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru. 

• Canllawiau ynghylch Brandio Corfforaethol (Mai 2019). 
• Strategaeth Cyfathrebu Corfforaethol (2019-2022). 
• Cyflawnwyd cyswllt Cymunedol Effeithiol gyda’r gwaith asesu llesiant a 

gyda defnyddwyr gwasanaeth o wahanol gefndiroedd er mwyn cyfrannu at 
y Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd. 

• Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gydag Awdurdodau Lleol a 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru ar yr 
adolygiad o’n Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol.  Lluniwyd fframwaith 
ymgynghori ac ymgysylltu a set o gwestiynau ar y cyd ac o ganlyniad, 
cafwyd adborth gan bobl sy’n meddu ar nodweddion gwarchodedig. 

• Cyhoeddir adroddiad blynyddol am y cynnydd a sicrhawyd yn erbyn 
amcanion Llesiant a blaenoriaethau Corfforaethol y Cyngor ar Wefan y 
Cyngor. 

• Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu CCUHP – Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn. 

 
C. Diffinio canlyniadau yn nhermau manteision economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol cynaliadwy: 
• Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 
• Caiff Amcanion Llesiant a Gwella y Cyngor eu cynnwys yn Strategaeth 

Gorfforaethol 2017-2022 y Cyngor ac fe’u hadolygir bob blwyddyn a’u 
hadrodd yn adroddiad blynyddol yr amcanion Llesiant a Gwella a gyhoeddir 
ar wefan Cyngor Sir Ceredigion.  Ystyriodd y Cyngor yr Adroddiad 
Blynyddol Amcanion Llesiant a Gwella 2020-21 drafft, gan gymeradwyo’r 
Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 21.10.21, a gyhoeddir ar wefan y 
Cyngor.  

• Amlinellir gwybodaeth ynghylch perfformiad yn Adroddiad Blynyddol 
Amcanion Llesiant a Gwella y Cyngor. 

• Mae’r Cyngor wedi pennu diben a gweledigaeth y Cyngor ac mae’r rhain yn 
cael eu cynnwys yn Strategaeth Gorfforaethol 2017-22.  Mae’r strategaeth 
hon yn dangos sut y bydd yr awdurdod yn cynorthwyo ac yn hyrwyddo 
llesiant dinasyddion Ceredigion. 

• Cyhoeddwyd Cynllun Llesiant Lleol BGC ym mis Mai 2018. 
• Mae’r Awdurdod wedi cymryd y camau canlynol tuag at weithredu Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: 
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Paratoi datganiad ac amcanion llesiant; 
o Ymgorffori’r Nodau Llesiant a’r egwyddor datblygiad Cynaliadwy yn y 

broses cynllunio busnes; 
o Datblygu canllawiau ac offeryn IIA newydd (cyflwynwyd hyfforddiant i 

Swyddogion ac Aelodau); 
o Sefydlu grŵp a chynllun gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol; 
o Caiff y Cyfansoddiad ei fonitro a’i adolygu yn barhaus; 
o Cyhoeddwyd asesiad Llesiant Lleol BGC ym mis Mawrth 2017; 
o Cytunwyd ar drefniadau craffu ar gyfer BGC; 
o Adroddiadau Cabinet, gan gynnwys yr asesiad effaith 

Cymdeithasol/economaidd/amgylcheddol; 
o Datblygwyd modiwl e-ddysgu gorfodol am y Ddeddf ac mae wedi cael ei 

hyrwyddo ymhlith holl Staff y Cyngor; 
o Rhaid cynnal Asesiad Effaith Cydraddoldeb, cymunedol a’r iaith 

Gymraeg am yr holl gynigion ynghylch ailstrwythuro ysgolion fel sy’n 
ofynnol dan God Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru;  ac 

o Mae aelodau wedi cyfrannu at Fframwaith Craffu Swyddog 
Cenedlaethau’r Dyfodol mewn perthynas â DLlCD 

• Mae’r holl drefniadau Cynllunio yn adlewyrchu’r Edau Aur ac yn ffurfio’r 
cysylltiadau gyda chynlluniau Corfforaethol, gan gynnwys; 
o Cynllun Strategol; 
o Adrodd am Reoli Perfformiad Corfforaethol;  ac  
o Amcanion Gwella Llesiant  

• Mae Polisi Cymunedol ac Ymgysylltu (11 Ionawr 2013) ar gael. 
• Datblygwyd Pecyn Cymorth Ymgysylltu â’r Cyhoedd 2014 er mwyn darparu 

adnodd hawdd i’w ddefnyddio i Swyddogion wrth ddatblygu a chynnal 
gweithgarwch ymgysylltu effeithiol â’r cyhoedd gyda’u cymunedau, yn unol 
ag Egwyddorion Cenedlaethol Ymgysylltu â’r Cyhoedd. 

• Adroddir diweddariadau am arbedion yn y gyllideb ac am waith y Grŵp 
Datblygu i’r Grŵp Ymgynghori Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac 
Effeithlonrwydd. 

• Mae’r broses o bennu cyllidebau yn destun gweithgarwch craffu manwl gan 
y pum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu. 

• Mae’r broses cynllunio busnes yn cynnwys neilltuo adnoddau a chaiff 
Cynlluniau Busnes eu paratoi bob blwyddyn a’u monitro bob chwarter gan 
Fwrdd Perfformiad, sy’n cynnwys aelodau’r Cabinet a Chadeiryddion ac Is-
Gadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu a Chadeirydd y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu. 

• Mae trefniadau perfformiad chwarterol yn darparu protocol herio er mwyn 
sicrhau y cyflawnir canlyniadau. 

• Mae trefniadau rheoli perfformiad corfforaethol yn cynnwys asesiad 
chwarterol o’r risgiau wrth geisio cyflawni canlyniadau neu ddarparu’r 
gwasanaeth. 

• Mae gweithgarwch rheoli risg yn cynnwys cofnodion risg ar gyfer; 
o Cynlluniau Busnes (Lefel 1);  a 
o Chynlluniau Gwasanaeth (Lefel 2). 

• Caiff mesurau perfformiad lleol eu cynnwys mewn cynlluniau cyflawni Busnes 
a gwasanaeth. 

• Mae Cynlluniau Cyfalaf yn cynnwys; 
o Hawliau Tramwy; 
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o Priffyrdd; 
o Cynllun Cyllideb Blynyddol;  a  
o Thrawsnewid. 

• Cymeradwywyd y Strategaeth a’r Polisi Rheoli Risg a’r Fframwaith Rheoli 
Risg gan y Cabinet ar 24 Medi 2019. 

• Cyflwynir hyfforddiant Rheoli Risg i Aelodau a Rheolwyr Uwch. 
• Datblygwyd pecyn e-ddysgu rheoli risg i’r holl Staff eraill a chynhaliwyd 

hyfforddiant yn 2019, a threfnwyd gweithdy gydag yswirwyr ar gyfer Rheolwyr 
uwch. 

• Caiff cyhoeddi perfformiad gwasanaeth, gan gynnwys data ynghylch costau a 
gwerth am arian, ei ystyried yn rheolaidd mewn adroddiadau gwasanaeth. 

• Mae’r Archwilydd a benodir yn ystyried trefniadau’r Cyngor er mwyn sicrhau 
darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.  Yn ei lythyr, mae wedi datgan 
bod y Cyngor wedi cydymffurfio â’i gyfrifoldebau ynghylch ei ddefnydd o 
adnoddau. 

• Cyhoeddwyd yr Archwiliad mwyaf diweddar o Gynllun Gwella y Cyngor (2020-
2021) ym mis Tachwedd 2020.  Daeth yr adroddiad i’r canlyniad cadarnhaol 
bod y Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau a’i fod wedi gweithredu yn unol 
â chanllawiau Llywodraeth Cymru mewn ffordd ddigonol er mwyn cyflawni ei 
ddyletswyddau. 

• Caiff ffurflen arfarnu cyfalaf ei llenwi ar gyfer prosiectau cyfalaf newydd, sy’n 
cynnwys y gofyniad ar gyfer y prosiect, ac fe’i ddefnyddir i asesu gwerth am 
arian a goblygiadau refeniw prosiectau mawr. 

• Strategaeth Ariannol Tymor Canolig, sy’n cynnwys Strategaeth Buddsoddiad 
Cyfalaf hefyd. 

• Mae datganiad polisi caffael Cymru yn cyd-fynd â Strategaeth Caffael 2018-
2022 y Cyngor. 

• Mae canllawiau ac offeryn IIA ar gael ac yn cael ei ddefnyddio er mwyn 
cynorthwyo gweithgarwch gwneud penderfyniadau. 

• Cyhoeddir pob adroddiad a’r holl gofnodion mewn ffordd amserol ac mae 
modd eu harchwilio.  Mae pob cyfarfod yn gyfarfod cyhoeddus, yn unol ag 
ystyriaethau gwybodaeth wedi’i heithrio yn unol â diffiniad Deddf Llywodraeth 
Leol 1972. 

• Anogir gweithgarwch Craffu cyn gwneud penderfyniadau pan fo modd. 
• Y Rhaglen Trawsnewid. 
• Mae Rhestrau Cyfeirio Ymgysylltu ac Ymgynghori ar gael ar CeriNet. 
• Cynllun Gweithredu Grŵp DLlCD. 
• Cyflwynir Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024, ac adroddiad monitro 

2020-2021 y Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol i’w gymeradwyo, ac 
ar ôl eu cymeradwyo, fe’u cyhoeddir ar wefan y Cyngor. 

• Safonau’r Gymraeg ac adroddiad monitro Safonau’r Gymraeg Blynyddol.  
• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl hyfforddiant e-ddysgu gorfodol am 

Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg. 
• Cyflwynwyd Adroddiad Cwynion a Chanmoliaeth Blynyddol 2020/21 i’r 

Pwyllgor Craffu Adnoddau Corfforaethol ar 27.10.21 ac fe’i cymeradwywyd 
gan y Cyngor ar 9/12/21. 

 
 

D. Penderfynu ar yr ymyriadau sy’n angenrheidiol i gyflawni’r canlyniadau 
 arfaethedig gystal ag y bo modd: 
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• Mae arweiniad ac offeryn IIA ar gael a chyflwynwyd hyfforddiant i 
Swyddogion ac Aelodau. 

• Defnyddir templedi adrodd safonol yn y broses o wneud penderfyniadau.    
• Mae hyfforddiant Ymwybyddiaeth Sefydliadol ar gael fel modiwl dewisol yn y 

Rhaglen i Reolwyr Corfforaethol, sy’n cynnwys gwybodaeth ynghylch y 
broses o wneud penderfyniadau, Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, 
Cydraddoldeb, yr Iaith Gymraeg a defnyddio’r IIAs, ac mae’r Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd ac MO (CLO-Cyfreithiol a Llywodraethu) yn 
rhoi cyngor yn ôl yr angen. 

• Cyhoeddir Polisi, Strategaeth a Fframwaith Rheoli Risg (a gymeradwywyd 
gan y Cabinet ar 24.9.10) gyda rhaglen hyfforddiant ar gyfer Aelodau, 
Rheolwyr Uwch a Rheolwyr ar CeriNet ac maent ar gael i bob Aelod o Staff. 

• Diwygiwyd dogfennau i adlewyrchu risgiau ychwanegol a gwybodaeth 
gefndirol er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus.  Adroddir y Gofrestr 
Risg Corfforaethol i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn rheolaidd 
(9.9.2021, 3.6.2021).  

• Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig wedi cael ei diweddaru’n 
rheolaidd a chymeradwywyd y fersiwn cyfredol dyddiedig 2021/22 Ymlaen 
gan y Cyngor ar 5.3.2021.  

• Mae offeryn coeden benderfynu ymgynghori yn cynnwys adran sy’n cynnig 
arweiniad ynghylch lledaenu canlyniadau ymgynghori. 

• Her gyllid ynghylch arbedion ar Wefan y Cyngor. 
• Mae trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cynnwys yr elfennau 

chwarterol canlynol: 
o Adroddiad Gwasanaeth y Prif Swyddog Corfforaethol; 
o Bwrdd Perfformiad;  a 
o Chyfarfodydd Panel Gweithredol. 

• Gweithredir y broses Cynllunio Busnes ar gyfer 2021-22 a rhennir 
Cynlluniau Busnes Lefel 1 gyda’r Tîm Perfformiad ac Ymchwil. 

• Nodwyd mesurau perfformiad ym mhob Cynllun Busnes Lefel 1 ac mae’r 
rhain yn eu tro yn cael eu trosi i’r Dangosfwrdd adrodd ar gyfer pob 
gwasanaeth.  Craffwyd y mesurau hyn yn ofalus ac fe’u cymeradwywyd yn 
derfynol gan arweinwyr uwch.  Mae gwasanaethau yn adrodd yn erbyn y 
mesurau hyn fel rhan o’r broses rheoli perfformiad ar gyfer y flwyddyn. 

• Mae Cynlluniau Busnes yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y gyllideb a 
chyllid ac maent yn rhan o’r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol 
chwarterol. 

• Defnyddir calendr i adrodd terfynau amser a chyhoeddir dyddiadau 
Bwrdd/Panel Gweithredol gydag adroddiadau. 

• Strategaeth Cyfathrebu Corfforaethol 2019-2022. 
• Mae gan BGC Ceredigion Gynllun Llesiant Lleol a ddatblygwyd ac a 

gyflawnwyd ar y cyd gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allanol. 
• Cynhaliwyd Asesiad Llesiant Lleol gan y BGC sydd wedi cyfrannu at y Cynllun 

Llesiant Lleol ac Amcanion Llesiant y Cyngor ar gyfer y dyfodol. 
• Mae’r holl brosiectau cydweithio mawr wedi pennu trefniadau llywodraethu a 

rheoli gan gynnwys rheoli risg. 
• Ystyrir pob prosiect gan Banel Rheoli Prosiectau Corfforaethol, a fynychir gan 

IA hefyd ac mae’n fforwm effeithiol ar gyfer cynghori/herio ac amlygu risgiau 
wrth i feysydd Gwasanaeth ddatblygu prosiectau, gan gynnwys prosiectau 
cydweithio. 
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• Mae’r Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol yn helpu i sicrhau bod prosiectau 
yn ystyried yr elfennau canlynol yn gynnar:  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol;  arweiniad arall;  cyllid, caffael, llywodraethu a threfniadau cyfreithiol;  
goblygiadau AD;  Iechyd a Diogelwch;  ac Archwilio.  Gwella trefniadau 
prosiect cyn adrodd i’r Grŵp Datblygu a phrosesau awdurdodi eraill. 

• Ystyrir newidiadau deddfwriaethol e.e.  mae gwaith yn mynd rhagddo mewn 
perthynas â gweithredu newidiadau deddfwriaethol megis newidiadau Deddf 
LGEW 2021 ac ystyried/monitro risgiau y mae pob partner yn eu hwynebu 
wrth gydweithio, gan gynnwys risgiau a rennir.  Cynhelir cyfarfodydd ac mae 
gwaith paratoi yn cael ei wneud, er enghraifft, ynghylch gofyniad Deddf 2021 
am Gyd-bwyllgorau Corfforedig, gan gynnwys risgiau posibl ac a rennir 
(sefydlwyd grŵp CJC, a chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 19 Ebrill 2021, i 
ystyried y gofyniad i sefydlu CJC Canolbarth Cymru yn unol â Deddf 2021). 

• Sefydlwyd Grŵp Rheoli Prosiect Corfforaethol er mwyn ffurfioli gweithgarwch 
datblygu a rheoli prosiectau. 

• Sicrhau bod Staff sy’n meddu ar sgiliau rheoli prosiect ar gael.  
• Mae hyn yn helpu i sicrhau bod prosiectau yn ystyried y canlynol yn gynnar:  

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol;  arweiniad arall;  cyllid, caffael, 
llywodraethu a threfniadau cyfreithiol;  goblygiadau AD;  Iechyd a Diogelwch;  
ac Archwilio.  Gwella trefniadau prosiect cyn adrodd i’r Grŵp Datblygu a 
phrosesau awdurdodi eraill. 

• Mae’n helpu i nodi’r gofynion ynghylch cyfalaf i’w cynnwys mewn rhaglenni 
cyfalaf yn y dyfodol. 

• Pennwyd a chymeradwywyd dangosyddion perfformiad lleol ar gyfer pob elfen 
gwasanaeth ac maent wedi cael eu cynnwys yn y cynllun gwasanaeth, ac 
adroddir amdanynt yn rheolaidd. 

• Fframwaith Cyllideb. 
• Cyfrifyddu Gwasanaeth – Monitro cyllideb. 
• Mae Rheoliadau Ariannol a Rheolau am y Weithdrefn Ariannol (Dogfen F 

Cyfansoddiad), ynghyd â Chanllawiau Rheoli Cyllidebol wedi cael eu 
diweddaru.  Datganiadau Sicrwydd Prif Swyddog. 

• Mae’r trefniadau rheoli mewnol sydd mewn grym yn destun gweithgarwch 
adolygu rheolaidd gan Archwilwyr Mewnol, yn unol â’r cynllun archwilio 
blynyddol sy’n seiliedig ar risg. 

• Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022. 
• Cymeradwywyd Cynllun a Strategaeth Archwilio Mewnol 2021/2021 gan y 

Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24 Chwefror 2021. 
• Mae’r cynllun arbedion corfforaethol wedi bod trwy broses lywodraethu gadarn 

er mwyn sicrhau bod yr holl arbedion yn cysylltu â’r canlyniadau gwasanaeth 
a ddymunir. 

• Caiff Buddion Cymunedol eu hymwreiddio yn ein Prosesau a’n Polisïau ac 
maent wedi cael eu gweithredu a’u monitro ac adroddwyd amdanynt yn 
rheolaidd. 

• Caiff Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ei hintegreiddio yn ein 
prosesau. 

 
 

E. Datblygu capasiti’r sefydliad, gan gynnwys gallu ei arweinwyr a’r 
unigolion oddi mewn iddo: 
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• Mae trefniadau ymsefydlu corfforaethol ac ar gyfer rheolwyr llinell bellach 
mewn grym.  Cyflwynwyd cynlluniau Datblygu Rheolwyr Corfforaethol ac 
ymsefydlu Corfforaethol ym mis Ebrill 2018.  Mae sesiynau ymsefydlu 
corfforaethol yn rhan o’r gofynion hyn, rhaid i bob aelod o Staff newydd 
fynychu sesiwn ymsefydlu.  Mae Rheolwyr Uwch yn cyflwyno yn y sesiynau 
wyneb-yn-wyneb hyn. 

• Darparir rhaglen ymsefydlu ar gyfer Aelodau newydd.  Darparir hyfforddiant 
parhaus i Aelodau a threfnir darpariaeth ynghylch materion penodol e.e.  
rheoli Trysorlys, a hefyd, cynhelir adolygiad parhaus o gyfleoedd ar gyfer 
hyfforddiant sgiliau a diweddaru, gan gynnwys Cynllun Adolygu Datblygiad 
Personol (defnyddir y wybodaeth i ddatblygu Cynllun Hyfforddiant Aelodau) a 
darparir rhaglen ymsefydlu gynhwysfawr newydd ar ôl yr etholiad (o fis Mai 
2022), a fydd yn cynnwys modiwlau e-ddysgu ychwanegol. 

• Cynllun datblygu aelodau. 
• Mae paratoadau yn cael eu gwneud ar gyfer (fel rhan o’r rhaglen ymsefydlu i 

Aelodau (o fis Mai 2022)) hyfforddiant i Aelodau’r Cabinet, hyfforddiant i’r 
Pwyllgor Safonau a Moeseg (rôl), hyfforddiant am Ddyletswyddau Arweinydd 
Grŵp Gwleidyddol a hyfforddiant ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
(rôl). 

• Cyflawnwyd Datblygiad/Hyfforddiant fel rhan o fanylebion person ar gyfer prif 
swyddi cyllid a chyfreithiol (cymhwyster gorfodol, gofynion y swydd). 

• Adolygiadau personol ar gyfer Swyddogion a darparu cyfleoedd i Swyddogion 
gael hyfforddiant diweddaru a sgiliau parhaus. 

• Caiff CeriNet (yr adnodd a’r mewnrwyd AD i Staff a rheolwyr) ei adolygu’n 
barhaus a’i wella er mwyn sicrhau ei effeithiolrwydd.  Mae ei gyflwyno wedi 
gwella effeithiolrwydd.  Mae gwybodaeth ynghylch ymsefydlu ar gael, ynghyd 
â’r Pecyn Cymorth i Reolwyr a’r llawlyfr Staff. 

• Bellach, rheolir Dysgu a Datblygu trwy system Ceri a chynigir cyfleoedd i bob 
aelod o Staff, a hefyd, cynigir cyfleoedd i’r rhai sy’n cyflawni Rôl Arwain neu y 
maent yn dymuno bod yn arweinwyr.  Cyflwynir modiwlau e-ddysgu er mwyn 
sicrhau bod hyfforddiant a datblygu yn gost-effeithiol lle bynnag y bo modd. 

• Caiff pecynnau e-ddysgu eu datblygu a’u cyflwyno’n rheolaidd ar gyfer 
hyfforddiant gorfodol ac anorfodol. 

• Mae pecyn cymorth cynllunio Gweithlu Strategol yn cynnwys adnabod 
anghenion hyfforddiant a dysgu pob maes gwasanaeth. 

• Mae Arfarniadau Perfformiad yn cofnodi anghenion hyfforddiant a datblygu 
trwy system Ceri. 

• Cynllun Perfformiad a Datblygiad Personol blynyddol parhaus – mae 
Adolygiadau Perfformiad yn cysylltu ag amcanion Corfforaethol a strategol. 

• Mae proses Adolygu Datblygiad Personol yn ei lle ar gyfer Aelodau. 
• Nod y Cyngor yw sicrhau’r lefel safonol ar gyfer Siarter Cymru o ran Cymorth 

a Datblygiad Aelodau. 
• Mae’r trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn darparu’r fforwm ar gyfer 

anghenion rheoli perfformiad ac ar ôl hynny, paratoi’r cynlluniau gweithredu er 
mwyn darparu gwelliannau corfforaethol wrth adolygu perfformiad Staff.  
Cryfhawyd y rhain ymhellach wrth gyflwyno arfarniadau blynyddol ar gyfer yr 
holl Staff trwy gyfrwng system AD Ceri. 

• Gall yr holl Staff fanteisio ar ddigwyddiadau dysgu a datblygu trwy gyfleuster 
hunan-wasanaeth Ceri.  Yn ogystal, gall rheolwyr archebu lle i Staff ar 
ddigwyddiadau perthnasol trwy’r cyfleuster Hunan-wasanaeth i Reolwyr. 
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• Cryfhawyd cynlluniau datblygu staff sy’n gysylltiedig ag arfarniadau wrth 
gyflwyno’r modiwl Rheoli Perfformiad yn Ceri. 

• Mae Rhaglen Rheolwyr Ceredigion yn cynnig datblygiad personol gan 
gynnwys trefniadau llywodraethu a gwybodaeth sefydliadol. 

• Mae Cynllun Gweithlu 2017-2022 yn cynnwys camau gweithredu ar gyfer 
datblygiad Staff mewn themâu allweddol. 

• Mae aelodau yn mynychu digwyddiadau, seminarau a chynadleddau amrywiol 
(gweler uchod). 

• Defnyddio ymarferion meincnodi ac ymchwil. 
• Mae system gyflogres AD Ceri wedi sicrhau bod data ystyrlon am Staff 

bellach ar gael i Reolwyr bob mis er mwyn monitro costau, trosiant ac 
absenoldeb. 

• Gweithrediad effeithiol partneriaethau sy’n cyflawni canlyniadau y cytunwyd 
arnynt.  Datblygwyd Partneriaethau effeithiol mewn sawl maes a gwasanaeth 
gan gynnwys: 

o Gwella Ysgolion; 
o Iechyd a Gofal cymdeithasol; 
o Porth Agored;  a 
o Gwastraff. 

• Caiff partneriaethau ychwanegol eu cynnwys yn y Rhestr Prosiectau 
Cydweithio strategol. 

• Mae Strategaeth Adnoddau Dynol ar gael ar y Fewnrwyd. 
• Cyflawnir gwaith cynllunio gweithlu strategol gan ddefnyddio’r pecyn offer 

cynllunio gweithlu Strategol a chaiff hwn ei gwblhau gan bob maes 
gwasanaeth.  Cyfrannodd canlyniadau’r pecyn cymorth hwn at y cynllun 
gweithlu ar gyfer 2017-2022.  Mae Cynllun Gweithlu 2017-2022 yn 
canolbwyntio ar 4 thema allweddol: 

1. Ymgysylltu a Chyfle; 
2. Gweithlu Hyblyg ac Ystwyth; 
3. Hyrwyddo gweithlu dwyieithog;  a 
4. Datblygu Rheolaeth ac Arweinyddiaeth. 

• Adroddir diweddariadau am gynnydd y cynllun gweithlu i’r pwyllgor craffu. 
• Mae’r strwythur Arwain a Rheolwyr Uwch wedi diffinio’r rolau hyn, gan 

gynnwys sut y maent yn integreiddio â’i gilydd. 
• Cynhelir gweithgarwch cynllunio ar gyfer olyniaeth trwy gyfrwng trafodaethau 

a chamau gweithredu o fewn meysydd gwasanaeth a gyda phartneriaid ac ni 
ellir wastad dangos tystiolaeth o hyn.  Datblygir hyn ymhellach trwy gyfrwng y 
pecyn cymorth cynllunio gweithlu Strategol. 

• Mae cyfarfod ar y cyd o Reolwyr Uwch yn sicrhau bod rolau, cyfrifoldebau ac 
atebolrwydd yn glir. 

• Mae disgrifiadau swydd yn diffinio’r rolau a’r cyfrifoldebau sy’n ofynnol gan 
swyddi mewn ffordd glir. 

• Mae’r Cyfansoddiad yn nodi rolau a chyfrifoldebau Aelodau (Rhan 3.4 Tabl 4) 
a Swyddogion uwch (rhan 2 Erthygl 2) ac mae Cynllun Dirprwyo (Y 
Cyfansoddiad Rhan 3.5) yn bodoli ac yn nodi cyfrifoldebau Aelodau a 
Swyddogion yn glir. 

• Mae’r Pecyn Cymorth Cynllunio Strategol yn cynnwys elfen o gynllunio ar 
gyfer olyniaeth a rheoli talent. 

• Mae protocolau yn eu lle ar gyfer perthnasoedd gwaith rhwng Aelodau a 
Swyddogion (e.e.  Protocol Swyddog-Aelod). 

• Mae Codau Ymddygiad i Swyddogion ac Aelodau mewn grym. 
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• Mae gweithgorau Swyddogion ac Aelodau mewn grym ac yn gweithio’n 
effeithiol. 

• Adolygir Rheolau Gweithdrefnau Contract (‘CPR’) (Rhan 4 Dogfen G 
Cyfansoddiad) a Rheoliadau Ariannol a gweithdrefnau ariannol cysylltiedig 
(Rhan 4 Dogfen F Cyfansoddiad) yn rheolaidd e.e.  diweddarwyd CPR ym mis 
Mawrth 2019. 

• Sefydlwyd strwythur Corfforaethol y Cyngor er mwyn sicrhau y gall y 
Swyddogion Statudol gyflawni eu rolau mewn ffordd effeithiol. 

• Mae’r CE yn gyfrifol am adolygu’r strwythur hwn, yn ôl yr angen. 
• Ar 15.10.21, penderfynodd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar y set 

ddiwygiedig o Ddisgrifiadau Rôl Aelodau, a gynlluniwyd i gael eu defnyddio 
law yn llaw â Fframwaith Datblygu aelodau (Cymhwysedd) Cymru, Manylebau 
Person a Disgrifiadau Rôl Aelodau Fframwaith Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru (‘CLlLC’), sy’n cynnwys disgrifiad o rôl yr Arweinydd (Paratowyd 
adroddiad er gwybodaeth i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
hefyd ar 19.1.21). 

• Mynediad i sesiynau briffio gwybodaeth/cyrsiau am ddeddfwriaeth newydd. 
• Trefnir Gweithdai Aelodau yn ôl yr angen. 
• Rhestr Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth a grwpiau ffocws 

Defnyddwyr Gwasanaeth. 
• Polisi Ymgysylltu Cymunedol. 
• Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Pwyllgor Craffu (2016) (Dogfen N 

Cyfansoddiad) Mae’r Cyngor yn ymgynghori ac yn ymgysylltu gyda 
phreswylwyr lleol, cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill yn y sir yn barhaus er 
mwyn deall eu safbwyntiau a’u barn wrth ddatblygu cynlluniau a/neu 
strategaethau newydd.  Rhoddir ystyriaeth briodol i adborth cyn cytuno ar 
fersiynau terfynol. 

• Cyflawnir gweithgarwch hunan-asesu craffu bob blwyddyn gan gynnwys 
arolwg. 

• Cyhoeddir cofnodion presenoldeb bob blwyddyn. 
• Anogir a chynorthwyir aelodau i gwblhau Adroddiadau Blynyddol, a gyhoeddir 

ar wefan y Cyngor. 
• Mae Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn mynychu Cyfarfodydd 

Rhwydweithio Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio a Llywodraethu Cymru 
Gyfan er mwyn datblygu a chymharu’r rôl o fewn Awdurdodau Lleol. 

• Gweithredu polisïau Adnoddau Dynol priodol a sicrhau eu bod yn gweithio 
mewn ffordd effeithiol. 

• Polisi Gweithle Di-Fwg a Pholisi Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau. 
• Mae’r Cyngor wedi cyflwyno amrediad o adnoddau a dewisiadau er mwyn 

gwella iechyd a lles Staff e.e.  cyflwynwyd Strategaeth Iechyd a Llesiant 2021-
2026 er mwyn cynorthwyo’r gwelliant yn iechyd a lles y gweithlu. 

• Mae’r Cyngor wedi penodi Swyddog Iechyd a Lles Cyflogeion er mwyn 
cydlynu a hyrwyddo iechyd a lles yn y gweithlu. 

• Cyflwynwyd pecyn cymorth Gofal yn Gyntaf i gyflogeion, sy’n cynnig: 
o Gwasanaeth cwnsela;  a 
o Chyngor ynghylch materion ariannol, cyfreithiol, defnyddwyr, gofal i’r 

henoed, gofal plant a chyflogaeth. 
• Mae’r cymorth arall sydd ar gael i Staff yn cynnwys:   

o Rhaglen iechyd a lles Rhyngweithiol Therapi Ymddygiad Gwybyddol; 
o Cynllun gofal llygaid; 
o Cynllun talebau gofal plant; 
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o Iechyd Da;  a 
o Hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer Staff a Rheolwyr. 

 
 

F.  Rheoli risgiau a pherfformiad drwy reolaeth fewnol gadarn a thrwy reoli 
arian cyhoeddus yn gadarn: 

• Cymeradwywyd y Strategaeth a’r Polisi Rheoli Risg a’r Fframwaith Rheoli 
Risg gan y Cabinet ar 24 Medi 2019 ac mae’r Fframwaith yn cael ei 
ddiweddaru o hyd.  Mae’r Cyngor yn parhau i ffurfio strategaethau a 
chynlluniau, gan ystyried y risgiau a achosir gan bandemig Covid-19 

• Ystyrir y Gofrestr Risg Corfforaethol yn ystod holl gyfarfodydd y Grŵp 
Arweiniol, cyfarfodydd y Swyddogion Arweiniol Corfforaethol a’r cyfarfodydd 
Rheoli Perfformiad Corfforaethol, a chan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
fel eitem sefydlog ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.  Adroddir 
diweddariadau yn ystod pob Cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu er 
mwyn cynnig gwybodaeth a sicrwydd parhaus bod risgiau yn parhau i gael eu 
rheoli.  Mae’r Pwyllgor yn cyfeirio materion i Bwyllgorau Craffu pan fo hynny’n 
briodol. 

• Mae Rheoli Risg yn rhan annatod o weithgarwch cynllunio busnes gweithredol 
a phennu Strategaethau a Pholisïau. 

• Cofnodir holl Risgiau trawsnewid a phrosiectau.  Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar 
Drawsnewid ac Effeithlonrwydd yn monitro Risgiau Trawsnewid yn rheolaidd 
a chyfeirir Trawsnewid a Risgiau i Baneli a chyfarfodydd Llywodraeth Leol ar y 
cyd. 

• Roedd yr holl Gynlluniau yn cynnwys cofnodion Risgiau, gan gynnwys: 
o Y Cynllun Ariannol tymor Canolig; 
o Cynlluniau Busnes (lefel 1);  a  
o Chynlluniau Gwasanaeth (lefel 2). 

• Caiff cynlluniau Busnes/Gwasanaeth eu monitro er mwyn sicrhau y cyflawnir 
canlyniadau cyflawni. 

• Caiff trefniadau Rheoli Risg Corfforaethol eu harchwilio’n rheolaidd a chaiff 
gweithgarwch rheoli risg ei gynnwys mewn rhaglenni archwilio 
sefydliad/gwasanaeth Gwasanaethau unigol. 

• Mae ‘risgiau’ yn sail i raglenni gwaith archwilio yr Archwilwyr Mewnol, fel sy’n 
ofynnol gan system meddalwedd rheoli archwilio MKI/Pentana.  Diweddarwyd 
templed adroddiadau Cyngor / Cabinet er mwyn cynnwys cyfeiriad at 
oblygiadau cyfreithiol, goblygiadau staffio, goblygiadau eiddo/asedau a 
risgiau. 

• Mae Perfformiad Corfforaethol yn gofyn am ddiweddariadau rheolaidd o ran 
Risg. 

• Diwygiodd y Cyngor ei drefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn 2017 er 
mwyn gwella’r broses o fonitro ei gynlluniau busnes a’i ddangosyddion 
perfformiad, gan gynnwys Dangosyddion Strategol Cenedlaethol (‘NSI’), PAM 
a Dangosyddion Lleol.  Mae’r rhain yn gysylltiedig â’r Amcanion Gwella a 
Llesiant a Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 hefyd. 

• Mae Panel Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cyfarfod bob chwarter.  Mae 
pob Swyddog Arweiniol Corfforaethol yn adrodd i’r Panel hwn a chyhoeddir y 
Dyddiadau ar gyfer adrodd yn yr adroddiad.  Mae Cadeiryddion ac Is-
Gadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn mynychu ar sail yr 
egwyddor y gallant nodi meysydd y mae gofyn eu cynnwys yn eu 
Blaenraglenni Gwaith priodol nhw. 
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• Cyflawnir gweithgarwch Monitro Risg Prosiectau Penodol a chaiff yr holl 
Risgiau eu neilltuo i Swyddog Arweiniol Corfforaethol (Perchennog y Risg). 

• Ystyriodd y Cyngor Adroddiad Blynyddol Amcanion Gwella a Llesiant 2020-21 
a chymeradwyodd yr Amcanion Llesiant ar gyfer 2022-23 ar 21.10.21 ym mis 
Hydref 2020 (Yn ogystal, cymeradwywyd Adroddiad Blynyddol Amcanion 
Gwella a Llesiant 2020-2021 gan Bwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu y 
Cyngor ar 15.9.21, a chan y Cabinet ar 5.10.21).  

• Casglwyd gwybodaeth feincnodi fel rhan o weithgarwch ailfodelu gwasanaeth. 
• Asesiadau mewnol ac allanol gan: 

o Archwilio Cymru; 
o Estyn; 
o Arolygiaeth Gofal Cymru (‘AGGC’);  Swyddfa’r Comisiynydd Pwerau 

Ymchwilio (‘ICPO’);  a 
o Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (‘ICO’). 

• Asesiadau allanol, gan gynnwys y Cod Ymddygiad. 
• Hunanasesiad (Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu) – mae ymarfer 

hunanasesu yn mynd rhagddo i’w gyflwyno yn ystod Cyfarfod y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 10.3.2022. 

• Mae Gwasanaethau unigol yn cynnal gweithgarwch hunanasesu trwy gyfrwng 
matrics perfformio. 

• Mae IA yn cynnal hunanasesiad blynyddol ac maent yn cael adolygiad 
cymheiriaid / asesiad allanol annibynnol bob 5 mlynedd gan PSIAS. 

• Perfformiad costau (gan ddefnyddio mewnbynnau ac allbynnau). 
• Mae Prif Swyddogion yn darparu cymorth a chyngor i Aelodau.  Darparir 

cyngor gan y Prif Swyddog Ariannol hefyd. 
• Mae gofynion adrodd yn mynnu bod goblygiadau/cyngor cyfreithiol ac ariannol 

yn cael eu cynnwys mewn adroddiadau/penderfyniadau, a gyhoeddir pan fo 
hynny’n briodol. 

• Cyhoeddir pob adroddiad a’r holl gofnodion mewn ffordd amserol ac maent ar 
gael i’w harchwilio gan gynnwys. 

• Dewisiadau ar gyfer argymhellion. 
• Gall Pwyllgorau Craffu ofyn am adroddiadau ar unrhyw adeg a gwahoddir 

Cadeiryddion Craffu i fynd â materion yn ôl gerbron y Cabinet 
• Mae’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cyfeirio materion i’r pwyllgor 

Craffu ac mae’n cael adroddiadau yn ôl. 
• Mae croeso i’r cyhoedd fynychu pob cyfarfod, yn unol ag ystyriaethau 

gwybodaeth wedi’i heithrio yn unol â’r diffiniad yn Neddf Llywodraeth Leol 
1972. 

• Cytundeb am y wybodaeth y bydd gofyn ei chael a’r amserlenni 
• Mae trefniadau craffu mewn grym a gefnogir ac sy’n cynnig cyfleoedd i herio 

gweithgarwch gwneud penderfyniadau ac adolygu darpariaeth gwasanaethau.  
Nod y swyddogaeth graffu yw cynnig gwerth ychwanegol i’r agenda gwelliant 
parhaus yn eu rôl fel “cyfaill beirniadol”.  Yn ogystal, mae Pwyllgorau Trosolwg 
a Chraffu yn cynnig cyfleoedd i wneud gwaith datblygu polisi a chyn gwneud 
penderfyniadau, sy’n swyddogaeth craffu, a ddatblygwyd dros y blynyddoedd 
diwethaf.  Nod y Cyngor yw craffu, pan fo modd, cyn y caiff penderfyniadau eu 
gwneud. 

• Mae’r Cyngor wedi cymeradwyo Protocol Trosolwg a Chraffu Ymgysylltu â’r 
Cyhoedd (2016) (Dogfen N Cyfansoddiad) ac fe’i ddefnyddiwyd sawl gwaith. 
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• Mae trefniadau wedi cael eu gwneud i geisio safbwyntiau’r cyhoedd, a gesglir 
trwy gyfryngau cymdeithasol a’u rhannu gyda Phwyllgorau Trosolwg a Chraffu 
er mwyn iddynt eu hystyried. 

• Bydd Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu y Cyngor yn gyfrifol am gymryd 
trosolwg o effeithiolrwydd cyffredinol BGC. 

• Gwaith a gyflawnir gyda Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol er mwyn datblygu 
Fframwaith Craffu mewn perthynas â DLlCD. 

• Cyhoeddir adroddiadau a hefyd, yr holl agendâu, cofnodion, Blaenraglen 
Waith a phob Cylch Gorchwyl ar wefan y Cyngor. 

• Mae Bwrdd Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn cyfarfod bob chwarter, ac 
estynnir gwahoddiad i Gadeiryddion Pwyllgorau Craffu fynychu. 

• Pennir dyddiadau adrodd ar ddechrau pob blwyddyn. 
• Mae gweithgarwch monitro’r gyllideb yn digwydd yn gyson trwy gydol y 

flwyddyn, o fewn gwasanaethau, i weithgorau Swyddogion sy’n Aelodau a’r 
Cabinet e.e.  Grŵp Datblygu a CMG ac arbedion y rhaglen drawsnewid i’r 
Grŵp Trawsbleidiol Ymgynghorol am Drawsnewid ac Effeithlonrwydd, y caiff 
Cadeiryddion Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu eu gwahodd i’w harsylwi law yn 
llaw â chyfarfodydd y Bwrdd Perfformiad. 

• Cyflawnir gwaith monitro ariannol yn rheolaidd ar draws y Cyngor dan 
drefniant cyfrifyddu datganoledig a chaiff gwaith adrodd ffurfiol ei gyflwyno i’r 
Cabinet.  Caiff gwaith monitro ei gynnwys yn yr adroddiadau rheoli 
perfformiad chwarterol hefyd. 

• Mae goblygiadau ariannol yn ofyniad i’w gynnwys yn holl adroddiadau 
Cyfarfodydd y Cabinet. 

• Mae’r Rheoliadau Ariannol a’r Rheolau Gweithdrefn Ariannol (Dogfen F 
Cyfansoddiad) a’r Rheolau Gweithdrefn Contract (Dogfen G Cyfansoddiad) oll 
wedi cael eu diweddaru.  Cymeradwywyd y Strategaeth Gaffael 2018-2022 
gyfredol yn 2018. 

• Arferion cyfrifyddu – cydymffurfir â Chodau Ymarfer.  Caiff Dangosyddion 
Darbodus eu paratoi ac fe’u hadroddir i’r Cyngor a’u monitro trwy gydol y 
flwyddyn.  Cyflawnir gweithgarwch rheolaidd i fonitro’r gyllideb trwy gydol y 
flwyddyn.  Mae IA yn adolygu trefniadau rheoli o ran monitro a chasglu incwm 
hefyd. 

• Cyflwynir diweddariadau mewn perthynas â Pharhad Busnes ac Argyfyngau 
Sifil Posibl yn rheolaidd yn unol â’r Gofrestr Risg Corfforaethol, CORP04 Risg 
ac mae’r Grŵp Parhad Busnes ac Argyfyngau Sifil Posibl yn cyfarfod bob mis. 

• Asesir risg y Cynllun Archwilio Mewnol blynyddol ac mae’n ystyried nodau ac 
amcanion y Cyngor, a’i bolisïau a’i weithdrefnau corfforaethol;  i gynnwys 
adolygiad o’r trefniadau corfforaethol Rheoli Risg, a phrofi’r trefniadau rheoli 
lliniarol sydd mewn grym ar gyfer sampl o risgiau a nodir yn y Gofrestr Risg 
Corfforaethol. 

• Cymeradwywyd y Strategaeth Archwilio Mewnol a Chynllun Blynyddol 2021-
2022 gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24 Chwefror 2021, ac mae’n 
parhau i ystyried risgiau ychwanegol a gyflwynir gan y pandemig. 

• Gall cynllun archwilio blynyddol IA roi sylw i unrhyw weithgarwch 
angenrheidiol i ail-flaenoriaethu gwaith, gan ganiatáu i IA fod yn ymatebol i 
unrhyw newidiadau o ran risg yn y Cyngor. 

• Mae adroddiadau archwilio mewnol a gyflwynir i Reolwyr yn amlygu’r risgiau o 
beidio gweithredu unrhyw gamau IA a argymhellir.  Cynhelir archwiliad dilynol 
o’r cynlluniau gweithredu a gyflwynir.  Os bydd CMIA o’r farn nad yw Rheolwr 
wedi rhoi sylw i unrhyw risgiau sylfaenol, adroddir am hyn i’r Pwyllgor 
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Archwilio a Llywodraethu, ac mae gan hwn y disgresiwn i ofyn i’r Rheolwr 
hwnnw fynychu ac esbonio’r rheswm dros beidio sicrhau cydymffurfiaeth. 

• Bydd yr Archwilydd a benodir yn ystyried trefniadau’r Cyngor er mwyn sicrhau 
darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei lythyr lle y mae’n nodi bod 
y Cyngor wedi cydymffurfio â’i gyfrifoldebau ynghylch defnyddio ei adnoddau. 

• Mae Amcanion y Cyngor yn cyd-fynd â Strategaethau. 
• Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd o’r Grŵp Rheoli Parhad Busnes a Materion 

Brys i adolygu Cynlluniau a Threfniadau Parhad Busnes a Materion Brys 
Meysydd Gwasanaeth a Chorfforaethol, yn ogystal ag argymhellion sy’n codi 
o ddigwyddiadau yn y gorffennol ac ymarferion i ddangos tystiolaeth o risg, 
nodi tueddiadau sy’n dod i’r amlwg, a chofnodi unrhyw wersi a ddysgwyd er 
mwyn ymateb iddynt. 

• Mae gwerthuso risg wastad yn ymddangos ar agendâu. 
• Adroddiadau Cynnydd Archwilio Mewnol Chwarterol rheolaidd i’r Pwyllgor 

Archwilio a Llywodraethu at ddibenion monitro (e.e.  cyflwynwyd Adroddiad 
Cynnydd Archwilio mewnol ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 30 Mehefin 
2021 i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 9 Medi 2021). 

• Darparir crynodeb o’r gwaith a’r farn archwilio ynghylch y sicrwydd a roddir yn 
flynyddol yn yr Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol ar ddiwedd y flwyddyn.  
Cymeradwywyd yr Adroddiad Blynyddol IA ar gyfer 2020/21 gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ar 3 Mehefin 2021. 

• Adolygiadau IA dilynol i fonitro gweithrediad y camau gweithredu gofynnol. 
• Caiff trefniadau rheoli mewnol, risg a phrosesau llywodraethu eu monitro yn 

unol â’r Siarter Archwilio Mewnol (cymeradwywyd y fersiwn diwethaf gan y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 24/2/21) a’r Cynllun a’r Strategaeth 
Archwilio Mewnol Blynyddol. 

• Cydymffurfiaeth gyda’r Cod Ymarfer ynghylch Rheoli Risg Twyll a Llygredd 
(‘CIPFA’, 2014).  

• Mae gan Archwilwyr Mewnol weithdrefnau yn eu lle os darganfyddir twyll. 
• Mae Swyddog yn y tîm IA yn Dechnegydd Gwrth Dwyll achrededig. 
• Mae Swyddog(ion) yn y tîm IA yn dal Tystysgrif CIPFA mewn Arferion 

Ymchwilio (‘CCIP’).  
• Diweddarwyd a chymeradwywyd ‘Strategaeth i Atal Twyll, Llygredd a 

Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal Gwyngalchu Arian)’ gan y Cyngor ar 17 
Mehefin 2021 (cadarnhawyd y cofnodion ar 23 Medi 2021) ac fe’i 
hysgrifennwyd mewn perthynas â’r Cod Ymarfer a’i diweddaru i sicrhau y caiff 
yr holl ofynion eu cynnwys. 

• Mae IA yn gwneud gwaith atal twyll yn ôl y gofyn (yn ogystal â delio gyda 
gweithgarwch darganfod twyll fel yr ystyriwyd yn gynharach) ac mae’n 
cyflwyno Adroddiad Atal Twyll i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu bob 
blwyddyn (Cyflwynwyd Adroddiad Atal Twyll 2020/21 i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu ar 3 Mehefin 2021. 

• Mae’r Cyngor yn cydymffurfio gyda gofynion Menter Twyll Genedlaethol 
flynyddol Archwilio Cymru, a gydlynir gan IA ar hyn o bryd. 

• Monitro ac ymateb i rybuddion o dwyll (NAFN, rhwydweithiau ehangach, 
cymheiriaid, ac ati); 

• Aelodaeth a chyfranogiad gweithredol mewn rhwydweithiau a grwpiau 
proffesiynol (Tisonline, KHub, ac ati); 

• Mae IA yn cynnig cyngor i wasanaethau ynghylch gweithredu systemau a 
phrosesau newydd er mwyn sicrhau y caiff trefniadau rheoli mewnol effeithiol 
eu cynnal; 
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• Mae Swyddogion enwebedig o’r Cyngor yn ymgymryd â hyfforddiant twyll 
amrywiol er mwyn cynnal eu gwybodaeth a’u harbenigedd; 

• Pan fo hynny’n briodol, cyhoeddir erlyniadau llwyddiannus ar wefan y Cyngor 
(ac yn y wasg leol). 

• Archwiliwyd taliadau grant Covid-19 cyn eu talu (gan ei bod yn haws stopio 
taliad na’i adfer); 

• Ychwanegwyd archwiliadau rheolaeth ariannol allweddol i’r cynllun archwilio, 
er mwyn gwirio trefniadau rheoli, llywodraethu a risgiau tra bod staff yn 
gweithio gartref 

• Cymeradwywyd DLlB 2020/21 gan y Cyngor ar 25 Tachwedd 2021 gyda’r 
Datganiad o’r Cyfrifon.  Mae DLlB yn cynnwys barn flynyddol CMIA ynghylch 
sicrwydd. 

• Tan 31/12/21, mae pennaeth y swyddogaeth IA yn CMIA sy’n meddu ar 
gymhwyster CIPFA, ac mae’r CMIA o 1/1/22 ymlaen yn astudio er mwyn 
sicrhau cymhwyster IIA.  Mae gan y ddau CMIA brofiad helaeth ym maes 
llywodraeth leol, ac maent yn cael eu cynorthwyo gan dîm sy’n meddu ar 
sgiliau a gwybodaeth briodol.  Cynhelir gwaith adrodd rheolaidd i’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ynghylch gweithgarwch IA.  Mae gweithgarwch 
cynllunio busnes a blaenraglen waith gadarn sy’n seiliedig ar risg yn eu lle. 

• Mae IA yn gwerthuso ac yn gwella effeithiolrwydd prosesau rheoli risg, 
rheolaeth a llywodraethu yn unol â PSIAS, a gaiff ei hunanasesu a’i adrodd i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu bob blwyddyn, ynghyd ag unrhyw 
welliannau sy’n ofynnol.  Cynhelir adolygiad cymheiriaid bob 5 mlynedd (bydd 
gofyn cynnal yr un nesaf tua mis Mawrth 2022, ac mae’r paratoadau ar gyfer 
hwn eisoes wedi cychwyn trwy gyfrwng Grŵp Prif Archwilwyr Cymru – gweler 
isod). 

• Mae IA yn cynnig sicrwydd unigol i Reolwyr ar ôl pob adolygiad archwilio – 
yna, defnyddir y rhain i gynnig lefel gorfforaethol gyffredinol o sicrwydd bob 
blwyddyn, sy’n cyfrannu i’r DLlB. 

• Gweithredwyd proses i ailstrwythuro IA ym mis Mai 2019, a chynhaliwyd un 
arall ym mis Tachwedd 2020.  Mae’r gwasanaeth wedi bod yn manteisio ar 
adnoddau llawn er 1 Rhagfyr 2020. 

• Bydd CMIA newydd yn y swydd o 1 Ionawr 2022, ac mae ganddynt brofiad 
sylweddol ym maes IA, a bydd ganddynt ffenestr 6-wythnos i ‘gysgodi’r’ CMIA 
presennol, ac maent yn cael eu cynorthwyo gan Reolwr Archwilio gwybodus a 
medrus (gweler pwynt G3.2 isod). 

• Mae dau aelod o’r tîm yn astudio am gymhwyster hyfforddiant proffesiynol 
Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol ar hyn o bryd. 

• Sefydlwyd Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sy’n pennu ei gynllun gwaith ei 
hun.  Cadeirir y Pwyllgor gan Aelod o grŵp y gwrthbleidiau (tan fis Mai 2022, 
pan fydd Unigolyn Lleyg yn Gadeirydd, yn unol â darpariaethau Deddf 2021). 

• Gwaith paratoi parhaus a gweithredu newidiadau sy’n effeithio ar y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu yng ngoleuni Deddf 2021.  Hysbyswyd y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu, mewn adroddiad yn ystod Cyfarfod ar 24.2.2021, o’r 
newidiadau i’w rôl ynghylch adroddiadau hunanasesu y Cyngor, ac ynghylch 
asesiadau perfformiad panel, yn ogystal â’r newid enw, ynghyd â newidiadau 
i’r Cadeirydd/Is-Gadeirydd a’r cyfansoddiad. 

• Diweddarwyd Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 6 
Rhagfyr 2018. 

• Cyflwynwyd adroddiad am y diweddaraf am Ddeddf 2021 i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 3.6.2021, gan gynnwys rhoi diweddariad i’r 
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Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ynghylch newidiadau i’r Cyfansoddiad sy’n 
effeithio ar y Pwyllgor, gan gynnwys: 
- Recriwtio aelodau lleyg ac Is-Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu CJC 
Canolbarth Cymru;  ac  
-Ynghylch swyddogaethau’r Pwyllgor sy’n ymwneud ag: 
o adolygu ac asesu asesiad perfformiad y Cyngor; 
o ystyried adroddiad Hunanasesu blynyddol drafft y Cyngor; 
o ystyried unrhyw adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol ac ymateb 

drafft y Cyngor; 
o adolygu swyddogaeth delio gyda chwynion y Cyngor;  a’r 
o rôl ynghylch Asesiadau Perfformiad Panel (o fis Mai 2022). 

• Mae’r newidiadau a wnaethpwyd yn ystod 2021-2022 yn cynnwys paratoadau 
ar gyfer: 
o newidiadau i’r cylch gorchwyl/cylch gwaith/cyfansoddiad (gan gynnwys 

argymhellion i’r Cyngor gan y Gweithgor Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad 
a newidiadau i’r Cyfansoddiad a gymeradwywyd gan y Cyngor yn ystod 
ei Gyfarfod ar 23.9.2021);  

o newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 
o Bydd yr aelodaeth yn cynnwys 2/3 Chynghorydd ac 1/3 Unigolyn Lleyg 

(fel y diffinnir yn y Ddeddf) – cwblhawyd y broses recriwtio 
(cymeradwyodd y Cyngor y penodiadau ar 9.12.21); 

o Dyletswydd y pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i Ddirprwy Gadeirydd ei 
hun; 

o Rhaid i’r cadeirydd fod yn unigolyn lleyg – cwblhawyd y broses recriwtio 
(cymeradwyodd y Cyngor y penodiadau ar 9.12.21) a phenodir y 
Cadeirydd/Dirprwy Gadeirydd o blith yr Aelodau Lleyg; 

o Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol yr 
Awdurdod Lleol;  ac 

o Yn absenoldeb y Cadeirydd a’r Dirprwy, dim ond Aelodau anweithredol 
fydd yn gallu cadeirio. 

• Cwblhawyd adolygiad o faint y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a 
chymeradwywyd y penderfyniad i newid ei faint o fis Mai 2022 (9). 

• Mae gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Aelod Lleyg effeithiol ac ystyrir 
bod Aelodaeth y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cyd-fynd â Deddf 2021:  
cwblhawyd y broses o recriwtio aelod Lleyg, gan ystyried gofynion Deddf 2021 
a therfynu cyfnod yr aelodau lleyg presennol yn y rôl.  Cymeradwywyd 
Cyfeiriad Swydd, Manyleb person a meini prawf gan y Cyngor ar 10/12/20. 

• Mae manylion aelodaeth ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a’r holl 
Bwyllgorau Craffu ar gael ar wefan y Cyngor. 

• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng CMIA a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu, rhoddir cyngor gan MO a chyfarfodydd rheolaidd hefyd, yn ôl yr 
angen rhwng MO a’r Cadeirydd, ac MO, CMIA ac Archwilio Cymru.  

• Cyfarfodydd rheolaidd rhwng Aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a’r 
rheolydd allanol, Archwilio Cymru (gyda a heb Swyddogion) 

• Hyfforddiant i Aelodau a rhoddir hyfforddiant/diweddariadau rheolaidd i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 

• Mae Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn mynychu grŵp 
rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio a Llywodraethu Cymru i 
ddatblygu a chymharu’r rôl o fewn Awdurdodau Lleol. 
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• Cymeradwywyd Strategaeth TGCh a Digidol newydd ar gyfer 2018-2022 ac 
mae’r holl bolisïau wedi cael eu diweddaru, gan gynnwys (cymeradwywyd pob 
un ym mis Chwefror 2019): 

• Polisi Diogelu Data a GDPR; 
• Polisi Diogelwch Gwybodaeth;  a 
• Pholisi Rheoli Cofnodion. 

• Mae swyddogion yn ystyried cyflwyno hysbysiadau preifatrwydd mewn 
perthynas â cheisiadau i'r Pwyllgor Rheoli Datblygu. 

• Mae hyfforddiant wedi'i amserlennu ar gyfer Aelodau ar eu rhwymedigaethau 
o dan y GDPR fel rhan o'r hyfforddiant newydd i Aelodau ac mae adran ar y 
ddeddfwriaeth honno bellach wedi'i chynnwys yn y protocol ar gyfer Aelodau 
wrth gynllunio. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwlau hyfforddiant E-ddysgu gorfodol ynghylch 
Diogelu Data a Diogelwch Gwybodaeth. 

• Swyddog Diogelu Data Dynodedig. 
• Cyswllt Cwsmeriaid y Swyddog Arweiniol Corfforaethol yw’r Perchennog Risg 

Gwybodaeth Uwch (‘SIRO’) ac mae wedi mynychu hyfforddiant priodol ar 
gyfer y rôl hwnnw. 

• Nodir y Swyddogion cyfrifol canlynol: 
o Swyddog Diogelwch TG (‘ITSO’);  a 
o Swyddog Rheoli Cofnodion a Gwybodaeth (‘IRMO’) 

• Yn ogystal, mae’r Grŵp Diogelu Data Corfforaethol a’r Cyfarfod Parhad 
Busnes ac Argyfyngau yn ystyried diogelwch Gwybodaeth. 

• Gweithredwyd Archwiliad Mewnol Rheolaidd o ofynion a gweithdrefnau 
Cofrestru diogelu data yn dilyn archwiliad Archwilio Cymru. 

• Llofnododd Cyngor Sir Ceredigion Gytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol 
Cymru (‘WASPI’), felly mae’n defnyddio fframwaith WASPI ar gyfer 
Cytundebau Rhannu Gwybodaeth. 
***Mae’r cytundeb yn set gyffredin o egwyddorion a safonau y bydd 
sefydliadau partner yn rhannu gwybodaeth bersonol oddi tanynt.  Bydd 
sefydliadau sy’n mabwysiadu’r Cytundeb yn dangos eu hymrwymiad wrth 
fodloni’r amodau, y rhwymedigaethau a’r gofynion cytunedig o fewn y 
fframwaith. 

• Yn rhan fwyaf yr achosion, anfonir cytundebau ymlaen i’r Swyddog Diogelu 
Data. 

• Ceir cofrestr gyhoeddus ar Wefan WASPI hefyd. 
• Asesiadau allanol rheolaidd e.e.  Cydymffurfio gyda’r Cod Ymddygiad. 
• Tystiolaeth a monitro perfformiad mewnol. 
• Caiff data ei groes-gyfateb ar draws y gwahanol wasanaethau. 
• Caiff gwerthoedd Dangosyddion Perfformiad eu dilysu gyda chymorth 

tystiolaeth. 
• Amserlen Gadw – fe’i chyhoeddir ar y fewnrwyd bellach. 
• Sefydlwyd y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (‘MTFS’) gyfredol yn ystod 

blwyddyn 2013-14 ac fe’i diweddarwyd mewn ffordd sylfaenol a’i 
chymeradwyo gan y Cyngor ar 24 Chwefror 2016.  Mae’r MTFS Gyfredol ar 
gyfer y cyfnod ar ôl 2018/2019 ond mae bellach wedi cael ei diwygio i 
adlewyrchu setliad refeniw amodol 2021/2022 a’i diweddaru i:  

o Adlewyrchu effaith Covid-19 
o Adlewyrchu ‘Rhoi Hwb i Economi Ceredigion – Strategaeth ar gyfer 

Gweithredu 2020-35’ 
o Diwygio’r cynllun arbedion trawsnewid 
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o Rhagweld pwysau o ran y costau yn y dyfodol 
o Adlewyrchu newidiadau data, rheoliadau, cynlluniau, polisïau a 

strategaethau 
ac fe’i chyflwynir i’r Cabinet i’w chymeradwyo ar 23,2,2021, gyda’r nod o 
gyflwyno’r gymeradwyaeth i’r Cyngor ar 5.2.2021.  

• Bellach, mae hwn yn cynnwys fframwaith polisi er mwyn pennu’r cyllidebau 
bob blwyddyn, yn ogystal â chynllun tair blynedd.  Mae’r MTFS yn cynnwys 
risg corfforaethol a gaiff ei ddiweddaru o leiaf dair gwaith y flwyddyn.  Roedd y 
gweithgarwch blynyddol er mwyn pennu’r gyllideb yn cynnwys asesiad risg 
hefyd.  Mae’r Cyngor yn ymateb i’r cynnig yn Adroddiad Gwella Blynyddol 
Swyddfa Archwilio Cymru (Archwilio Cymru bellach) 2016, gan ystyried yr 
adroddiad yng ngoleuni MTFS trwy sicrhau bod trefniadau rheolaeth ariannol 
y Cyngor yn ddigon cadarn i fodloni’r sialensiau sylweddol a fydd yn codi yn y 
dyfodol. 

• Datblygwyd Cynllun Strategol ac mae wedi gwella’r rhaglen waith sy’n 
angenrheidiol er mwyn ystyried blaenoriaethau gwasanaeth wrth roi sylw i 
gyfyngiadau ariannol. 

• Pennir amserlen/cynllun prosiect cyllideb flynyddol er mwyn sicrhau y caiff 
cyllideb gytbwys ei chymeradwyo o fewn y cyfnod statudol yn unol â 
fframwaith cyllideb y Cyngor. 

• Cyflwynir adroddiadau cyllideb rheolaidd i’r Cabinet a’r Grŵp Arweiniol trwy 
gydol y flwyddyn a chaiff cyllidebau gweithredol eu monitro bob mis. 

• Cynhelir cyfarfodydd chwarterol o’r Panel Gweithredol yn ôl y gofyn gyda 
Swyddogion Arweiniol Corfforaethol, ynghyd ag Arweinydd y Cyngor, y CE, y 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol dros Gyllid a’r Aelod Cabinet sy’n meddu ar 
gyfrifoldeb dros Gyllid. 

 

G. Gweithredu arferion da o ran tryloywder, adrodd ac archwilio i sicrhau 
atebolrwydd effeithiol: 

• Gwefan y Cyngor.  
• Darlledir cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet.  
• Templedi safonol ar gyfer y Cabinet, Craffu a’r Cyngor. 
• Cydymffurfiaeth gyda Safonau’r Gymraeg. 
• Defnyddio Modern.Gov er mwyn cyhoeddi agendâu a Gwybodaeth am 

Gynghorwyr. 
• Mae’r Cyngor yn paratoi i weithredu newidiadau a gyflwynir gan Ddeddf 2021, 

sy’n cynnwys bod y Cyngor yn ymgynghori ac yn cyhoeddi strategaeth 
cyfranogi â’r cyhoedd gyda’r nod o gynyddu cyfranogiad y cyhoedd mewn 
democratiaeth leol a gwella tryloywder. 

• Cydymffurfiaeth y Cyngor gyda Rheoliadau Awdurdodau Lleol 
(Coronafeirws)(Cyfarfodydd)(Cymru) 2020, sy’n caniatáu mynediad o bell i 
gyfarfodydd a gofynion ynghylch mynediad i’r cyhoedd/cyhoeddi dogfennau. 

• Mae gwaith yn mynd rhagddo i baratoi Polisi Ymgysylltu Cymunedol a fydd yn 
bodloni gofynion Deddf 2021, a fydd yn cynnwys sut y byddwn yn annog 
cyfranogiad mewn gweithgarwch gwneud penderfyniadau hefyd, er ein bod yn 
aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru ynghylch y rhan hon o’r 
ddeddfwriaeth. 

• Mae Map ffyrdd y Cyngor yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i ddinasyddion 
ynghylch y gwasanaethau ddarparir oherwydd pandemig Covid-19, er mwyn 
cynnig eglurder i breswylwyr y Sir. 
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• Mae’r Cyngor wedi bod allan i dendr ac wedi dyfarnu’r contract am osod offer 
yn Siambr y Cyngor a fydd yn galluogi i gyfarfodydd hybrid gael eu cynnal, yn 
ogystal â’r gallu i ddarlledu’r cyfarfodydd hynny.  Gosodir yr offer yn ystod y 
gaeaf. 

• Mae’r Cyngor yn cynnig ffyrdd amgen i ddinasyddion droi at wybodaeth os 
nad ydynt yn gallu manteisio ar wasanaethau digidol.  Gallant ffonio Canolfan 
Gyswllt y Cyngor neu ymweld â’i Lyfrgelloedd lle y gall y cyhoedd droi at 
gyfrifiaduron sydd ar gael neu wasanaeth Wi-Fi 4G am ddim, sy’n caniatáu i 
unrhyw un ddefnyddio eu dyfais eu hunain. 

• Mae manylion cyswllt Cynghorwyr, eu cofnodion presenoldeb, eu haelodaeth 
o Bwyllgorau a’r Datganiadau Diddordeb ar gael ar Wefan y Cyngor. 

• Mae adroddiadau blynyddol Cynghorwyr ar gael ar Wefan y Cyngor. 
• Mae’r Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gael ar Wefan y Cyngor. 
• Mae Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Democrataidd ar gael ar Wefan y 

Cyngor. 
• Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol am Amcanion Gwella a Llesiant y Cyngor Sir 

ar wefan Sir Ceredigion er mwyn hysbysu dinasyddion Ceredigion o’r 
gweithgareddau a’r camau y mae’r Cyngor yn eu cymryd er mwyn cefnogi ei 
Amcanion Gwella a Llesiant.  Mae hyn yn rhan o hunanasesiad y Cyngor 
hefyd.  Mae cynllun cryno ar gael hefyd mewn swyddfeydd cyhoeddus ar 
gyfer ein dinasyddion. 

• Cyhoeddir datganiadau ariannol blynyddol ar Wefan y Cyngor. 
• Cymeradwyaeth briodol. 
• Trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol. 
• Perchnogaeth o waith cynllunio a thrawsnewid. 
• DLlB. 
• Mae DLlB y Cyngor yn dangos tystiolaeth o’r ffordd y mae’n cydymffurfio â 

saith Egwyddor graidd y Fframwaith Llywodraethu a’r is-egwyddorion sydd yn 
y Fframwaith ac yn y Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol, gan gynnwys sut 
y mae’n gweithredu trefniadau cywir er mwyn llywodraethu ei faterion, yn 
hwyluso gweithrediad effeithiol ei swyddogaethau ac yn gwneud trefniadau ar 
gyfer rheoli risg (datblygwyd y Fframwaith Llywodraethu yn 2010 ac fe’i 
ddiwygiwyd yn unol â Fframwaith Delivering Good Governance in Local 
Government CIFA/SOLACE 2016).  Mae’n cydymffurfio hefyd gyda Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015. 

• Cynhaliwyd asesiad o’r fframwaith ar gyfer llywodraethu corfforaethol er mwyn 
sicrhau cydymffurfiaeth e.e.  wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu’r newidiadau sy’n 
angenrheidiol oherwydd pandemig Covid-19.  Penderfyniad gan y Cyngor 
ynghylch a gymeradwyir DLlB e.e.  ei ddiweddaru a’i gymeradwyo gan y 
Cyngor ar 25 Tachwedd 2021 (gyda chyfrifon). 

• Mae Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol y Cyngor yn dangos sut y mae’n 
meddu ar y trefniadau llywodraethu corfforaethol angenrheidiol mewn grym er 
mwyn sicrhau perfformiad effeithiol, ac mae’n ddatganiad cyhoeddus sy’n 
nodi’r ffordd y bydd y Cyngor yn cyflawni’r ymrwymiad hwnnw. 

• Rhannwyd DLlB gyda chyfrifon, fe’i adolygwyd a’i ddiweddarwyd gydag 
Aelodau a Swyddogion gan gynnig proses ymgysylltu ehangach.  Mae 
Aelodau a Swyddogion yn cynnal adolygiad o’r DLlB bob blwyddyn. 

• Mae goblygiadau ariannol yn ofyniad er mwyn eu cynnwys yn holl 
adroddiadau Cyfarfodydd y Cabinet.  Diweddarwyd Rheoliadau Ariannol a’r 
Rheolau Gweithdrefn Ariannol (Dogfen F Cyfansoddiad), a’r Rheolau 
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Gweithdrefn Contract (Dogfen G Cyfansoddiad).  Cymeradwywyd y 
Strategaeth Gaffael 2018-2022 gyfredol yn 2018. 

• Arferion cyfrifyddu – cydymffurfir â Chodau Ymarfer, caiff Dangosyddion 
Darbodus eu paratoi a’u hadrodd i’r Cyngor a’u monitro trwy gydol y flwyddyn.  
Cynhelir gweithgarwch rheolaidd er mwyn monitro’r gyllideb trwy gydol y 
flwyddyn.  Yn ogystal, mae IA yn adolygu trefniadau rheoli ynghylch casglu a 
monitro incwm. 

• Mae perthynas waith dda yn bodoli gyda Llywodraeth Cymru fel rheolydd 
allweddol a gyda rheolyddion allanol, gan gynnwys Archwilio Cymru, Estyn, 
AGC, yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (‘FSA’) a’r Asiantaeth Safonau 
Bwyd fel rheolyddion allweddol.  Cynhelir deialog reolaidd gyda 
chynrychiolwyr o Archwilio Cymru. 

• Cofnodir Protocol Archwilio Cymru ac mae gweithdrefnau mewn grym er 
mwyn sicrhau y rhoddir sylw i’r holl ‘Ffurflenni Ymateb Rheolwyr’ o bob 
adroddiad Archwilio Cymru, a bod ymatebion Gwasanaeth yn cael eu 
cyflwyno i’r Grŵp Arweiniol, y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ac Archwilio 
Cymru.  

• O ran monitro cynnydd camau gweithredu/argymhellion, y Swyddog 
Llywodraethu yw pwynt cyswllt Archwilio Cymru ar gyfer Ffurflenni Ymateb 
Rheolwyr (‘MRFs’) heb eu cyflwyno ar gyfer 2019/20 a 2020/21, a materion 
llywodraethu/MRFs sy’n ymwneud â llywodraethu parhaus.  Cyflwynir y 
system hon mewn Protocol, a gymeradwywyd gan y Grŵp Arweiniol ac a 
gyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, a chyflwynwyd fersiwn 
wedi’i ddiweddaru (er mwyn adlewyrchu’r ffaith bod y Swyddog Gwella a 
Pherfformiad Corfforaethol yn eu swydd) i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
yn ystod ei gyfarfod ar 9.9.2021.  

• Cynhelir cyfarfodydd misol gydag Archwilio Cymru hefyd er mwyn trafod 
gwaith parhaus a materion i’w cyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a 
cheir deialog reolaidd gyda chynrychiolwyr o Archwilio Cymru.  

• Rhoddir sylw i argymhellion gan Archwilio Cymru yn y trefniadau Rheoli 
Perfformiad Corfforaethol. 

• Cyflwynir holl adroddiadau Archwilio Cymru i’r grŵp Arweiniol a’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu, sy’n monitro gweithrediad y camau gweithredu 
cywiro gofynnol. 

• Mae proses er mwyn monitro cynnydd Camau Gweithredu yn cael ei datblygu. 
• Tan 31/12/21, mae pennaeth y swyddogaeth IA yn CMIA sy’n meddu ar 

gymhwyster CIPFA, ac mae’r CMIA o 1/1/22 ymlaen yn astudio er mwyn 
sicrhau cymhwyster IIA.  Mae gan y ddau CMIA brofiad helaeth ym maes 
llywodraeth leol, ac maent yn cael eu cynorthwyo gan dîm sy’n meddu ar 
sgiliau a gwybodaeth briodol.  Mae dau aelod o Staff yn astudio ar gyfer 
cymhwyster Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol ar hyn o bryd, ac mae 
dau yn datblygu sgiliau archwilio TGCh. 

• Mae Swyddogion IA yn astudio am gymwysterau archwilio er mwyn gwella eu 
gwybodaeth, eu sgiliau a’u cymhwysedd. 

• Gweithredwyd proses i ailstrwythuro IA ym mis Mai 2019, a chynhaliwyd un 
arall ym mis Tachwedd 2020.  Mae’r gwasanaeth wedi bod yn manteisio ar 
adnoddau llawn er 1 Rhagfyr 2020. 

• Bydd CMIA newydd yn y swydd o 1 Ionawr 2022, ac mae ganddynt brofiad 
sylweddol ym maes IA, a bydd ganddynt ffenestr 6-wythnos i ‘gysgodi’r’ CMIA 
presennol, ac maent yn cael eu cynorthwyo gan Reolwr Archwilio gwybodus a 
medrus. 
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• Mae rôl CMIA yn cael mynediad rhydd a dilyffethair i Gadeirydd y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ac mae’r ddau yn cyfarfod yn rheolaidd yn ystod y 
flwyddyn (ac mae’r cyfarfodydd hyn yn parhau o bell yn ystod pandemig 
Covid-19). 

• Mae gweithgarwch cynllunio busnes a blaenraglen waith gadarn sy’n seiliedig 
ar risg yn eu lle. 

• Cyflawnir gwaith adrodd rheolaidd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
ynghylch gweithgarwch IA, h.y.  Adroddiadau Cynnydd Archwilio Mewnol 
chwarterol i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu er mwyn monitro perfformiad 
cynnydd a gwella a rhoddir crynodeb o’r gwaith a’r farn archwilio ynghylch 
sicrwydd mewn Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol bob blwyddyn ar 
ddiwedd y flwyddyn.  Cynhelir adolygiadau dilynol er mwyn monitro camau 
gweithredu cywirol. 

• Mae’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn adolygu ac yn cymeradwyo’r 
Siarter Archwilio Mewnol yn rheolaidd (cymeradwywyd y fersiwn diwethaf gan 
y Pwyllgor Archwilio ar 24/2/21). 

• Mae CMIA yn cynnig barn wrthrychol flynyddol am sicrwydd ynghylch 
prosesau rheoli risg, rheoli a llywodraethu y Cyngor, ar sail y sicrwydd unigol 
a roddir i Reolwyr ar ôl pob adolygiad archwilio, ac mae’n cyfrannu i’r DLlB. 

• Adroddir am gydymffurfiaeth gyda PSIAS bob blwyddyn i’r Pwyllgor Archwilio 
a Llywodraethu a bydd cynllun gwella yn dilyn hyn.  Cynhelir gweithgarwch 
adolygu asesu gan gymheiriaid bob pum mlynedd (bydd gofyn cynnal yr un 
nesaf tua mis Mawrth 2022, ac mae’r gwaith paratoi eisoes wedi cychwyn ar 
gyfer hwn trwy gyfrwng Grŵp Prif Archwilwyr Cymru). 

• Cenhadaeth IA yw gwella a diogelu gwerth sefydliadol trwy gynnig sicrwydd, 
cyngor a dirnadaeth wrthrychol ac sy’n seiliedig ar risg.  Nodir manylion hyn 
yn y Siarter Archwilio fewnol, sy’n nodi hawl mynediad IA hefyd (yn unol â 
Rheoliadau Ariannol/Cyfansoddiad y Cyngor). 

• Rhoddir sylw i argymhellion gan Archwilio Cymru yn y trefniadau Rheoli 
Perfformiad Corfforaethol. 

• Mae’r Cyngor yn dysgu ac mae’n ceisio sicrhau gwelliant yn barhaus. 
• Cynhelir asesiad allanol bob pum mlynedd o IA yn ôl yr hyn sy’n ofynnol gan 

PSIAS. 
• Cynhaliwyd yr Asesiad Allanol Archwilio Mewnol diwethaf ym mis Tachwedd 

2016 gan Gyngor Sir Conwy ac adroddwyd amdano i’r Pwyllgor Archwilio, 
ynghyd â’r Cynllun gwella a oedd wedi deillio ohono (bydd gofyn cynnal yr un 
nesaf tua mis Mawrth 2022, ac mae’r gwaith paratoi eisoes wedi cychwyn ar 
gyfer hwn trwy gyfrwng Grŵp Prif Archwilwyr Cymru). 

• Adroddir am gynnydd, perfformiad a gwelliant i’r Pwyllgor Archwilio bob 
chwarter. 

• Cynllun Llesiant a chylch gorchwyl BGC, ac adroddiad blynyddol gan BGC. 
• Mae Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu Cyngor Sir Ceredigion yn gyfrifol 

am gymryd trosolwg o effeithiolrwydd cyffredinol y Bwrdd. 
• Pennir cytundebau Atebolrwydd a Phartneriaeth mewn prosiectau ar y cyd. 

4  Barn am lefel y sicrwydd y gall y trefniadau llywodraethu ei rhoi 
 

Mae’r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol (CMIA) yn paratoi Adroddiad 
Blynyddol Archwilio Mewnol ar ddiwedd y flwyddyn, a gyflwynir i’r Pwyllgor 
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Archwilio a Llywodraethu yn ei gyfarfod ym mis Mehefin fel rheol (cyflwynwyd ar 3 
Mehefin 2021).  Mae’r adroddiad yn amlinellu canlyniadau unigol a chyfunol yr 
adolygiadau archwilio a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn, ac mae’n rhoi’r farn 
archwilio gyffredinol am sicrwydd yn seiliedig ar y gwaith archwilio hwnnw.  Mae’r 
sicrwydd a roddir hefyd yn rhoi sylw i gynnydd o ran gweithredu gwelliannau, 
ystyriaeth o’r gofrestr risgiau, a’r sicrwydd a roddir mewn adroddiadau a 
gyhoeddwyd gan reoleiddwyr allanol.  Caiff manylion ynghylch cwmpas y gwaith 
archwilio, a’r angen i ailflaenoriaethu’n gyson er mwyn sicrhau bod gwaith digonol 
yn cael ei gyflawni ar gyfer rhoi sicrwydd, eu nodi yn yr adroddiad.  

Mae’r Adroddiad Blynyddol ar ddiwedd y flwyddyn yn cynnwys canlyniadau 
hunanasesiad blynyddol y gwasanaeth archwilio mewnol, sy’n seiliedig ar 
dempled Nodyn Cymhwyso CIPFA i Lywodraeth Leol.  Roedd y templed yn destun 
adolygiad allanol gan gymheiriaid yn ystod 2016-17, a’r bwriad yw ailadrodd 
asesiad allanol bob pum mlynedd fel sy’n ofynnol gan Safonau Archwilio Mewnol 
y Sector Cyhoeddus (PSIAS) (cynhelir yr adolygiad nesaf yn 2022).  Mae’r 
cynlluniau gwella sy’n deillio o’r asesiadau hyn yn cael eu cynnwys yn yr 
Adroddiadau Cynnydd chwarterol a gyflwynir i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu, a chânt eu hadolygu’n flynyddol yn yr Adroddiad Blynyddol 
Archwilio Mewnol.  

Mae’r Cynlluniau Gwella yn nodi’r gwelliannau a wnaed ac y bwriedir eu gwneud 
yn sgil yr argymhellion sy’n codi o’r asesiadau, ynghyd â chanlyniadau Rhaglen 
Gwella Sicrwydd Ansawdd y gwasanaeth yn unol â gofynion PSIAS, er mwyn 
sicrhau bod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn medru monitro cynnydd y 
gwasanaeth. 

Darparwyd Adroddiad am Gynllun Gweithredu Cynnydd a Blwyddyn Gyfredol 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021-2022 i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu ar 3 Mehefin 2021.  

Mae Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/4/2021-30/6/2021 (a gyflwynwyd i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 9 Medi 2021) ac Adroddiad Cynnydd 
Chwarter 3 (a gyflwynir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 19 Ionawr 2022) 
yn cynnwys y camau gweithredu a gymrwyd hyd yma er mwyn cyflawni’r 
gwelliannau arfaethedig a nodwyd.  

Mae strwythur staffio y gwasanaeth Archwilio Mewnol wedi bod yn gyflawn yn 
ystod y flwyddyn 2021-2022. 

Ar 24 Chwefror 2021 hefyd, cyflwynodd CMIA y Strategaeth a’r Cynllun Archwilio 
Mewnol ar gyfer 2021/22 i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.  Diben hwn yw 
sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni ar lefel ddigon eang i ategu’r farn flynyddol 
am effeithiolrwydd y systemau llywodraethu, gwaith rheoli risgiau, a rheolaeth 
fewnol ar draws y Cyngor.  Roedd y Strategaeth a’r Cynllun Archwilio Mewnol ar 
gyfer 2021/22 yn crynhoi’r meysydd gwaith yr oedd yr Adran Archwilio Mewnol yn 
bwriadu canolbwyntio arnynt yn ystod y flwyddyn, gan ystyried y sefyllfa oherwydd 
y pandemig. 
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Mae’r gwasanaeth wedi cael ei ddarparu ar sail fwy adweithiol eleni, yn yr un modd 
â’r flwyddyn flaenorol, oherwydd yr amryw risgiau a gyflwynwyd yn sgil newidiadau 
angenrheidiol i arferion gweithio’r Cyngor, er enghraifft grantiau untro’n cael eu 
rhoi, grwpiau’n cael eu sefydlu i dargedu meysydd penodol lle’r oedd newid yn 
digwydd, mwy o staff yn gweithio gartref, ac ati.  Mae gwaith archwilio mewnol 
wedi’i asesu yn barhaus ac mae anghenion a blaenoriaethau cyfnewidiol y Cyngor 
wedi cael eu hystyried yn rheolaidd.  Yn ychwanegol i’r gwaith adweithiol hwn, 
rhoddir sicrwydd ar gyfer 2021/22 ar adolygiadau a gynllunnir ac sy’n cael eu cario 
ymlaen neu’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn er mwyn asesu lefel flynyddol y 
sicrwydd ar gyfer y Cyngor.  Mae’r holl gamau gweithredu a gymerwyd wedi bod 
yn gyson â’r nodyn cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Cynghori ar Safonau 
Archwilio Mewnol.  At hynny, mae rhagor o adnoddau wedi’u neilltuo i ddatblygu’r 
system mapio sicrwydd er mwyn ategu ymhellach y sicrwydd a roddir ar ddiwedd 
y flwyddyn.   

Mae gan y Cyngor, er enghraifft, rwymedigaeth daer i ddyfarnu grantiau amrywiol 
i fusnesau cymwys yn y Sir, ac oherwydd hawliadau twyllodrus posibl, mae’r 
Archwiliad Mewnol wedi parhau i adolygu sampl o geisiadau cyn talu (mae’n haws 
stopio taliadau nag adfer yr arian wedi hynny), gan ychwanegu gwerth i 
weithrediadau’r Cyngor o ganlyniad i amgylchiadau sy’n newid, fel y’i cefnogir gan 
nodiadau arweiniad y Bwrdd Cynghori Safonau Archwilio Mewnol. 

Mae CMIA yn disgwyl dod i’r casgliad yn ei Hadroddiad Blynyddol 2021/22 a 
gyflwynir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, sy’n seiliedig ar:  

• y nifer, y cwmpas a’r sicrwydd a gafwyd o’r adolygiadau mewnol ac 
allanol a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2022,  

• a’r ffaith bod y rheolwyr (pan ar gael) wedi derbyn y camau a gymrwyd,  
bod y Cyngor yn meddu ar fframwaith llywodraethu boddhaol, trefniadau rheoli 
risg a bod rheolaethau mewnol yn eu lle i gyflawni amcanion y sefydliad yn ystod 
y flwyddyn. 

Fodd bynnag, oherwydd effaith barhaus y pandemig, dylid nodi na chafodd 
unrhyw ysgolion eu hadolygu yn ystod y flwyddyn.  Fodd bynnag, cynhaliwyd 
archwiliadau penodol wrth archwilio grantiau EIG a PDG. 

Bydd y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn destun adolygiad gan Lywodraethu 
ac Archwilio Cymru er mwyn sicrhau ei fod yn gyson â’r wybodaeth sydd ganddo 
ac â deddfwriaeth.  Yn ogystal, mae’r Adran Archwilio Mewnol yn cynnal adolygiad 
annibynnol blynyddol o’r Fframwaith Llywodraethu Blynyddol ac o’r dull sgorio a’r 
dystiolaeth, fel y nodir ym Mhwynt 2 uchod. 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyswllt Cwsmeriaid y Cyngor yw Uwch-
berchennog Risg Gwybodaeth yr awdurdod, ac mae’n gyfrifol hefyd am Ddiogelu 
Data a Diogelwch TGCh. 

Yn draddodiadol, roedd Fforwm SIRO yn cynnwys arbenigwyr am faterion:  E.e.  
Cyfleusterau, Diogelu Data, Diogelwch TG, Pennaeth TG, Cyfreithiol, AD a 
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rhywfaint o gynrychiolaeth adrannol.  Mae hwn yn cyfarfod bob chwarter i drafod 
materion sy’n ymwneud â risg gwybodaeth a rheoli gwybodaeth. 

Mae rolau allweddol a threfniadau craffu presennol y Tîm Asedau Gwybodaeth 
fel a ganlyn: 

• Swyddog Diogelwch TG (‘ITSO’) sy’n cynghori ynghylch diogelwch 
data, a chynghorwyr ac ymgynghorwyr allanol a ddefnyddir o bryd i’w 
gilydd i roi prawf ar drefniadau diogelwch yr Awdurdod a chynghori yn 
eu cylch; 

• Swyddog Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion (‘IRMO’) sy’n cynghori 
ynghylch cydymffurfio â’r gyfraith ac sy’n sicrhau bod polisïau a 
gweithdrefnau ar waith ac y glynir wrthynt; 

• Mae’r Grŵp Corfforaethol Diogelu Data (a elwir yn fewnol yn gyfarfod 
Grŵp Corfforaethol Diogelu Data / Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol) yn cwrdd bob chwarter, a chaiff ei gadeirio 
gan y Pennaeth Polisi Gwasanaeth (Dirprwy HOS ICT&CS);  a 

• Chyflwynir Adroddiadau Blynyddol yn ôl yr angen i Bwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu y Cyngor. 

 
Yn ogystal: 

• ITSO yw Is-gadeirydd Fforwm Diogelwch Sector Cyhoeddus Cenedlaethol 
Cymru (Cymru WARP) sy’n cwrdd bob chwarter. 

• IRMO yw Cadeirydd Cymdeithas Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion Cymru ac 
mae’n trefnu digwyddiadau ar draws Cymru. 

• Mae IRMO yn aelod o Banel Sicrhau Ansawdd Cytundeb Rhannu 
Gwybodaeth Bersonol Cymru ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru. 

 

Yn dilyn yr adolygiad o’r Fframwaith Llywodraethu, bernir bod y trefniadau 
llywodraethu cyffredinol yn dda ar y sail bod mwyafrif y sgorau a roddwyd yn 9/10.  

Mae cyflwyno’r Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol sy’n amlinellu’r ffordd y 
mae’r Cyngor wedi ymrwymo i egwyddorion craidd Fframwaith Delivering Good 
Governance in Local Government CIPFA/SOLACE yn cynnig arweiniad i’r holl 
Aelodau a Swyddogion am yr agenda lywodraethu. 
 
Bydd adolygu’r Cod Llywodraethu Lleol yn rheolaidd yn rhoi lefel uchel o sicrwydd 
bod y trefniadau llywodraethu’n addas i’w diben. 
 
Pandemig y Coronafeirws  

Oherwydd argyfwng pandemig y coronafeirws, caewyd holl swyddfeydd y 
Cyngor i’r cyhoedd ar 23 Mawrth 2020. 

Yng ngoleuni’r argyfwng cenedlaethol a’r sefyllfa frys a gododd o ganlyniad i’r 
pandemig, ac er mwyn diogelu buddiannau’r Cyngor a’r cyhoedd, mewn 
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amgylchiadau lle y bernir bod y penderfyniad yn un brys ac y byddai unrhyw oedi’n 
niweidio buddiannau’r Cyngor neu’r cyhoedd yn ddifrifol, rhoddodd Arweinydd y 
Cyngor bwerau dirprwyedig dros dro i Brif Weithredwr a Grŵp Arweiniol y Cyngor 
wneud penderfyniadau ynghylch ymateb y Cyngor i COVID-19. 

Gwnaethpwyd y penderfyniad yn unol â rhan 4 Cyfansoddiad y Cyngor. 

Mae Hysbysiad y Cofnod o Benderfyniadau Brys ar gael ar wefan y Cyngor ar 
dudalen y Cyngor ar gyfer Strwythur Llywodraethu er mwyn gwneud 
penderfyniadau yn ystod COVID-19 
(https://www.ceredigion.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/governance/).  
Adolygwyd y penderfyniad, ac ym mis Hydref 2020, Chwefror 2021, Mawrth 2021 
a Mai 2021, cymeradwyodd yr Arweinydd benderfyniadau diwygiedig (ar gael ar 
wefan y Cyngor hefyd). 

Yn ystod y cyfnod dan sylw, mae cyfarfodydd y Grŵp Rheoli Aur wedi’u cynnal er 
mwyn trafod pandemig Covid-19 a dulliau o ymdrin yn effeithiol â’r sefyllfa.  Mae’r 
Grŵp Rheoli Aur yn dal i gwrdd sawl gwaith yr wythnos. 

Sefydlwyd fforwm y Grŵp Rheoli Aur ar unwaith i hwyluso gweithrediadau a 
darparu proses gadarn ar gyfer gwneud penderfyniadau o’r cychwyn cyntaf, ac 
roedd yn cynnal cyfarfodydd rhith bob dydd.  

Daeth swyddogaeth Weithredol Dros Dro i drosglwyddo pwerau i ben ar 31 Awst 
2021.  O 1 Medi 2021 tan nawr, mae’r Grŵp Rheoli Aur wedi bod yn gwneud 
penderfyniadau gweithredol dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004. 

Mae llythyr Archwilio Cymru i’r Cyngor ynghylch Adfer yn sgil Covid-19 – Sicrwydd 
Dros Dro, dyddiedig 19 Hydref 2020, yn crynhoi ei gasgliadau dros dro ar sail 
camau parhaus i fonitro’r broses o addasu i effaith barhaus y pandemig.  Yn yr 
Atodiad, mae Archwilio Cymru yn cyfeirio at y bwriad, yn rhan o drefniadau 
addasu’r Cyngor ar gyfer gwneud penderfyniadau, i’r Lòg Penderfyniadau gael ei 
gyhoeddi ar wefan y Cyngor ac i adroddiad gael ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf 
y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu.  Nododd y Pwyllgor Archwilio gynnwys y 
llythyr hwn yn ei gyfarfod ar 12 Tachwedd 2020 a chyflwynwyd adroddiad gan y 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu/Swyddog Monitro i’r 
Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ar 20 Ionawr 2020, a oedd yn nodi cynnwys 
yr Adroddiad a chynnwys Lòg Penderfyniadau cyfarfodydd y Grŵp Arwain Covid-
19, sef y Grŵp Rheoli Aur.  

Cyhoeddwyd y Lòg gyntaf ar wefan y Cyngor ar 5 Tachwedd 2020 (ar gyfer 
penderfyniadau a wnaed hyd at 30 Medi 2020).  Mae’r penderfyniadau a wnaed 
rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Tachwedd 2020 wedi’u cyhoeddi erbyn hyn hefyd ac 
mae’r penderfyniadau a wnaethpwyd tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021 yn cael eu 
paratoi i’w cyhoeddi. 

Roedd gan y Cyngor weledigaeth glir y gallai pob unigolyn, busnes a gwasanaeth 
yn ddieithriad ei deall a chytuno arni er mwyn sicrhau bod Ceredigion yn llwyddo 
nid yn unig i leihau nifer y marwolaethau a ragwelid yn ystod penllanw cyntaf yr 
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haint ond, yn bwysicach na hynny, nifer y marwolaethau a ragwelid yn ystod 
unrhyw benllanw yn y dyfodol.  Mae’r weledigaeth wedi’i gweithredu mewn tri 
chyfnod hyd yma: 

• Cyfnod 1:  Bod yn barod – Cau pob gwasanaeth nad yw’n hanfodol 
• Cyfnod 2:  Gweithredu – Darparu gwasanaethau dan amodau cyfnod clo  
• Cyfnod 3:  Addasu a chydnerthedd hirdymor 

Mae Cyfnod 3 yn darparu cyfnod addasu rhwng y ddau gyfnod cyntaf a 
phedwerydd cyfnod, sef y cyfnod adfer.  Er mwyn i hynny allu digwydd, rhaid i’r 
cyfnod addasu ystyried tair prif elfen a fydd yn hollbwysig ar gyfer delio â COVID-
19, gan sicrhau ar yr un pryd bod elfennau o’r cyfnod clo yn cael eu llacio’n ddiogel 
ac mewn dull strwythuredig a reolir.  Y tair elfen yw: 

Cyfyngu + Ynysu + Dileu 

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo gael eu llacio’n raddol ac wrth i Lywodraeth Cymru 
ddiwygio ei chanllawiau, mae’r Cyngor wrthi’n ystyried sut a phryd y gall 
ailgyflwyno ei wasanaethau neu sut y byddant yn cael eu darparu mewn ffordd 
wahanol.  Nodir hynny mewn ‘Cynllun y ffordd ymlaen’ ar wefan y Cyngor. 

Gobeithir y bydd sectorau busnes a grwpiau cymunedol hefyd yn cyfrannu at y 
cynllun hwn er mwyn sicrhau eglurder i holl drigolion Ceredigion. 

Ar ôl rhoi’r gorau yn syth ar y dechrau i gynnal cyfarfodydd cyhoeddus, mae 
cyfarfodydd y Cyngor wedi’u hailgyflwyno ar lwyfan rhith. 

Gall aelodau’r cyhoedd fynychu’r cyfarfodydd o bell drwy anfon e-bost i’r 
Gwasanaethau Democrataidd er mwyn cael y manylion cofrestru.  Mae rhestr lawn 
o gyfarfodydd o bell ar gael ar wefan y Cyngor.  Gellir gwylio’r cyfarfodydd hyn ar 
dudalen Facebook y Cyngor hefyd. 
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5 Y materion a nodwyd ar gyfer y llynedd (2021-2022 ) 
Mae’r tabl canlynol yn cofnodi’r camau gweithredu a gymrwyd yn ystod 2021-22 i ddatrys y materion a nodwyd yn y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol ar gyfer 2020-2021: 

Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

A1.1 Sicrhau bod yr 
Aelodau a’r Swyddogion 
yn ymddwyn gydag 
uniondeb ac yn arwain 
diwylliant lle maent yn 
gweithredu’n amlwg ac yn 
gyson er budd y cyhoedd, 
gan warchod enw da’r 
sefydliad drwy wneud 
hynny 

Y Swyddog Monitro i roi cyngor pellach i 
Swyddogion am yr angen i ddatgelu 
buddiannau mewn sefydliadau sy’n 
gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor, 
neu y gallent wneud hynny, gan 
gynnwys: 
• Contractwyr;  
• Llywodraethwyr Ysgol;  
• Clercod cynghorau Tref a Chymuned;  
• Aelodau cynghorau Tref a Chymuned;  
• Llywodraethwyr Ysgol.  
 
MO a CLO Gwasanaethau 
Democrataidd i barhau i gynnal 
adolygiad o Aelodau sy’n dal swyddi 
cyfarwyddwr, ymddiriedolaethau neu 
aelodaeth pan gânt eu penodi i gyrff 
allanol, a phwyllgorau, y Swyddog 
Monitro i ystyried adborth aelodau a 
gwerth ychwanegol, gan barhau i 
ddiweddaru’r Cod Ymddygiad ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau. 
 

Mae hon yn ddyletswydd barhaus. 
Bydd gan y Pwyllgor Moeseg a 
Safonau ddyletswyddau newydd nawr 
(o fis Mai 2022) dan Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021, a fydd yn cynnwys: 

• Monitro cydymffurfiaeth 
arweinwyr grwpiau gwleidyddol 
ar y Cyngor gyda’u 
dyletswyddau dan A.52(1) 
Deddf Llywodraeth Leol 2000; 

• Cynghori, hyfforddi neu drefnu 
hyfforddi arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol ar y Cyngor am 
faterion sy’n ymwneud â’u 
dyletswyddau dan A.52A (1) 
Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

• Ar ddiwedd pob blwyddyn 
ariannol, paratoi adroddiad 
blynyddol i’r Cyngor ynghylch 
y flwyddyn honno yn unol â 
56B Pennod 1 Rhan 3 Deddf 
Llywodraeth Leol 2000. 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Y Swyddog Monitro i roi cyngor pellach i 
Swyddogion am yr angen i ddatgan 

• Swyddi cyfarwyddwyr;  a 
• Chyflogaeth arall  

Gan gynnwys os ydynt yn gwrthdaro 
gyda buddiannau’r Cyngor neu beidio.  
Y Swyddog Monitro i barhau i gynghori 
Aelodau ymhellach am yr angen i 
ddatgan lletygarwch/rhoddion. 
 
Y Swyddog Monitro i roi cyngor i Brif 
Swyddogion ymhellach am yr angen i 
ddatgan: 
• cysylltiadau personol agos gyda 
Swyddogion neu Aelodau eraill, 
 
 
 

Mae’r ddyletswydd i fonitro 
cydymffurfiaeth arweinwyr grwpiau 
gwleidyddol yn ymwneud â safonau 
ymddygiad, a sicrhau bod hyn yn 
amlwg ac yn cael ei ddangos yn gyson 
a gyda thystiolaeth er mwyn diogelu 
enw da y Cyngor. 
 
Mae cyngor y Swyddog Monitro i 
Swyddogion ynghylch datgelu 
buddiannau yn gam gweithredu sy’n 
parhau, a gyflawnir yn rheolaidd trwy 
gyfrwng Diweddariadau Newyddion 
ar system Cerinet. 
Yn fwyaf diweddar, cyhoeddwyd 
Diweddariad am Ddatgelu 
Buddiannau a Lletygarwch 
Cyflogeion y Cyngor ar 20 Gorffennaf 
2021 ar Safle CeriNet y Cyngor, gan 
gynnwys dolenni i ffurflenni 
perthnasol a’r Cod Ymddygiad i 
Gyflogeion Llywodraeth Leol, ynghyd 
â nodyn atgoffa y dylid cyfeirio 
unrhyw ymholiadau neu geisiadau 
am gyngor i’r Swyddog Monitro. 
 
Cyhoeddwyd diweddariad am y 
Datganiad Cyflogeion a’r Gofrestr 
Buddiannau, gan gynnwys ynghylch 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Grantiau NDR Cronfa Busnes 
Cyfyngiadau COVID-19 ar gyfer 
busnesau ar 8 Ionawr 2021 ar Safle 
CeriNet y Cyngor. 
 
Cynhelir adolygiad ar hyn o bryd o’r 
cyrff allanol sydd wedi penodi 
Aelodau, gan gynnwys gwerth 
ychwanegol, a hefyd, diweddaru’r 
Cyfansoddiad. 
  
Ar hyn o bryd, cynhelir adolygiad 
sylweddol o’r Cod Ymddygiad i 
Gyflogeion Llywodraeth Leol, a hefyd, 
y Datganiadau Budd a Lletygarwch ar 
gyfer Staff.  Cynhaliwyd cyfarfodydd 
rheolaidd a chafwyd mewnbwn gan y 
Swyddog Monitro, y Swyddog 
Llywodraethu, y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Pobl a Threfniadaeth 
a’r Swyddog Rheoli Cofnodion a 
Gwybodaeth Diogelu Data.   
 
Yn ogystal, anfonwyd Asesiad drafft 
o’r Effaith ar Ddiogelu Data i’r 
Swyddog Diogelu Data ei ystyried 
mewn perthynas â’r newidiadau a 
gynigiwyd i’r Cod Ymddygiad a’r 
Datganiadau, a rhoddwyd 

T
udalen 246



 

46 
 

Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

diweddariadau cynnydd i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu yn ystod ei 
Gyfarfod ar 25.11.2021 (rhoddir 
diweddariad cynnydd pellach yn 
ystod ei Gyfarfod ar 19.1.2022).  
 
Ar ôl cwblhau proses DPIA, anfonir y 
dogfennau drafft at y Grŵp Arweiniol, 
Undebau Llafur a’r Cyngor. 
 
Yn ogystal, ystyrir a ddylid cyhoeddi 
Buddiannau Busnes Prif Swyddogion 
ar wefannau’r Cyngor, a chynhelir 
Cyfarfodydd rhwng yr MO, y 
Swyddog Llywodraethu, y Swyddog 
Diogelu Data a CLO – Pobl a 
Threfniadaeth. 
 

A1.3 Arwain trwy esiampl 
a defnyddio’r gwerthoedd 
neu’r egwyddorion 
gweithredol safonol hyn fel 
fframwaith er mwyn 
gwneud penderfyniadau a 
chymryd camau eraill 

Y Grŵp Arweiniol i gael diweddariad am 
e-Ddysgu gydag AD yn adrodd i’r Grŵp 
Arweiniol (Rhaid i’r holl Staff gwblhau 
modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol 
am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (‘WFGA’). 
 
 
 

Cyflwynwyd y modiwl e-ddysgu 
gorfodol ym mis Medi 2017 a than fis 
Tachwedd 2021, mae wedi cael ei 
gwblhau gan 2,834 o gyflogeion.  O 
blith y rhain, cwblhaodd 343 y modiwl 
Cymraeg a chwblhaodd 2,491 y 
modiwl Saesneg.  

Rhwng mis Ebrill a mis Tachwedd 
2021, roedd 242 o gyflogeion wedi 

GE 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parhau i adolygu’r Cyfansoddiad er 
mwyn adlewyrchu newidiadau 
deddfwriaethol ac yn unol â’r angen. 
 
 
 
 
 
 
 

cwblhau’r modiwl e-ddysgu, 40 yn 
Gymraeg a 202 yn Saesneg (mae’r 
ffigurau yn cynnwys y rhai sydd wedi 
gadael).  Anfonir nodiadau atgoffa i 
staff nad ydynt wedi cyflawni’r modiwl 
eto a bydd y Grŵp Arweiniol yn cael 
adroddiadau am weithgarwch 
cwblhau modiwlau e-ddysgu gorfodol 
o bryd i’w gilydd. 

Mae adolygu’r Cyfansoddiad er mwyn 
adlewyrchu newidiadau 
deddfwriaethol ac yn unol â’r angen 
yn dasg barhaus, gan bod y 
Cyfansoddiad yn ddogfen fyw.  
Cyflwynwyd diwygiadau arfaethedig 
i’r Cyfansoddiad ddiwethaf i’r Cyngor 
yn ystod y Cyfarfod ar 23 Medi 2021, 
a chyn hyn, yn ystod ei gyfarfod ar 18 
Mawrth 2021.  Mae Gweithgor 
Trawsbleidiol y Cyngor ar y 
Cyfansoddiad yn cyfarfod yn 
rheolaidd, a chynhaliwyd cyfarfodydd 
ar 15 Chwefror 2021, 19 Ebrill 2021, 
30 Mehefin 2021, 10 Awst 2021 ac 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP/HR 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Tachwedd 2021, a bwriedir cynnal y 
Cyfarfod nesaf ar 11 Chwefror 2022. 

Mae diwygiadau arwyddocaol i’r 
Cyfansoddiad wedi cynnwys 
diwygiadau er mwyn cydymffurfio â 
Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 ac mae 
gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o 
bryd i weithredu newidiadau fel yr 
argymhellwyd gan Archwilio Cymru 
yn ei Adolygiad o Wasanaeth 
Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion 
2020-21 (Cyhoeddwyd yr adroddiad 
ym mis Hydref 2021).  

 

Cynhelir ymarfer cymharu o’r 
Cyfansoddiad Cyfredol yn erbyn y 
Cyfansoddiad Enghreifftiol a 
gyhoeddwyd gan CLlLC. 

A1.4 Arddangos, mynegi 
ac ymgorffori’r 
egwyddorion neu’r 
gwerthoedd gweithredu 

Mae’r Cyngor yn gwneud paratoadau i 
gydymffurfio gyda Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
ynghylch y Pwyllgor Archwilio (cylch 

Cyflwynwyd newidiadau arfaethedig i’r 
Cyfansoddiad er mwyn cydymffurfio 
gyda Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 i Weithgor 

EP/AW/HR 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

safonol drwy bolisïau a 
phrosesau priodol a 
adolygir yn rheolaidd i 
sicrhau eu bod yn 
gweithredu’n effeithiol 

gorchwyl, cylch gwaith a chyfansoddiad 
i’w hadolygu): 
Mae newidiadau’n cynnwys: 
- newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu;  
- Yr Aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 
1/3 Unigolyn Lleyg (yn unol â’r diffiniad 
yn y Ddeddf); - mae dyletswydd ar y 
Pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i 
Ddirprwy Gadeirydd ei hun; 
-Rhaid i’r Cadeirydd fod yn unigolyn 
lleyg;  -Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd 
fod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol yr 
Awdurdod Lleol;  ac 
- yn absenoldeb y Cadeirydd a’r 
Dirprwy, dim ond Aelodau anweithredol 
fydd yn gallu cadeirio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trawsbleidiol y Cyngor ar y 
Cyfansoddiad ar 19 Ebrill 2021, 30 
Mehefin 2021 a 10 Awst 2021, a 
wnaeth argymhellion priodol i’r 
Cyngor.  Cyflwynwyd Adroddiad am y 
newidiadau arfaethedig hyn i’r Cyngor 
yn ystod ei Gyfarfod ar 23 Medi 2021.  
Penderfynodd y Cyngor gytuno i’r 
newidiadau arfaethedig. 

Cyflwynwyd Adroddiad pellach am 
newidiadau sy’n ymwneud â’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn 
deillio o Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 i Bwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu y Cyngor yn 
ystod ei Gyfarfod ar 3 Mehefin 2021, 
gan gynnwys diweddariadau i’r 
Cyfansoddiad, gan hysbysu am y 
gofynion i CJC Canolbarth Cymru i 
gael Is-bwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu. 

Yn ogystal, cyflwynwyd adroddiad am 
newidiadau dan Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 sy’n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newidiadau 
ynghylch y 
Pwyllgor 

Archwilio a 
Llywodraethu 

a Deddf 
2021 wedi’u 

Cwblhau 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effeithio ar y Pwyllgor i’r Pwyllgor yn 
ystod cyfarfod y Pwyllgor ar 24 
Chwefror 2021, gan gynnwys recriwtio 
aelodau lleyg i’r Pwyllgor.  Yna 
cyflwynwyd y newidiadau a’r cynigion 
hyn ynghylch recriwtio i’r Cyngor ar 18 
Mawrth 2021, ac fe’u cymeradwywyd 
ganddo.  Nododd y Cyngor gynnwys 
yr Adroddiad, ynghyd â’r dyddiadau 
gweithredu perthnasol, gan 
gymeradwyo: 

a) newid enw y Pwyllgor Archwilio i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 
ynghyd â swyddogaethau ychwanegol  
yn ymwneud â delio gyda chwynion a 
pherfformiad y byddent yn dod i rym o 
1 Ebrill 2021;  

b) cychwyn ar y broses recriwtio am 
aelodau lleyg annibynnol i’r Pwyllgor 
Archwilio; 

c) y cynigion ar gyfer Panel Dethol y 
Rhestr Fer;  a’r 

d) Disgrifiad Rôl a’r Fanyleb Person. 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyflwynwyd Adroddiad am faint y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i’r 
Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd ar 21 Mai 2021, a 
gytunodd argymell i’r Cyngor y dylai’r 
Pwyllgor gynnwys 6 Aelod o’r Cyngor 
Sir a 3 aelod lleyg (9 at ei gilydd).  Yna, 
cyflwynwyd Adroddiad am faint y 
Pwyllgor i’r Cyngor ar 17 Mehefin 
2021 a chytunodd y Cyngor ar y 
cyfansoddiad hwnnw o ran aelodau o 
5 Mai 2022.  Mae’r broses recriwtio 
wedi cael ei chwblhau erbyn hyn, a 
phenderfynodd y Cyngor ar 9 Rhagfyr 
2021 benodi tri ymgeisydd a 
argymhellwyd gan Banel Dethol y 
Rhestr Fer. 

 

Mae’r broses o gyhoeddi cofrestr y 
penderfyniadau dirprwyedig yn 
parhau.  Mae Lòg Penderfyniadau y 
Grŵp Rheoli Aur, cofrestr 
penderfyniadau, wedi cael ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
udalen 252



 

52 
 

Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

• Cyhoeddi’r Gofrestr Penderfyniadau 
Dirprwyedig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chyhoeddi a’i diweddaru bob 
chwarter, a’i chyflwyno i’r Grŵp Rheoli 
Aur (ac yna ei chymeradwyo), ac wedi 
hynny, i’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg 
a Chraffu (yn fwyaf diweddar ar 1 
Rhagfyr 2021 a chyn hyn, ar 16 
Mehefin 2021) ac fe’i chyhoeddwyd ar 
wefan y Cyngor. 

Cynigiwyd yn y Cyfarfod hwn y dylid 
cyhoeddi’r Lòg Penderfyniadau yn fwy 
rheolaidd ac mae MO/Swyddog 
Llywodraethu yn trefnu y bydd yn cael 
ei gyhoeddi yn fwy rheolaidd 
(cyhoeddwyd penderfyniadau a 
wnaethpwyd tan 30 Tachwedd 2021 a 
chyhoeddir penderfyniadau a 
wnaethpwyd tan 31 Rhagfyr 2021 cyn 
bo hir (Rhagfyr 2021). 

Yna, cyflwynir y Log Penderfyniadau 
ar gyfer penderfyniadau a 
wnaethpwyd rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 
31 Rhagfyr 2021 i’r Pwyllgor Cydlynu 
Trosolwg a Chraffu yn ystod ei 
Gyfarfod ar 10 Chwefror 2022. 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Gwaith parhaus i fonitro’r niferoedd 

sy’n dilyn y modiwl e-ddysgu 
Gorfodol ynghylch Chwythu'r 
Chwiban.  Mae’n is na’r hyn sy’n 
ofynnol ar hyn o bryd. 
 
 
 
 

Mewn perthynas â phenderfyniadau 
dirprwyedig eraill, cyhoeddir 
penderfyniadau dirprwyedig y 
Pwyllgor Rheoli Datblygiad ar gyfer 
pob Pwyllgor Rheoli Datblygiad.  Mae 
unrhyw waith penderfyniadau eraill yn 
mynd rhagddo, fodd bynnag, yn 
arbennig, mae gwaith yn cael ei 
gyflawni ar hyn o bryd i baratoi 
Cofrestr Gorchymyn Cadw Coed 
(TPO). 

 

O ran y niferoedd a fanteisiodd ar y 
modiwl Chwythu’r Chwiban e-ddysgu 
Gorfodol, rhwng mis Ebrill a mis 
Tachwedd 2021, cwblhaodd 237 o 
Staff y Modiwl, 42 yn Gymraeg a 195 
yn Saesneg (*mae’r ffigurau hyn yn 
cynnwys y rhai sydd wedi gadael)  

 

Mae’r adolygiad o’r Polisi Cwynion 
Corfforaethol wedi cael ei gwblhau.  
Cyflwynwyd y polisi newydd i’r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r 
adolygiad o’r 

Polisi 
Cwynion / 

Canmoliaeth 
wedi cael ei 

gwblhau 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

• Adolygir y polisi Cwynion / 
Canmoliaeth yn ystod 2020- 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darparir hyfforddiant Moeseg / Twyll. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol ar 7 
Gorffennaf ac fe’i cyflwynwyd i’r 
Cyngor ar 23 Medi.  Penderfynodd y 
Cyngor gymeradwyo’r Polisi a’r 
Gweithdrefnau Cwynion 2021 
diwygiedig. 

 

Bellach, mae’r modiwl hyfforddiant 
Moeseg / Twyll, a baratowyd ar y cyd 
â Zurich (yswiriwr y Cyngor), wedi cael 
ei gwblhau.  Cyflwynwyd yr 
hyfforddiant gan Anthony Connolly o 
Zurich ar 28 Mai 2021 yn ystod 
gweithdy chwarterol y Rheolwyr 
Corfforaethol.  Defnyddir y sleidiau o’r 
cyflwyniad fel sylfaen modiwl e-
ddysgu ar gyfer yr holl staff.  Mae’r 
Gwasanaethau Archwilio a 
Llywodraethu Mewnol wedi paratoi 
cwestiynau ac atebion drafft ar gyfer y 
modiwl e-ddysgu ac mae wedi 
darparu’r rhain i’r adran Dysgu a 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Datblygu, a byddant yn eu defnyddio 
fel sylfaen y modiwl. 

Cefnogir hyn hefyd gan yr adolygiad a 
gynhaliwyd yn ddiweddar o 
Strategaeth Atal Twyll, Llygredd a 
Llwgrwobrwyo (gan gynnwys Atal 
Gwyngalchu Arian) y Cyngor. 

Mae archwiliad mewnol dilynol o 
drefniadau’r Cyngor ynghylch 
Moeseg yn mynd rhagddo hefyd (yn 
cael ei adolygu ar hyn o bryd). 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

A3.1 Sicrhau bod aelodau 
a Staff yn dangos 
ymrwymiad cadarn i’r 
gyfraith, yn ogystal â 
chydymffurfio â 
chyfreithiau a rheoliadau 
perthnasol 

• Bydd Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 yn cael effaith 
ar gyrff corfforaethol, gan gynnwys y 
Cyngor, ac mae’r paratoadau er mwyn 
sicrhau cydymffurfiaeth yn mynd 
rhagddynt. 

Fel yr uchod, mae cydymffurfiaeth 
gyda Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 yn parhau, 
gan gynnwys trwy gyfrwng y 
Gweithgor Trawsbleidiol ar y 
Cyfansoddiad (Aelodau o bob grŵp 
gwleidyddol yn bresennol), 
adroddiadau i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu a’r Cyngor, ac mae 
cynllun Gweithredu y Cyngor wedi 
cael ei baratoi a’i ddiweddaru’n 
rheolaidd, a chynhaliwyd cyfarfodydd 
gyda Swyddogion a CLOs 
perthnasol, pan fo hynny’n briodol. 

EP Mawrth 2022 

B1.1 Sicrhau bod 
diwylliant agored ar waith, 
drwy ddangos, cofnodi a 
mynegi ymrwymiad y 
sefydliad i fod yn agored 

Diweddarwyd y polisi FOI ac EIR.  Mae 
adolygiad o’r Cynllun Cyhoeddi FOI yn 
mynd rhagddo. 
 

Bwriedir cynnal adolygiad o Gynllun 
Cyhoeddi FOI yn ystod y flwyddyn 
nesaf. 

LE/AW/MNH Mawrth 2022 

B3.1 Sefydlu polisi clir ar y 
math o faterion y bydd y 
sefydliad yn ymgynghori’n 
ystyrlon â dinasyddion 
unigol, defnyddwyr 

O ganlyniad i bandemig Covid-19, mae 
angen i benderfyniadau gael eu 
gwneud gan y Grŵp Rheoli Aur ar hyn 
o bryd am resymau brys, felly mae’n 
amhosibl i nifer o wasanaethau 

Lluniwyd Tudalen Ymgysylltu, 
Ymgynghoriadau a Phartneriaethau 
Cymunedol ar safle newydd Ceri Net. 
https://cerinet.ceredigion.gov.uk/our-

AW/LE/MS Mawrth 2022 

Field Code Changed
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

gwasanaethau a 
rhanddeiliaid eraill yn eu 
cylch, neu’n eu cynnwys 
ynddynt, i sicrhau bod 
gwasanaeth (neu 
ddarpariaeth arall) yn 
cyfrannu at gyflawni’r 
canlyniadau arfaethedig 

ymgynghori wyneb yn wyneb yn y 
gymuned ar hyn o bryd, felly diwygiwyd 
y sgorio i adlewyrchu hyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

council/community-engagement-
consultation-and-partnerships/# 

 

Mae hyn yn cynnwys dolenni i’n 
Rhestr Gyfeirio Polisi Ymgysylltu 
Cymunedol, Ymgysylltu ac 
Ymgynghori cyfredol, Ymgysylltu gyda 
Defnyddwyr Gwasanaeth ac Offeryn 
Gwneud Penderfyniadau 
Ymgynghori. 

 

Bellach, asesir yr holl Asesiadau 
Effaith Integredig (IIAs) ar gyfer y 
Cabinet gan y Swyddog Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb.  Mae hyn yn 
cynnwys a yw gweithgarwch 
ymgysylltu, cynnwys ac ymgynghori 
effeithiol wedi digwydd, gan gyfrannu 
at ein proses strategol o wneud 
penderfyniadau. 

 

Lluniwyd Strategaeth Ymgysylltu 
ddrafft newydd i Gyngor Sir 

T
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

 
 
 
Mae’r Polisi Ymgysylltu Cymunedol yn 
destun adolygiad a bydd yn cynnwys 
darpariaethau ynghylch sut yr 
ymgysylltir gyda rhanddeiliaid yn y 
dyfodol. 

Ceredigion, ‘Siarad, Gwrando a 
Gweithio gyda’n Gilydd.  Ymgynghorir 
am hon a chytunir arni yn dilyn yr 
Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022. 

 

Mae’r gwaith wedi cychwyn i baratoi 
Polisi Ymgysylltu Cymunedol a fydd 
yn bodloni gofynion Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021, a fydd yn cynnwys sut 
y byddwn yn annog cyfranogiad wrth 
wneud penderfyniadau hefyd, er ein 
bod yn aros am ganllawiau gan 
Lywodraeth Cymru ynghylch y rhan 
hon o’r ddeddfwriaeth. 

B3.4 Gweithredu 
mecanweithiau adborth 
effeithiol er mwyn dangos 
sut yr ystyriwyd eu 
safbwyntiau 

Mae gofyn gwneud gwaith pellach 
ynghylch monitro adborth a bydd y 
swydd Cydraddoldeb ac Ymgysylltu 
newydd yn rhoi sylw i hyn. 

Cofnodir adborth o weithgarwch 
ymgysylltu a sut yr ystyriwyd 
safbwyntiau pobl yn yr IIAs. 

 

Cyhoeddir adroddiadau am 
ymarferion ymgysylltu ac 
ymgynghoriadau ar ein tudalen ar y 
we ynghylch ymgynghoriadau 

AW/MS Mawrth 2022 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

cyhoeddus er mwyn rhoi adborth i’r 
cyhoedd. 

http://www.ceredigion.gov.uk/your-
council/consultations/ 

 

Cyflwynir unrhyw adroddiadau 
ymgysylltu / ymgynghori i’r pwyllgor 
Craffu a’r Cabinet er mwyn cyfrannu 
at eu gweithgarwch gwneud 
penderfyniadau.  

C1.5 Rheoli disgwyliadau 
defnyddwyr 
gwasanaethau’n effeithiol 
o ran pennu 
blaenoriaethau a gwneud 
y defnydd gorau o’r 
adnoddau sydd ar gael 

Cyhoeddi perfformiad y gwasanaeth 
gan gynnwys data am y costau a 
gwerth am arian.  

Caiff data perthnasol ynghylch costau 
a gwerth am arian ei ystyried yn 
gyson mewn adroddiadau 
gwasanaeth. 

Nid yw data ynghylch costau a 
gwerth am arian yng nghyd-destun 
rheoli disgwyliadau defnyddwyr 
gwasanaeth, ar gael i nac yn cael ei 
ddal gan y Gwasanaeth Perfformiad. 

AW Mawrth 2022 
– Wedi’i 
gwblhau 

D2.3 Ystyried a monitro 
risgiau y mae pob partner 
yn eu hwynebu wrth 

Ystyrir newidiadau deddfwriaethol e.e.  
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021. 

Fel yr uchod, mae’r gwaith yn parhau 
mewn perthynas â gwneud 
newidiadau deddfwriaethol, megis 

AW/EP Mawrth 2022  

Field Code Changed
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

gydweithio, gan gynnwys 
risgiau a rennir 

newidiadau Deddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) 2021 ac 
ystyried/monitro risgiau y mae pob 
partner yn eu hwynebu wrth 
gydweithio, gan gynnwys risgiau a 
rennir. 

 

Cynhelir cyfarfodydd ac mae gwaith 
paratoi yn cael ei wneud, er 
enghraifft, ynghylch gofyniad Deddf 
2021 am Gyd-bwyllgorau Corfforedig, 
gan gynnwys risgiau posibl a risgiau 
a rennir (sefydlwyd grŵp CJC, a 
chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 19 
Ebrill 2021, i ystyried y gofyniad i 
sefydlu CJC Canolbarth Cymru yn 
unol â Deddf 2021). 

 

Mae trefniadau Craffu ar y Cyd 
priodol yn eu lle mewn perthynas â 
Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru.  Yn yr 
un modd, bydd gan Gyd-bwyllgor 
Corfforedig Canolbarth Cymru 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

drefniadau priodol yn eu lle (Pwyllgor 
Craffu, Safonau a Llywodraethu ac 
Archwilio ar y cyd) – trefniadau sy’n 
cydymffurfio gyda deddfwriaeth a’i 
Rheolau Sefydlog. 

D2.5 Pennu dangosyddion 
perfformiad lleol priodol 
(yn ogystal â 
dangosyddion perfformiad 
statudol perthnasol neu 
genedlaethol eraill) fel 
rhan o’r broses gynllunio 
er mwyn nodi sut y caiff 
perfformiad gwasanaethau 
a phrosiectau ei fesur 

Mae gwaith pellach yn mynd yn ei flaen 
i gysylltu’r mesurau Perfformiad Lleol 
gyda holl Amcanion cynllun Busnes 
lefel 1. 

Gweithredir y broses Cynllunio 
Busnes ar gyfer 2021-22 a rhennir 
Cynlluniau Busnes Lefel 1 gyda’r Tîm 
Perfformiad ac Ymchwil. 

 

Nodwyd mesurau perfformiad ym 
mhob Cynllun Busnes Lefel 1 a fydd 
yn eu tro yn trosi i’r Dangosfwrdd 
adrodd ar gyfer pob gwasanaeth.  
Craffwyd y mesurau hyn ac fe’u 
cymeradwywyd yn derfynol gan 
arweinwyr uwch.  Yna, bydd 
gwasanaethau yn adrodd yn erbyn y 
mesurau hyn fel rhan o’r broses 
rheoli perfformiad ar gyfer y flwyddyn. 

AW Mawrth 2022 

F3.5 Sicrhau pwyllgor 
archwilio neu grŵp neu 
swyddogaeth gyfatebol 

Adolygu cylch gorchwyl, cylch gwaith a 
chyfansoddiad y Pwyllgor Archwilio yng 
ngoleuni Deddf Llywodraeth Leol ac 

Fel yr uchod, mae gwaith yn parhau 
mewn perthynas â newidiadau sy’n 
effeithio ar y Pwyllgor Archwilio a 

EP/AR/HR Mawrth 2022 
– Wedi’i 
gwblhau 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

sy’n annibynnol ar y 
pwyllgor gweithredol ac 
sy’n atebol i’r corff 
llywodraethu:  mae’n 
cynnig ffynhonnell bellach 
sicrwydd effeithiol 
ynghylch trefniadau i reoli 
risg a chynnal amgylchedd 
rheoli effeithiol y 
gwrandawir ar ei 
argymhellion ac y 
gweithredir yn eu cylch 
 

Etholiadau (Cymru) 2021.  Mae 
newidiadau’n cynnwys: - newid yr enw 
i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu; 

-- Yr aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 
1/3 Unigolyn Lleyg (fel y cânt eu diffinio 
yn y Ddeddf); - mae dyletswydd ar y 
Pwyllgor i benodi ei Gadeirydd a’i 
Ddirprwy Gadeirydd ei hun;  

-Rhaid i’r Cadeirydd fod yn unigolyn 
lleyg;  

-Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn 
aelod o Bwyllgor Gweithredol yr 
Awdurdod Lleol;  ac  

- yn absenoldeb y Cadeirydd a’r 
Dirprwy, dim ond Aelodau anweithredol 
fydd yn gallu cadeirio. 

Mae adolygiad yn mynd rhagddo o faint 
y Pwyllgor Archwilio.  

Caiff aelodau lleyg eu recriwtio yn ystod 
2020/21, gan ystyried unrhyw ofynion 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

Llywodraethu yng ngoleuni Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021.  Mewn adroddiad yn 
ystod y cyfarfod ar 24 Chwefror 2021, 
hysbyswyd y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu o’r newidiadau i’w rôl 
ynghylch adroddiadau hunanasesu y 
Cyngor, ac ynghylch asesiadau 
perfformiad panel, yn ogystal â’r cam 
o newid enw, a’r newidiadau i’r 
Cadeirydd/Is-Gadeirydd a’r 
cyfansoddiad. 

 

Fel yr uchod, cyflwynwyd adroddiad 
yn cynnig diweddariad am Ddeddf 
2021 i’r Pwyllgor yn ystod y Cyfarfod 
ar 3 Mehefin 2021, a oedd yn 
cynnwys rhoi diweddariad i’r pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu am 
newidiadau i’r Cyfansoddiad sy’n 
effeithio ar y Pwyllgor, gan gynnwys: 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

(Cymru) 2021 a therfynu cyfnod aelod 
lleyg presennol yn y swydd. 

- Recriwtio aelodau lleyg ac Is-
Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
CJC Canolbarth Cymru;  ac 

- Ynghylch swyddogaethau’r 
Pwyllgor sy’n ymwneud ag: 

o  adolygu ac asesu asesiad 
perfformiad y Cyngor; 

o ystyried adroddiad 
Hunanasesu blynyddol drafft y 
Cyngor; 

o ystyried unrhyw adroddiad gan 
yr Archwilydd Cyffredinol ac ymateb 
drafft y Cyngor;  

o adolygiad o swyddogaeth y 
Cyngor er mwyn delio gyda 
chwynion;  a’r 

o rôl ynghylch Asesiadau 
Perfformiad Panel (o fis Mai 2022).  

 

Mae’r Cyngor wedi cymeradwyo 
(Cyfarfod 23 Medi 2021) diwygiadau i 
gylch gorchwyl y Pwyllgor 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Llywodraethu ac Archwilio, yn dilyn 
argymhellion y Gweithgor 
Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad.  
Diweddarwyd y Cyfansoddiad gyda 
chylch gorchwyl er mwyn adlewyrchu 
dyletswyddau cyfredol y Pwyllgor o 
Ddeddf 2021, a chaiff dyletswyddau 
ar gyfer y Pwyllgor yn y dyfodol eu 
cynnwys yn y cylch gorchwyl ar yr 
dyddiad priodol. 

G1.1 Ysgrifennu a chyfleu 
adroddiadau i’r cyhoedd 
ac i randdeiliaid eraill 
mewn arddull dealladwy 
sy’n briodol i’r gynulleidfa 
dan sylw a sicrhau eu bod 
yn hawdd troi atynt a’u 
cwestiynu 

Mae’r Cyngor yn parhau i weithredu 
newidiadau i’w cyflwyno gan Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021, sy’n cynnwys bod y 
Cyngor yn ymgynghori ac yn cyhoeddi 
strategaeth gyfranogi gyhoeddus gyda’r 
nod o gynyddu cyfranogiad y cyhoedd 
mewn democratiaeth leol, a gwella 
tryloywder. 

Mae’r gwaith yn mynd rhagddo i 
baratoi Polisi Ymgysylltu Cymunedol 
a fydd yn bodloni gofynion Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021, a fydd hefyd yn 
cynnwys sut y byddwn yn annog 
cyfranogiad wrth wneud 
penderfyniadau, er ein bod yn aros 
am arweiniad gan Lywodraeth Cymru 
am y rhan hon o’r ddeddfwriaeth. 

 

Mae’r Cyngor wedi bod allan i dendr 
ac mae wedi dyfarnu’r contract am 
osod offer yn Siambr y Cyngor, a 

LE/AM Mawrth 2022 
(– Wedi’i 
gwblhau 

erbyn 
Mawrth 
2022) 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

fydd yn galluogi i gyfarfodydd hybrid 
gael eu cynnal, yn ogystal â gallu 
darlledu’r cyfarfodydd hynny.  
Gosodir yr offer dros y gaeaf a bydd y 
system yn ei lle erbyn mis Mawrth 
2022.  

G3.1 Sicrhau y gweithredir 
ynghylch argymhellion 
sy’n ymwneud â chamau 
cywiro gan archwilwyr 
allanol 
 

Monitro cynnydd Camau 
gweithredu/argymhellion  

Dogfennwyd ‘Protocol Archwilio 
Cymru’ ac mae gweithdrefnau yn eu 
lle i sicrhau y rhoddir sylw i’r holl 
‘Ffurflenni Ymateb Rheolwyr’ o bob 
adroddiad AW ac y cyflwynir 
ymatebion gwasanaeth i LG, GAC ac 
AW.  

 

Y Swyddog Llywodraethu yw pwynt 
cyswllt AW ar gyfer Ffurflenni Ymateb 
Rheolwyr (‘MRFs’) heb eu cyflwyno 
ar gyfer 2019/20 a 2020/21, a 
materion parhaus sy’n ymwneud â 
llywodraethu/MRFs sy’n ymwneud â 
llywodraethu.  Y Swyddog 
Perfformiad a Gwella Corfforaethol 
yw’r pwynt cyswllt AW ar gyfer MRFs 
sy’n ymwneud â pherfformiad a 

EP/AW/SJ Mawrth 2022  
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Mater Cam gweithredu Canlyniad / Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

materion perfformiad.  Nodir y system 
hon mewn Protocol, a 
gymeradwywyd gan y Grŵp Arweiniol 
ac a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio 
a Llywodraethu.  Cyflwynwyd fersiwn 
wedi’i ddiweddaru o’r Protocol (i 
adlewyrchu’r ffaith bod y Swyddog 
Perfformiad a Gwella Corfforaethol yn 
ei swydd) i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu yn ystod ei Gyfarfod ar 
9 Medi 2021. 

Yn ogystal, mae’r Swyddog 
Llywodraethu a’r Swyddog 
Perfformiad a Gwella Corfforaethol 
wedi paratoi taenlen ar gyfer MRFs 
cyfredol, yn ogystal ag MRFs 
hanesyddol (a gaiff ei monitro gan y 
Swyddog Llywodraethu), i’w 
chyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a 
Monitro er mwyn monitro ymatebion 
MRF. 

Yn ogystal, cynhelir cyfarfodydd misol 
gydag AW i drafod gwaith parhaus a 
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Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

materion i’w cyflwyno i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu. 

Felly, mae’r camau gweithredu hyn 
yn parhau, ond mae’r 
systemau/archwiliadau priodol yn eu 
lle. 

Sylwer:  Caiff unrhyw gamau gweithredu heb eu cwblhau’n llawn erbyn y dyddiad cwblhau eu cario ymlaen i Gynllun Gweithredu 20222021-
20232022  
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6 Cynllun gweithredu y cytunwyd arno ar gyfer materion i’w hystyried yn ystod 2022-2023 
Yn sgil gweithredu ac adolygu fframwaith CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance in Local Government (2016), nodwyd y 
materion a ganlyn i’w datrys yn ystod 2022-23: 

Mater Cam gweithredu Canlyniad Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

A1.1 Sicrhau bod yr Aelodau a’r 
Swyddogion yn ymddwyn gydag 
uniondeb ac yn arwain diwylliant 
lle maent yn gweithredu’n amlwg 
ac yn gyson er budd y cyhoedd, 
gan warchod enw da’r sefydliad 
drwy wneud hynny 
 

MO i barhau i gynghori Aelodau 
ymhellach am yr angen i ddatgan am 
letygarwch/rhoddion. 

MO i barhau i gynghori’r Prif 
Swyddogion ymhellach am yr angen i 
ddatgan: 

• cysylltiadau personol agos gyda 
Swyddogion neu Aelodau eraill, 
Adolygiad parhaus o 
ddatganiadau busnes Prif 
Swyddogion 

  

MO a CLO Gwasanaethau 
Democrataidd i barhau i adolygu 
Aelodau sy’n dal swyddi cyfarwyddwr, 
ymddiriedolaethau, neu aelodaeth pan 
gânt eu penodi i gyrff allanol, a 
phwyllgorau, MO i ystyried adborth gan 
aelodau a gwerth ychwanegol a 

Ymgorffori ymddwyn gydag 
uniondeb ymhellach. 

 

EP/LE Mawrth 
2023 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

pharhau i ddiweddaru’r Cod Ymddygiad 
i Swyddogion ac Aelodau 

Diweddaru ffurflenni Goddefebau i 
Aelodau 

Stopiwyd yr arfarniadau oherwydd 
Pandemig Covid-19 ond maent bellach 
wedi ailgychwyn (fe’u cynhaliwyd ym 
mis Mai 2021 ac maent yn parhau i 
gael eu gynnal dan drefniant rhith).) 

Cyhoeddir y Cod Ymddygiad diwygiedig 
i Swyddogion ar ôl iddo gael ei 
ddiweddaru a’i gymeradwyo. 

Swyddogion i gwblhau modiwl e-
hyfforddiant Gorfodol ynghylch 
Moeseg/Twyll ar ôl iddo gael ei 
gwblhau a’i gymeradwyo. 

Camau gweithredu/dogfennau 
llywodraethu'r Pwyllgor Cynllunio/Rheoli 
Datblygu wedi'u sefydlu, hyfforddiant i'w 
roi a chynnydd i'w adolygu yn ystod 
2022-2023. 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

A1.2 Sicrhau bod Aelodau’n 
cymryd yr awenau wrth sefydlu 
egwyddorion neu werthoedd 
gweithredu safonol penodol ar 
gyfer y Sefydliad a’i Staff a’u bod 
yn cael eu cyfathrebu a’u deall. 
 
Dylai’r rhain adeiladu ar Saith 
Egwyddor Bywyd Cyhoeddus 
(Egwyddorion Nolan) 

Camau gweithredu/dogfennau 
llywodraethu'r Pwyllgor Cynllunio/Rheoli 
Datblygu wedi'u sefydlu, hyfforddiant i'w 
roi a chynnydd i'w adolygu yn ystod 
2022-2023. 

Ymgorffori ymhellach 
Egwyddorion a gwerthoedd 
Gweithredu Safonol, gan 
gynnwys eu cyfathrebu. 

EP/LE Mawrth 
2023 

A1.3 Arwain drwy esiampl a 
defnyddio’r egwyddorion neu’r 
gwerthoedd gweithredu safonol 
hyn fel fframwaith ar gyfer 
gwneud penderfyniadau a 
chamau gweithredu eraill 

Rhoddir diweddariad i’r Grŵp Arweiniol 
am e-ddysgu a bydd AD yn adrodd i’r 
Grŵp Arweiniol. 

 
 
 

Ymgorffori’r egwyddorion 
Gweithredu Safonol 
ymhellach ac arwain drwy 
esiampl er mwyn gwneud 
penderfyniadau’n effeithiol. 

GE 

 

 

 

Mawrth 
2023 

 

 

A1.4 Arddangos, mynegi ac 
ymgorffori’r egwyddorion neu’r 
gwerthoedd gweithredu safonol 
drwy bolisïau a phrosesau priodol 
a adolygir yn rheolaidd i sicrhau 
eu bod yn gweithredu’n effeithiol 

Cyhoeddi’r Gofrestr Penderfyniadau 
Dirprwyedig. 
 
 
 
 
 

Ymgorffori’r egwyddorion 
Gweithredu Safonol 
ymhellach a chyfathrebu 
drwy gyhoeddi dogfennau.  

Ymgorffori’r egwyddorion 
Gweithredu Safonol 

EP/ HR 

 

 

 

 

 

Mawrth 
2023 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

Monitro parhaus o’r niferoedd sy’n 
ymgymryd â’r modiwl e-ddysgu 
Gorfodol am Chwythu’r Chwiban.  
Mae’n is na’r hyn sy’n ofynnol ar hyn o 
bryd. 
 
Adolygu Polisi Chwythu’r Chwiban. 
 

ymhellach ac arwain drwy 
esiampl.  

 

Ymgorffori’r egwyddorion 
Gweithredu Safonol 
ymhellach. 

 

 

 

 

 

 

A3.1 Sicrhau bod aelodau a staff 
yn dangos ymrwymiad cryf i 
reolaeth y gyfraith yn ogystal â 
chadw at gyfreithiau a rheoliadau 
perthnasol 

Hyfforddiant pellach i'w roi i'r holl 
Aelodau ynghylch eu cyfrifoldebau 
mewn perthynas ag Egwyddorion 
Diogelu Data a hysbysiadau 
preifatrwydd. Hysbysiadau preifatrwydd 
i Gynghorwyr yn cael eu datblygu ac i'w 
rhoi. 

Dangos ymrwymiad cryf i 
reolaeth y gyfraith a chadw at 
gyfreithiau a rheoliadau 
perthnasol 

EP/LE Mawrth 
2023 

B1.1 Sicrhau bod diwylliant 
agored ar waith, drwy ddangos, 
cofnodi a mynegi ymrwymiad y 
sefydliad i fod yn agored  

Cwblhau adolygiad o’r Cynllun 
Cyhoeddi FOI, sy’n mynd rhagddo ar 
hyn o bryd. 
 

Dangos ymrwymiad i fod yn 
agored. 

LE/AW/MNH Mawrth 
2023 

B3.1 Sefydlu polisi clir ar y math o 
faterion y bydd y sefydliad yn 
ymgynghori’n ystyrlon â 
dinasyddion unigol, defnyddwyr 
gwasanaethau a rhanddeiliaid 

Oherwydd pandemig Covid-19, bu’n 
rhaid i’r Grŵp Rheoli Aur wneud 
penderfyniadau am resymau brys (dan 
drosglwyddiad pŵer y swyddogaeth 
weithredol dros dro sydd mewn grym 

Gwella Ymgysylltu â’r 
Gymuned. 

AW Mawrth 
2023 
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Mater Cam gweithredu Canlyniad Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

eraill yn eu cylch, neu’n eu 
cynnwys ynddynt, i sicrhau bod 
gwasanaeth (neu ddarpariaeth 
arall) yn cyfrannu at gyflawni’r 
canlyniadau arfaethedig 
 

tan 31.8.2021 ac ar gyfer gweithdrefnau 
gweithredol dan Ddeddf Argyfyngau 
Sifil Posibl 2004), felly mae wedi bod yn 
amhosibl i nifer o wasanaethau 
ymgynghori wyneb yn wyneb yn y 
gymuned ar hyn, felly diwygiwyd y 
sgorio i adlewyrchu hyn. 

 
Parhau i symud ymlaen gyda’r 
adolygiad o’r Polisi Ymgysylltu 
Cymunedol a fydd yn cynnwys 
darpariaethau ynghylch sut yr 
ymgysylltir gyda rhanddeiliaid yn y 
dyfodol. 

D2.3 Ystyried a monitro’r risgiau 
sy’n wynebu pob partner wrth 
gydweithio gan gynnwys risgiau a 
rennir 

 

Parhau i ystyried newidiadau 
deddfwriaethol e.e.  Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 

 

Gweithredu newidiadau deddfwriaethol, 
megis ynghylch Deddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) 2021 ac 
ystyried/monitro risgiau y mae pob 

Rheoli risg a chydymffurfio 
gyda deddfwriaeth er mwyn 
dangos ymrwymiad i’r 
gyfraith. 

 

AW/EP Mawrth 
2023  
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Mater Cam gweithredu Canlyniad Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
cwblhau 

partner yn eu hwynebu wrth gydweithio, 
gan gynnwys risgiau a rennir. 

G3.1 Sicrhau y gweithredir ar sail 
argymhellion ynghylch camau 
cywiro, a wneir gan archwilwyr 
allanol 

Monitro cynnydd camau 
gweithredu/argymhellion. 

Sicrwydd a rheoli risg EP/AW/SJ Mawrth 
2023 
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7  Casgliad  

Mesurodd yr adolygiad blynyddol o’r fframwaith llywodraethu gynnydd yn erbyn 
Fframwaith newydd Delivering Good Governance (2016) CIPFA/SOLACE a 
chanfuwyd bod y trefniadau llywodraethu cyffredinol yn dderbyniol neu’n dda. 

Mae’r Cyngor wedi gwneud cynnydd da yn ystod y flwyddyn, gan gofnodi 
llwyddiant yn erbyn pob un o’r saith egwyddor graidd. 

Mae datblygu Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol sy’n dod â’r holl godau a’r 
holl ddogfennau lleol ynghyd mewn un ddogfen yn rhoi sicrwydd bod trefniadau 
llywodraethu clir ar waith.  Galluogodd hynny y Cyngor i ymateb yn gyflym i’r 
bygythiadau a ddaeth yn sgil pandemig y coronafeirws.  

Mae’r Cyngor wedi nodi nifer o fân faterion i’w datrys yn ystod 2022/23 ac mae 
wedi’u nodi mewn cynllun gweithredu er mwyn eu cwblhau (gweler uchod).  Caiff 
y camau gweithredu a gymrwyd o ganlyniad uniongyrchol i’r pandemig eu cofnodi, 
fel y bo’n briodol.  

8 Ardystio’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol  
Dros y flwyddyn nesaf, rydym yn bwriadu cymryd camau i fynd i’r afael â’r materion 
uchod er mwyn gwella ein trefniadau llywodraethu ymhellach.  Rydym yn fodlon y 
bydd y camau hyn yn mynd i’r afael â’r angen am welliannau a nodwyd yn ein 
hadolygiad o effeithiolrwydd, trwy gydol 2022/23, a byddwn yn monitro’r modd y 
caiff y camau eu rhoi ar waith a’r modd y maent yn gweithredu, fel rhan o’n 
hadolygiad blynyddol nesaf.  Cydnabyddir y gallai’r pandemig atal rhai o’r camau 
hyn, a rhoddir sylw i hynny ac adroddir yn briodol wrth y Cyngor yn ei gylch yn 
Natganiad Llywodraethu Blynyddol 2022/23. 
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Atodiad 3 

Cynllun Gweithredu ar gyfer materion i'w hystyried yn ystod 2022-2023 
 

Mater Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
Cwblhau 

A1.1 Sicrhau bod yr Aelodau a’r Swyddogion yn 
ymddwyn gydag uniondeb ac yn arwain diwylliant 
lle maent yn gweithredu’n amlwg ac yn gyson er 
budd y cyhoedd, gan warchod enw da’r sefydliad 
drwy wneud hynny 
 
Cam Gweithredu:  
Swyddog Monitro i barhau i gynghori'r Aelodau 
ymhellach ar yr angen i ddatgan 
lletygarwch/rhoddion. 

Swyddog Monitro i barhau i gynghori Prif 
Swyddogion ymhellach ar yr angen i ddatgan: 

• cysylltiadau personol agos â Swyddogion 
neu Aelodau eraill,  

 
 
 
Adolygiad parhaus o ddatganiadau busnes Prif 
Swyddogion 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mae’r Swyddog Monitro yn parhau i gynghori’r Aelodau 
ar yr angen i ddatgan lletygarwch/rhoddion gan 
gynnwys yn Hyfforddiant Cod Ymddygiad (hyfforddiant 
ar gyfer Aelodau ar hyn o bryd ac Aelodau newydd ar 
Fai’r 9fed 2022) ac anfon nodyn atgoffa drwy e-bost at yr 
Aelodau yn dilyn yr Hyfforddiant. 
 
Negeseuon y Swyddog Monitro yn cael eu hanfon trwy 
system Ceri i bob Swyddog, gan gynnwys Prif 
Swyddogion, bob ychydig wythnosau. Anfonwyd y 
neges ddiweddaraf gan y Swyddog Monitro at 
Swyddogion ar Fawrth 1af 2022.  
 
 
Cwblhaodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Cyfreithiol a Llywodraethu/y Swyddog Monitro a’r 

EP/LE Mawrth 
2023 
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Mater Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
Cwblhau 

  

 

 

 

Swyddog Monitro a Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol Gwasanaethau Democrataidd i 
barhau i gynnal adolygiad o Aelodau sy’n dal 
swyddi cyfarwyddwr, ymddiriedolaethau neu 
aelodaeth pan gânt eu penodi i gyrff allanol, a 
phwyllgorau, y Swyddog Monitro i ystyried 
adborth aelodau a gwerth ychwanegol, gan 
barhau i ddiweddaru’r Cod Ymddygiad ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau 

Diweddaru ffurflenni Gollyngiadau i Aelodau. 

Cafodd arfarniadau eu hatal dros dro oherwydd 
Pandemig Covid-19 ond maent bellach wedi 
ailddechrau (fe’u cynhaliwyd ym mis Mai 2021 ac 
maent yn parhau i gael eu cynnal yn rhithwir). 

Swyddog Llywodraethu adolygiad o ddatganiadau Prif 
Swyddogion ynghylch buddiannau busnes personol, 
gan gynnwys mewnbwn gan y Swyddog Diogelu Data 
ynghylch Asesiad o’r Effaith ar Ddiogelu Data. 
Adroddiad wedi'i baratoi i'w gyflwyno i'r Grŵp Arweiniol.   
 
 
 
Adolygiad i'r Aelodau sy'n dal swyddi cyfarwyddwyr, 
ymddiriedolaethau, cyrff allanol a phwyllgorau yn mynd 
rhagddo.  
 
Adolygiad Cod Ymddygiad (gan gynnwys Datganiadau 
Buddiant, Rhoddion a Lletygarwch) wedi'i gwblhau gan 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyfreithiol a 
Llywodraethu/Swyddog Monitro, Swyddog 
Llywodraethu, Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a 
Threfniadaeth, Swyddog Diogelu Data a Rheolwr 
Corfforaethol Archwilio Mewnol. Adroddiad wedi’i 
gyflwyno i’r Grŵp Arweiniol gydag adborth yn cael ei 
weithredu. Unwaith y bydd y cam hwn wedi'i gwblhau, 
bydd cyfnod ymgynghori gyda'r Undebau Llafur ac wedi 
hynny Adroddiad i'r Pwyllgor Craffu cyn y Cyngor.  
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Mater Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
Cwblhau 

Cyhoeddir y Cod Ymddygiad diwygiedig i 
Swyddogion ar ôl iddo gael ei ddiweddaru a’i 
gymeradwyo. 

Swyddogion i gwblhau modiwl e-hyfforddiant 
Gorfodol ynghylch Moeseg/Twyll ar ôl iddo gael ei 
gwblhau a’i gymeradwyo.  
 
Camau gweithredu/dogfennau llywodraethu'r 
Pwyllgor Cynllunio/Rheoli Datblygu wedi'u 
sefydlu, hyfforddiant i'w roi a chynnydd i'w 
adolygu yn ystod 2022-2023. 

 
A1.2 Sicrhau bod Aelodau’n cymryd yr awenau 
wrth sefydlu egwyddorion neu werthoedd 
gweithredu safonol penodol ar gyfer y Sefydliad 
a’i Staff a’u bod yn cael eu cyfathrebu a’u deall. 
Dylai'r rhain adeiladu ar Saith Egwyddor Bywyd 
Cyhoeddus (Egwyddorion Nolan). 
 
Cam Gweithredu:  
Camau gweithredu/dogfennau llywodraethu'r 
Pwyllgor Cynllunio/Rheoli Datblygu wedi'u 
sefydlu, hyfforddiant i'w roi a chynnydd i'w 
adolygu yn ystod 2022-2023. 

Cwblhawyd a chyhoeddwyd newidiadau i’r cyfansoddiad 
ynghylch y Pwyllgor Cynllunio/Rheoli Datblygu gan 
gynnwys: 
 

• Protocol Newydd Aelodau o Arferion Da mewn 
Cynllunio  

• Gweithdrefnau Gweithredol Newydd y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu (Aelodau o'r Cyhoedd yn 
annerch y Pwyllgor Rheoli Datblygu o’r blaen); 

• Cylch Gorchwyl wedi'i Ddiweddaru Rhan 3 
Cyfrifoldeb am Swyddogaethau'r Cyngor;  

• Cynllun dirprwyo wedi'i ddiweddaru ar gyfer 
Dirprwyaethau i'r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol Economi ac Adfywio; a 

EP/LE Mawrth 
2023 
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Mater Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
Cwblhau 

• Newid enw o’r ‘Development Control Committee’ 
i’r ‘Development Management Committee’.  

 
 
Hefyd yn gweithio i ddechrau ar baratoi Strategaeth 
Gorfforaethol newydd 2022 – 2027 yn dilyn Etholiadau 
Lleol 2022. 
 

A1.3 Arwain drwy esiampl a defnyddio’r 
egwyddorion neu’r gwerthoedd gweithredu 
safonol hyn fel fframwaith ar gyfer gwneud 
penderfyniadau a chamau gweithredu eraill. 
 
Cam Gweithredu:  
Rhoddir diweddariad i’r Grŵp Arweiniol am e-
ddysgu a bydd Adnoddau Dynol yn adrodd i’r 
Grŵp Arweiniol. 

 
 
 
 
 
Rhaglen Gynefino gynhwysfawr ar waith ar gyfer yr holl 
Gynghorwyr yn dilyn Etholiadau Lleol 2022. 

GE Mawrth 
2023 

 
 
 
 
 

A1.4 Arddangos, mynegi ac ymgorffori’r 
egwyddorion neu’r gwerthoedd gweithredu 
safonol drwy bolisïau a phrosesau priodol a 
adolygir yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn 
gweithredu’n effeithiol. 
 
Cam Gweithredu: 
Cyhoeddi’r Gofrestr Penderfyniadau Dirprwyedig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adolygiad o'r wybodaeth i'w chyhoeddi o dan y Gofrestr 
Penderfyniadau Dirprwyedig yn mynd rhagddo gan y 

EP/HR Mawrth 
2023 
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Mater Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
Cwblhau 

Monitro parhaus o’r niferoedd sy’n ymgymryd â’r 
modiwl e-ddysgu Gorfodol am Chwythu’r 
Chwiban. Ar hyn o bryd yn is na'r angen. 
 
Adolygu Polisi Chwythu’r Chwiban. 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyfreithiol a 
Llywodraethu/Swyddog Llywodraethu gydag 
Adroddiadau'n cael eu paratoi i'w cyflwyno i'r Grŵp 
Arweiniol, y Pwyllgor Craffu a'r Cyngor i'w hystyried.  
 
 
Adolygiad parhaus o'r Polisi Chwythu'r Chwiban.  

A3.1 Sicrhau bod aelodau a staff yn dangos 
ymrwymiad cryf i reolaeth y gyfraith yn ogystal â 
chadw at gyfreithiau a rheoliadau perthnasol. 
 
Cam Gweithredu: 
Hyfforddiant pellach i'w roi i'r holl Aelodau 
ynghylch eu cyfrifoldebau mewn perthynas ag 
Egwyddorion Diogelu Data a hysbysiadau 
preifatrwydd. Hysbysiadau preifatrwydd i 
Gynghorwyr yn cael eu datblygu ac i'w darparu.   

 
 
 
 
 

 
Mae Rhaglen Gynefino gynhwysfawr ar waith ar gyfer 
pob Cynghorydd yn dilyn Etholiadau Lleol 2022. Mae 
hyn hefyd yn cynnwys rolau a chyfrifoldebau Aelodau’r 
Cabinet a hyfforddiant penodol ar gyfer Aelodau’r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu. 

EP/LE Mawrth 
2023 

B1.1 Sicrhau bod diwylliant agored ar waith, drwy 
ddangos, cofnodi a mynegi ymrwymiad y 
sefydliad i fod yn agored. 
 
Cam Gweithredu: 

Mae adolygiad o'r Cynllun Cyhoeddi Rhyddid 
Gwybodaeth wedi'i drefnu ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

LE/AW/MNH Mawrth 
2023 
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Mater Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
Cwblhau 

Cwblhau adolygiad o’r Cynllun Cyhoeddi Rhyddid 
Gwybodaeth, sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd.
  
B3.1 Sefydlu polisi clir ar y math o faterion y bydd 
y sefydliad yn ymgynghori’n ystyrlon â 
dinasyddion unigol, defnyddwyr gwasanaethau a 
rhanddeiliaid eraill yn eu cylch, neu’n eu cynnwys 
ynddynt, i sicrhau bod darpariaeth gwasanaethau 
(neu ddarpariaeth arall) yn cyfrannu at gyflawni’r 
canlyniadau a fwriedir. 
 
Cam Gweithredu:  
Parhau i symud ymlaen gyda’r adolygiad o’r Polisi 
Ymgysylltu â'r Gymuned a fydd yn cynnwys 
darpariaethau ynghylch sut yr ymgysylltir gyda 
rhanddeiliaid yn y dyfodol. 

Oherwydd pandemig Covid-19, tan yn ddiweddar, bu’n 
rhaid i’r Grŵp Rheoli Aur wneud penderfyniadau am 
resymau brys (dan drosglwyddiad pŵer y swyddogaeth 
weithredol dros dro sydd mewn grym tan 31.8.2021 ac 
ar gyfer gweithdrefnau gweithredol dan Ddeddf 
Argyfyngau Sifil Posibl 2004 yn dilyn y dyddiad hwnnw), 
felly mae wedi bod yn amhosibl i nifer o wasanaethau 
ymgynghori wyneb yn wyneb yn y gymuned ar hyn, 
felly diwygiwyd y sgorio i adlewyrchu hyn.    
 
Mae Strategaeth Ymgysylltu newydd ddrafft ar gyfer 
Cyngor Sir Ceredigion, ‘Siarad, Gwrando a 
Chydweithio’ wedi’i datblygu ac mae cynlluniau ar waith 
i ymgynghori ar y strategaeth yn dilyn yr Etholiadau 
Llywodraeth Leol.  
 
Mae'r gwasanaeth wedi mynd trwy ailstrwythuro bychan 
yn ddiweddar sydd wedi arwain at swydd ychwanegol 
ar gyfer y swyddogaethau Cydraddoldeb, Ymgysylltu ac 
Adsefydlu Ffoaduriaid. 

AW Mawrth 
2023 

D2.3 Ystyried a monitro risgiau y mae pob partner 
yn eu hwynebu wrth gydweithio, gan gynnwys 
risgiau cyffredin.  
 

 
 
 
 
 

EP Mawrth 
2023 
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Mater Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
Cwblhau 

Cam Gweithredu: 
Parhau i ystyried newidiadau deddfwriaethol e.e. 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021.  
 
Gweithredu newidiadau deddfwriaethol, megis 
ynghylch Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021 ac ystyried/monitro’r risgiau sy’n 
wynebu pob partner wrth gydweithio, gan 
gynnwys risgiau cyffredin.  
 

 
Ystyried newidiadau deddfwriaethol yn barhaus e.e. 
ynghylch Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021 (‘Deddf 2021’), newidiadau 
deddfwriaethol i’r Cyfansoddiad a gyhoeddwyd ar Fai’r 
5ed 2022 gan gynnwys cyhoeddi’r Canllaw i’r 
Cyfansoddiad. Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Llywodraethu 
wedi paratoi ac yn parhau i adolygu Cynllun 
Gweithredu Deddf 2021 a chynghori Swyddogion 
ynghylch terfynau amser deddfwriaethol perthnasol.  

G3.1 Sicrhau y gweithredir ynghylch argymhellion 
sy’n ymwneud â chamau unioni gan archwilwyr 
allanol. 
 
Cam Gweithredu: 
Monitro cynnydd camau gweithredu/argymhellion. 

Dogfennwyd ‘Protocol Archwilio Cymru’ ac mae 
gweithdrefnau ar waith i sicrhau y rhoddir sylw i’r holl 
‘Ffurflenni Ymateb Rheolwyr’ o bob adroddiad Archwilio 
Cymru ac y cyflwynir ymatebion gwasanaethau i’r Grŵp 
Arweiniol, y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac 
Archwilio Cymru.   
 
2 x Adroddiad rheolaidd yn parhau i gael eu hadrodd i’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: (a) Adroddiad ar 
Adroddiadau a Diweddariadau Rheoleiddwyr ac 
Arolygiaethau a (b) Ymatebion y Cyngor i Adroddiadau 
Rheoleiddwyr ac Arolygiaethau.  
 
Mae Cofnod Camau Gweithredu Cyfarfodydd y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio hefyd yn parhau i 
gael ei gyflwyno ym mhob Cyfarfod y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio i fonitro cynnydd 
argymhellion y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, sy'n 

EP/AW/SJ Mawrth 
2023 

T
udalen 282



Mater Cynnydd hyd yma Swyddog 
Arweiniol 

Dyddiad 
Cwblhau 

cynnwys unrhyw argymhellion ynghylch adroddiadau 
archwilio allanol.  
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 CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
ADRODDIAD I’R: 

 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

DYDDIAD: 
 

6 Mehefin 2022 

LLEOLIAD: O bell drwy fideo gynadledda 
 

TEITL: 
 

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio 2021-22 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: 
 
 
 
PORTFFOLIO CABINET 
AC AELOD   CABINET: 

 Cyflwyno Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor  
Llywodraethu ac Archwilio er ystyriaeth, cyn ei gyflwyno 
i’r Cyngor 
 

Cynghorydd Matthew Vaux, Yr Aelod o’r Cabinet dros y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a 
Threfniadaeth a’r Gwasanaethau Democrataidd 

 
 
  Cefndir 
 

  
 

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn ei gwneud hi'n ofynnol i bob Cyngor Sir 
sefydlu Pwyllgor Archwilio (nawr, ac o hyn ymlaen yn yr Adroddiad hwn, i'w gyfeirio ato fel 
y 'Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio', yn unol â'r newid enw a gyflwynwyd gan Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021). Mae'r Mesur yn rhagnodi swyddogaethau'r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  
 
Mae Canllawiau Ymarferol CIPFA ar gyfer Awdurdodau Lleol a'r heddlu (argraffiad 2018) 
yn nodi ei bod yn bwysig bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cael ei ddwyn i gyfrif 
o ran i ba raddau y mae wedi cyflawni ei bwrpas. Bydd hyn yn cynnwys a yw'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio wedi:  
 
• cyflawni’r cylch gorchwyl y cytunwyd arno  
• mabwysiadu’r arferion a argymhellir  
• asesu ei effeithiolrwydd ei hun  
• asesu anghenion hyfforddi  
• asesu effaith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar lywodraethu, risg a rheolaeth o 
fewn yr Awdurdod 
 
Yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 14 Medi 2017 cytunwyd y byddai'r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol sy'n asesu 
effeithiolrwydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac yn rhoi sicrwydd bod materion wedi 
cael sylw ac yn symud ymlaen.  
 
Defnyddir Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i:  
a) Dynnu sylw at y gwaith a wnaed gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ystod y 
flwyddyn;  
b) Dangos sut mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi gwneud gwahaniaeth;  
c) Amlinellu'r flaenraglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod; a  

Tudalen 285 Eitem Agenda 14



d) Darparu hunanasesiad a sicrwydd.   
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Mae Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021-22 wedi cael ei 
ddrafftio ac i’w weld yn Atodiad 1. 
 
Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cyflwyno’r adroddiad i'r Cyngor 
a bydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor wedi hynny. 
 
 

 

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

A wnaed Asesiad Effaith 
Integredig? Naddo  
Os naddo, nodwch pam  

. 

Crynodeb: Nid yw’r adroddiad hwn yn newid polisi  
na strategaeth 
 
Hirdymor: Ddim yn berthnasol 

Integreiddio: Ddim yn berthnasol 

Cydweithio: Ddim yn berthnasol 

Cynnwys: Ddim yn berthnasol 

Atal: Ddim yn berthnasol 

 
ARGYMHELLIAD: 
Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 
  
1) Yn rhoi ei farn ar Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

2021-22 (yn Atodiad 1); ac 
2) Yn cymeradwyo Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

2021-22 (yn Atodiad 1) cyn ei gyflwyno i’r Cyngor. 
 
RHESWM AM YR ARGYMHELLIAD: 
Cael sicrwydd bod trefniadau effeithiol yn eu lle i reoli materion ariannol, dulliau rheoli 
risg, rheolaeth fewnol a threfniadau llywodraethu corfforaethol yr awdurdod a bod 
trefniadau archwilio mewnol ac allanol yr awdurdod yn ddigonol. 
 
Trosolwg a Chraffu:  
 
Fframwaith Polisi: 
 
Blaenoriaethau 
Corfforaethol:  
 
Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Ddim yn berthnasol 

Trefniadau Democrataidd 
 
Thema drawsbynciol i sicrhau bod gwasanaethau yn addas 
at y diben 
 
 
Dim 
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Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 
Goblygiadau Staffio: 
 
Goblygiadau 
Eiddo/Asedau: 
 
Risg(iau): 
 
Pwerau Statudol: 
 
Papurau Cefndir: 
 

 
Dim 
 
Dim 
 
 
Dim 
 
Dim 
 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 
 
Dim 

Atodiadau: 
 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

 
Swyddog Adrodd: 

 
Dyddiad yr Adroddiad: 

Atodiad 1: Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio 2021-22 
 

   Elin Prysor 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Cyfreithiol 
a Llywodraethu (a’r Swyddog Monitro) 
 
Elin Prysor 
 
11/5/2022 
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Atodiad 1 
 
 
 
 
 
 
 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 

 

 
 
 
 
 

 
Adroddiad Blynyddol 2021/22 
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ADRODDIAD BLYNYDDOL CADEIRYDD Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC 
ARCHWILIO YNGHYLCH GWEITHGARWCH Y PWYLLGOR YN YSTOD Y 
FLWYDDYN 2021/22 
 
1. CYFLWYNIAD  
 
Dyma Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a’i amcan yw cynnig  
crynodeb byr o’r gwaith a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn, nodi’r gwaith sy’n mynd 
rhagddo a chyflwyno’r flaenraglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod. 
 
Yn ogystal, bydd yr Adroddiad yn cynnig asesiad o effeithiolrwydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ac yn cynnig sicrwydd o’r ffaith y rhoddwyd sylw i faterion 
a’u bod wedi cael eu symud yn eu blaen. 
 
Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (‘y Pwyllgor’) yn grŵp bach, ac yn ystod 
2021-22, roedd yn cynnwys saith Aelod, roedd ganddo strwythur a oedd yn cynnwys 
cydbwysedd gwleidyddol, ac roedd yn cynnwys un Aelod Lleyg. 
 
 
2. CYFARFODYDD  
 
Trefnodd y Pwyllgor chwe chyfarfod ar gyfer y flwyddyn, i gyd-fynd â Blaenraglen 
Waith fanwl a fyddai’n cynnwys yr holl feysydd gwaith sy’n ofynnol dan ei gylch 
gorchwyl, ac fe’u cynhaliwyd ym mis Mehefin, mis Medi a mis Tachwedd (2021) ac ym 
mis Ionawr (2 Gyfarfod) a mis Mawrth (2022).  Roedd agendâu y cyfarfodydd yn llawn 
eitemau i’w hystyried, eu trafod a’u hadolygu, a bu un o’r Cyfarfodydd a gynhaliwyd 
ym mis Ionawr 2022 yn ystyried yr Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio gan Archwilio 
Cymru (‘AC). 
 
Mae’n dda nodi bod gwaith y Pwyllgor wastad yn cael ei gefnogi’n dda gan y Prif 
Weithredwr, y Swyddog Arweiniol Corfforaethol (‘CLO’) dros Gyllid a Chaffael, CLO 
Cyfreithiol a Llywodraethu/Swyddog Monitro (‘MO’), CLO-Polisi, Perfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd, Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol (‘CMIA’) a’r Swyddog 
Llywodraethu, yn ogystal ag AC. 
 
3. RÔL A GYFLAWNIR GAN Y PWYLLGOR  
 
Yn ôl Canllawiau Ymarferol CIPFA i Bwyllgorau Archwilio Awdurdodau Lleol 2018, 
diben y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw: 
 
• Gweithredu fel rhan allweddol o fframwaith llywodraethu awdurdod.  Ei 

swyddogaeth yw darparu adnodd annibynnol ac ar lefel uchel er mwyn cynorthwyo 
llywodraethu da a rheolaeth ariannol gyhoeddus gadarn;  a 
 

• Chynnig sicrwydd annibynnol i’r rhai sy’n gyfrifol am lywodraethu ynghylch 
digonolrwydd y fframwaith rheoli risg, yr amgylchedd rheolaeth fewnol ac uniondeb 
y prosesau llywodraethu ac adrodd ariannol.  Trwy oruchwylio archwilio mewnol ac 
allanol, mae’n gwneud cyfraniad pwysig i sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol 
mewn grym. 
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Isod, nodir crynodeb o’r gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn er 
mwyn cyflawni hyn.  Oherwydd y Pandemig, cynhaliwyd yr holl gyfarfodydd ar 
blatfform rhith.  Er gwaethaf unrhyw amhariadau o ganlyniad i’r Pandemig, roedd y 
Pwyllgor yn awyddus i barhau gyda’i waith, ac mae wedi gwneud hynny mewn ffordd 
amserol. 
 

Gweithgarwch Archwilio Mewnol  
• Cymeradwyodd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Archwilio 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21, cymeradwyodd y Pwyllgor Adroddiad IA 
ynghylch Rheoli Risg, a gyflwynwyd i’r Pwyllgor yn dilyn Adolygiad IA o 
Fframwaith Rheoli Risg y Cyngor a’r gweithdrefnau corfforaethol ategol a oedd 
mewn grym yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21.  Adroddodd IA mai dim ond 
mân gamau gweithredu a nodwyd, ac y cyflawnwyd un o’r rhain yn syth, gan 
arwain at gryn sicrwydd bod systemau rheoli, llywodraethu a phrosesau risg 
cadarn yn eu lle. 
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• Ar 3 Mehefin 2021, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad IA am yr Adolygiad o’r 
Fframwaith Llywodraethu 2020/2021 (y Fframwaith sy’n cefnogi’r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol (AGS) ar gyfer 2020/21) yn dilyn Adroddiad am y 
Fframwaith Llywodraethu, AGS a Chod Llywodraethu Corfforaethol Lleol yn 
cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor ym mis Chwefror 2021 (bu Aelodau’r Pwyllgor yn 
ymwneud â’i adolygiad hefyd).  Rhoddodd AC farn archwilio am AGS ar sail ei 
gysondeb gyda’u gwybodaeth a’i gydymffurfiaeth gyda’u gwybodaeth a’i 
gydymffurfiaeth gyda deddfwriaeth.  Roedd yr adolygiad IA yn cynnwys asesiad 
o’r gweithdrefnau sydd mewn grym er mwyn llunio’r Fframwaith Llywodraethu, 
y fethodoleg sgorio a ddefnyddiwyd, ac ystyriaeth o’r ‘dystiolaeth’ a nodwyd yn 
y fframwaith, a oedd yn cyd-fynd â gwaith AC ynghylch yr AGS ac a oedd yn 
cynnig sicrwydd o’r ffaith bod y weithdrefn yn gadarn, yn cynnwys ffocws ac yn 
effeithiol. 

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

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

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

 
Diweddariadau ac Adroddiadau Arolygiaeth a Rheoliadol  

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

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

Diweddariadau Chwarterol AC i GAC 
• Amserlen Rhaglen Waith Chwarter 2 2021-22 (cyflwynwyd yn ystod Cyfarfod y 

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

Pwyllgor ar 10 Mawrth 2022).  
 

Adroddiadau Archwilio Allanol (AC) Lleol  
• Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 Cyngor Sir Ceredigion; 
• Cynllun Archwilio 2021-22;  
• Llythyr i Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio – Adroddiadau ac 

Argymhellion AC (Amserlen a Rhaglen Waith AC; 
• Brîff Prosiect – Sicrwydd ac Asesu Risg, Cyngor Sir Ceredigion;  a 
• Brîff Prosiect – Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio, ac Adolygiad o 

Wasanaeth Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion 2020-21. 
 

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

 
Ystyriodd y Pwyllgor Ymateb Rheoli y Cyngor, fel y’i cyflwynwyd gan CLO – 
Yr Economi ac Adfywio, a chawsant grynodeb o waith y Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen hefyd gan ei Gadeirydd.  Nododd y Cadeirydd waith y Grŵp Gorchwyl 
a Gorffen, gan groesawu’r cynnydd a sicrhawyd hyd yn hyn a chan nodi bod  
cyfeiriad clir wedi cael ei bennu er mwyn rhoi sylw i argymhellion yr 
adroddiad. 

 
Nododd y Pwyllgor gynnwys Adolygiad AC a’r 10 argymhelliad a roddwyd, 
gan nodi Ymateb Rheoli a Chynllun Gweithredu y Cyngor, a chytunodd gael 
diweddariad yn ystod y cyfarfod ym mis Mawrth, er mwyn i’r weinyddiaeth 
newydd ym mis Mai 2022 gael ei hysbysu o’r sefyllfa gyfredol mewn 
perthynas â’r argymhellion. 
 
Briffiau Prosiect/Adroddiadau AC Cenedlaethol  

• Briff Prosiect – Gwerth am Arian Taliadau Uniongyrchol (Tachwedd 2020); 
• Briff Prosiect – Tlodi yng Nghymru (Awst 2021); 
• Briff Prosiect – Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a’u defnydd wrth wneud 

penderfyniadau  
• Prosiect Asesiad Cynaladwyedd Ariannol 2020-21;   
• Briff Prosiect – Camu Ymlaen (2021-22) (gan gynnwys Hysbysiad Preifatrwydd 

yr Archwilydd Cyffredinol); 
• Briff Prosiect – Meithrin cydnerthedd cymdeithasol a hunanddibyniaeth ymhlith 

dinasyddion a chymunedau (Awst 2021); 
• Briff Prosiect – Mentrau cymdeithasol (Awst 2021); 
• Adroddiad Cenedlaethol – Adfywio Canol Trefi yng Nghymru (Medi 2021) a 

Llythyr Archwilio Cymru – Adolygiad Archwilydd Cyffredinol Cymru o Adfywio 
Canol Trefi. 

• Adroddiad Darlun o’r Gwasanaethau Cymdeithasol 
o Darlun o Lywodraeth Leol  
o Darlun o Ofal Cymdeithasol  
o Darlun o Ofal Iechyd  
o Darlun o Ysgolion  
o Darlun o Addysg Uwch a Phellach  

• Adroddiad Cenedlaethol – Adroddiad Comisiynu Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl 
Hŷn (Rhagfyr 2021). 
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• Adroddiad Cenedlaethol – Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys (Ionawr 
2022). 

• Adolygiad Gwaelodlin Datgarboneiddio Newid Hinsawdd gan gynnwys llythyr 
gan Dwrnai Cyffredinol Cymru a Galwad am Dystiolaeth (Tachwedd 2021). 

 
Ystyriwyd y canlynol hefyd gan y Pwyllgor: 

• y Protocol ar gyfer cyfathrebu rhwng AC a’r Cyngor.  Mae’r Swyddog 
Llywodraethu yn darparu cymorth i’r Pwyllgor hefyd wrth gyfathrebu gydag AC 
ac mae’n dosbarthu adroddiadau, wrth iddynt gyrraedd, i’r Pwyllgor er mwyn 
iddo eu hystyried cyn cyfarfodydd y Pwyllgor; 

• Adroddiad AC (wedi’i eithrio) ynghylch Seibergadernid, cytunwyd nodi 
cynnwys, casgliad ac argymhelliad AC a nodwyd bod meddalwedd briodol yn 
cael ei phrofi er mwyn galluogi’r defnydd o iPads mewn amgylchedd diogel yn 
y dyfodol. 

• pryderon AC ynghylch materion ailwerthuso a chyfathrebu y Gwasanaeth 
Ystadau a godwyd mewn adroddiadau ISA260, mewn perthynas â’r 
Datganiad o’r Cyfrifon.  Yn ystod cyfarfod dilynol gyda’r Prif Weithredwr, ni 
chafwyd gwybodaeth y gofynnwyd amdani ym mis Ionawr a rhoddwyd 
sicrwydd gan AC y byddai’r wybodaeth hon ar gael er mwyn cwblhau’r 
archwiliad (effaith ar gwblhau’r Datganiad o’r Cyfrifon ar gyfer 2020/21).  

 
Adroddodd y Rheolwr Corfforaethol – Twf a Menter i’r Pwyllgor bod sylwadau 
AC yn gywir, a chynhaliwyd prisiadau fis Hydref a mis Tachwedd y llynedd, fodd 
bynnag, roeddent yn cwblhau’r asesiad terfynol o broses fewnol y prisiadau hyn 
ar hyn o bryd.  Byddai gofyn rhoi sylw i rai materion ond roedd yn teimlo’n 
hyderus am ansawdd y prisiadau a’u llwybr archwilio, a byddai Swyddogion ar 
gael ym mis Medi i roi sylw i unrhyw faterion gan AC, felly byddai sylw yn cael 
ei roi i’r pwyntiau allweddol yn ISA 260 mewn ffordd hyderus. 

 
Ategodd yr aelodau eu pryderon am y mater, gan gytuno y dylai AC adrodd am 
unrhyw oedi neu bryderon pellach i’r Cadeirydd.  Cytunodd y Pwyllgor ar y 
canlynol hefyd: 

o y dylid rhoi diweddariad yn ystod y cyfarfod ym mis Medi 2021 ynghylch proses 
recriwtio, cyfathrebu ac ailwerthuso y Gwasanaeth er mwyn i’r Pwyllgor gael 
sicrwydd bod sylw wedi cael ei roi i’r materion a godwyd yn y datganiad o’r 
cyfrifon; 

o y trefnir cyfarfod rhwng y Prif Weithredwr, y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd i drafod 
y broses er mwyn rhoi sylw i’r materion hynny;  ac 

o y dylid ystyried pwynt cyswllt ar ffurf swyddog dynodedig rhwng AC a’r 
Gwasanaeth os codir materion yn ystod y datganiad o’r cyfrifon sydd ar y gweill. 

 
2. Ymatebion y Cyngor i Adroddiadau Arolygiaeth a Rheoliadol a ystyriwyd yn ystod y 
flwyddyn  
 
Fel yr uchod, bu’r Pwyllgor yn ystyried ymateb y Cyngor i Adolygiad AC o’r 
Gwasanaeth Cynllunio ar 17 Ionawr 2022. 
 

Ffurflenni Ymateb Rheolwyr (‘MRFs’) 
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Er mwyn osgoi dyblygu dianghenraid, cytunodd y Pwyllgor mai dim ond MRFs 
nad oedd ymatebion terfynol wedi cael eu cyflwyno amdanynt i’r Pwyllgor 
ddylai barhau i gael eu cyflwyno, ac y dylid parhau i gadw cofnod o’r holl 
MRFs, gan gynnwys MRFs wedi’u cwblhau, yn fewnol.  Cytunodd y Pwyllgor 
hefyd y bydd MRFs gyda diweddariadau yn parhau i gael eu darparu fel 
dogfennau word. 

 
• MRFs a ystyriwyd (2019-20, 2020-21):  

o (Drafft)‘Gwella ein Perfformiad’ Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru 
(30/7/2020); 

o Adolygiad o Fyrddau Gwasanaeth Cyhoeddus (7/10/19); 
o Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb;  Cyfrifoldeb i Neb 

(23/7/2020); 
o Y ‘Drws Blaen’ i Ofal Cymdeithasol i Oedolion (11/9/19)  
o Cynnydd o ran rhoi’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 

Domestig a Thrais Rhywiol ar waith (21/11/19); 
o Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:  Archwiliad o ddylunio a gweithredu 

Model Gwasanaethau Integredig y Cyngor – Cyngor Sir Ceredigion 
(20/12/19); 

o Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2018-20 (13/10/20); 
o System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (15/10/20); 
o Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru (6/6/2019);  

a 
o (Drafft) Masnacheiddio mewn Llywodraeth Leol (6/10/2020). 

• MRFs a ystyriwyd (2021-22): 
o Adfywio Canol Trefi (Medi 2021);  
o Asesiad Cynaladwyedd Ariannol (Medi 2021);  ac 
o Adolygiad Archwilio Cymru o Wasanaeth Cynllunio y Cyngor (Hydref 

2021). 
 
Ystyriodd y Pwyllgor y canlynol hefyd: 

• Ymateb y Cyngor i: 
• Adolygiad Gwaelodlin Datgarboneiddio Newid Hinsawdd (galwad 

am dystiolaeth)  
• Adroddiad Comisiynu Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl Hŷn (Adroddiad 

Cenedlaethol) (Ymateb ar lafar gan y Gwasanaeth) 
• Adroddiad am Adroddiad Cynaladwyedd Ariannol 2020-21 AC ac adroddiad am 

Gynaladwyedd Ariannol Llywodraeth Leol – Effaith Covid-19, Adfer a 
Sialensiau yn y Dyfodol.  Cyflwynwyd hwn yn dilyn canlyniad Asesiad 
Cynaladwyedd Ariannol 2020-21 AC o’r Cyngor ac Adroddiad am 
Gynaladwyedd Ariannol Llywodraeth Leol AC. 

 
Roedd gwaith Cydymffurfiaeth AC a adolygwyd yn cynnwys: 
• Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2019-20 – Cyngor Sir Ceredigion;  a 
• Thystysgrif – Archwiliad o Asesiad Perfformiad 2020-21 Cyngor Sir Ceredigion. 
 

Arolygiaeth Gofal Cymru (‘AGC’) 
Bu’r Pwyllgor yn ystyried: 
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• Archwiliad Sicrwydd 2021 AGC a gafodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Porth Cynnal/Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol (dyddiedig 
2 Gorffennaf 2021) ac estynnodd longyfarchiadau i’r Gwasanaeth am 
Adroddiad rhagorol;  ac 

• Adroddiad Archwiliad am Gartref Gofal Preswyl Hafan Deg AGC ac Adroddiad 
am Gartref Gofal Preswyl Yr Hafod AGC. 

 
Estyn 
Ystyriodd y Pwyllgor Lythyr gan Estyn am waith y Cyngor wrth gynorthwyo 
ysgolion yn ystod Pandemig Covid-19 a’i ganfyddiadau dilynol, a adroddwyd i’r 
Cabinet ac i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Dysgu hefyd.  Ym mis 
Mai 2022, cynhaliodd Estyn ail gyfarfod gyda phob Awdurdod Lleol, gan 
ganolbwyntio ar waith y Cyngor wrth ymateb i argymhellion ei Adroddiad 
Cenedlaethol.  Anfonwyd y llythyr at y Prif Weithredwr ym mis Gorffennaf 2021, 
gan amlinellu gwaith y Cyngor yn y meysydd hynny.  Estynnodd y Pwyllgor 
longyfarchiadau i’r Gwasanaeth am Adroddiad rhagorol. 

 
Ystyriaethau am y Fframwaith Rheoliadol  
• Mae’r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn eitem reolaidd ar yr agenda, ac fe’i hystyrir 

yn ystod pob Cyfarfod.  Hysbyswyd y Pwyllgor: 
o Bod sgôr risg cyffredinol R003 Perfformiad a Gwelliant Corfforaethol 

wedi cael ei godi, yn bennaf o ganlyniad i’r cam o gyflwyno Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) ym mis Ebrill 2021.  Yn dilyn 
hyn, gostyngwyd sgôr y risg er mwyn adlewyrchu’r sefyllfa ddiweddaraf 
ynghylch ailgyflwyno Cynllunio busnes a chyfarfodydd chwarterol y 
Bwrdd Perfformiad yn dilyn cyfnod pan na fu’n cyfarfod yn ystod 2020/21 
er mwyn ymateb i’r Pandemig. 

o Bod sgôr Risg R004 Parhad Busnes wedi codi i adlewyrchu risg 
ymosodiadau meddalwedd wystlo ar rwydwaith y Cyngor a’r effaith y 
byddai hyn yn ei chael ar y gallu i barhau gweithrediadau a darparu 
gwasanaethau hanfodol. 

o Bod Risg R009 Rheoli Gwybodaeth wedi cael ei ehangu i Reoli 
Gwybodaeth a Chydnerthedd Seiberddiogelwch er mwyn adlewyrchu 
pwysigrwydd cynyddol seiberddiogelwch gyda Staff swyddfa sy’n 
gweithio gartref. 

o Bod sgôr Risg R016 Brexit wedi codi er mwyn dynodi’r pryderon mwyaf 
diweddar ynghylch cyflenwad llafur a nwyddau, yn enwedig wrth 
gyfeirio at ddiffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm. 
Roedd y Pwyllgor wedi darparu adborth ar gyfer Swyddogion perthnasol, 
ac wedi cynnwys yr angen i roi sylw i’r risg sy’n gysylltiedig gyda diffyg 
gyrwyr cerbydau nwyddau trwm ac effaith hyn ar wasanaethau lleol a 
chenedlaethol.  Nodwyd y byddai hyn yn cael ei adlewyrchu yn y gofrestr 
ac y byddai’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus yn 
ystyried y diffyg gyrwyr yn y gwasanaeth casglu sbwriel a’i effaith ar y 
gwasanaeth. 

o Bod Risg R018 Covid-19 wedi lleihau i ystyried y sefyllfa ddiweddaraf 
ynghylch risgiau sy’n gysylltiedig â’r Pandemig yn dilyn llwyddiant y 
rhaglen frechu. 
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o Bod Risg R019 Newid Hinsawdd a Llifogydd/Erydu Arfordirol wedi cael i 
gyflwyno gan gyfuno risgiau blaenorol Rheoli Carbon (R012) ac Erydu 
Arfordirol (R013) yn un risg cyffredinol ynghylch newid hinsawdd, gan 
gynnwys risgiau megis mwy o achosion o lifogydd, sychder a stormydd.  
Mae camau lliniaru yn cynnwys datblygu cynllun gweithredu a 
Strategaeth Newid Hinsawdd Gorfforaethol yn nodi sut y bydd y Cyngor 
yn sicrhau carbon sero net erbyn 2030. 
Roedd adborth gan y Pwyllgor wedi cynnwys yr angen i ymgysylltu â’r 
cyhoedd ynghylch Newid Hinsawdd a Llifogydd/Erydu Arfordirol o 
ganlyniad i’r tywydd garw posibl yn ystod y gaeaf, ac roedd gofyn 
gwneud hyn er mwyn rhoi sylw i bryderon preswylwyr am y risgiau hyn 

o Cyflwynwyd Risg R020 Clefyd Coed Ynn a rhoddwyd camau lliniaru yn 
eu lle gan gynnwys llunio cynllun gweithredu, grŵp llywio ac arolwg o 
ardaloedd y rhoddir blaenoriaeth uchel iddynt er mwyn nodi 
lleoliadau/cyflwr coed Ynn. 
Roedd adborth gan y Pwyllgor wedi cynnwys yr angen i ystyried y risg 
sy’n gysylltiedig â choed sy’n dioddef o glefyd coed ynn, yn enwedig 
gyda’r tywydd garw posibl yn ystod y gaeaf, y byddai modd ei gynnwys 
yn y rhaglen waith er mwyn rhoi sylw i’r clefyd coed ynn ar lwybrau troed 
ac ar hyd ffyrdd y Cyngor. 

o Cyflwynwyd Risg R021 Ffosffadau.  Roedd rheidrwydd ar y Cyngor i 
ystyried cyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru (‘NRW’) a argymhellodd y 
dylid gweithredu cyfyngiadau cynllunio o ganlyniad i lefelau ffosffadau 
uchel yn y Teifi.  Byddai hyn yn cael effaith arwyddocaol ar y sir trwy 
atal datblygiad adeiladu ar draws 44.6% o Geredigion, gan effeithio ar 
dwf economaidd. 

 
Roedd adborth gan y Pwyllgor ar gyfer Swyddogion yn cynnwys yr angen i roi sylw 
eto i’r risg uchel sy’n gysylltiedig ag archwiliadau diogelwch bwyd. 
 
 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol (‘AGS’) 

• Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am Gynnydd AGS 2021/22 – Cynllun 
Gweithredu y flwyddyn Gyfredol ar 3 Mehefin 2021, a chytunodd nodi’r 
Adroddiad Cynnydd am gamau gweithredu a nodwyd yn AGS ac y byddai AGS 
yn cael ei adrodd bob chwarter i’r Pwyllgor yn y dyfodol. 

• Ar 9 Medi 2021, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am Gynnydd AGS 2021-22 a 
Chynllun Gweithredu y flwyddyn Gyfredol, a’i dderbyn.  Nodwyd bod adolygiad 
o AGS 2021/22 yn mynd rhagddo, ac y byddai’r Gweithdy blynyddol gydag 
Aelodau’r Pwyllgor a Swyddogion priodol yn cael ei gynnal ym mis 
Tachwedd/Rhagfyr 2021 er mwyn paratoi AGS drafft i’w gymeradwyo.  Yn 
ogystal, cododd Aelod o’r Pwyllgor ddatganiadau diddordeb Prif Swyddogion 
fel mater, a chytunodd gysylltu ag MO ynghylch y mater. 

• Adolygwyd y Fframwaith Llywodraethu yn ystod y Gweithdy a gynhaliwyd ar 30 
Tachwedd 2021, yn unol ag argymhellion AC a defnyddiwyd y canlyniadau er 
mwyn drafftio’r AGS. 

• Ar 19 Ionawr 2022, ystyriodd y Pwyllgor Ddogfen y Fframwaith Llywodraethu, 
Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol Drafft 2022-23 ac AGS Drafft 2021-22, a 
gytunodd argymell i’r Cyngor y dylid cymeradwyo’r Cod a’r AGS drafft. 
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Yn ogystal, argymhellodd y Pwyllgor y dylid cynnwys esboniad o’r bandiau 
sgorio yn yr AGS, a bod ‘cof corfforaethol’ yn cael ei sefydlu er mwyn sicrhau 
parhad, ac er mwyn sicrhau bod cyswllt rhwng argymhellion mewn 
adroddiadau, a pholisïau, hunanasesiadau a fframweithiau’r Cyngor, a bod hyn 
yn cael ei adlewyrchu yn yr AGS er mwyn sicrhau gweithgarwch olrhain a 
monitro.  Nodwyd y byddai sylw yn cael ei roi i hyn yng Nghofnod Camau 
Gweithredu Cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio hefyd. 
Yn ogystal, gofynnodd y Cadeirydd am gael gwahodd y CLO – Polisi, 
Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd i gyfarfod nesaf y Pwyllgor er mwyn rhoi 
diweddariad am brosesau ymgysylltu â’r cyhoedd y Cyngor oherwydd y 
mynegwyd pryderon bod y wybodaeth a goladwyd ar gyfer yr ymarferion hyn 
yn annigonol. 

• Cymeradwywyd AGS Drafft 2021-22 a Chod Llywodraethu Corfforaethol Lleol 
2022-23 gan y Cyngor ar 3 Mawrth 2022.  Cadarnhawyd i’r Cyngor:  

o Y byddai testun ychwanegol yn cael ei gynnwys ar gyfer y dystiolaeth, y 
camau gweithredu a’r sgorio posibl yn y GFD ac ar gyfer y cyflawniadau, 
y camau gweithredu a’r canlyniadau llywodraethu corfforaethol yn AGS 
drafft 2021-2022, er mwyn cysylltu gydag argymhellion Archwilio Cymru 
yn ei Adolygiad o’r Gwasanaeth Cynllunio.  Byddai’r dogfennau 
diwygiedig hyn yn cael eu cyflwyno i’r Cyngor unwaith eto ar ôl i’r 
newidiadau gael eu gwneud a’u hystyried gan y Pwyllgor. 

o Ychwanegwyd yr esboniadau ynghylch sgorio/bandiau, yn unol â chais 
y Pwyllgor, i’r GFD a’r AGS drafft, ynghyd â mân gywiriad ychwanegol 
yn yr AGS drafft i adlewyrchu’r ffaith bod y Cod Llywodraethu 
Corfforaethol Lleol wedi cael ei adolygu ymhellach er mwyn ystyried 
newidiadau parhaus i lywodraethu oherwydd pandemig y coronafeirws. 

• Nododd y Cyngor gynnwys GFD 2021-2022, cymeradwyodd AGS drafft 2021-
22, a Chod Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2022-2023 i’w gyhoeddi (caiff 
drafft pellach o’r AGS, fel yr uchod, ei gyflwyno eto i’r Pwyllgor a’r Cyngor). 

• Ystyrir bod Cynllun Gweithredu AGS yn eitem sefydlog ar yr agenda.  
 
* Yn ogystal, gweler y cyfeiriad at AGS isod dan ‘CANLYNIADAU A/NEU 
EFFEITHIAU gwaith y Pwyllgor’ 
 

Adrodd Ariannol  
• Yn dilyn cytundeb gan y Pwyllgor ar 12 Tachwedd 2020 y byddai’r Rhaglen 

Gyfalaf yn cael ei chyflwyno i’r Pwyllgor bob chwarter, ac y byddai unrhyw 
ymholiadau ynghylch cynnwys yr Adroddiad yn cael eu cyflwyno i’r Swyddogion 
cyn y cyfarfod, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am Chwarter 3 y Rhaglen 
Gyfalaf ar 3 Mehefin 2021.  Nododd y Pwyllgor gynnwys yr Adroddiad, yn unol 
ag ymholiad ynghylch gwariant o £150,000 ar ffonau clyfar, a eglurwyd gan 
Swyddogion i’r Pwyllgor yn dilyn hyn fel rhan o Gofnod Cyfarfodydd y Pwyllgor. 

• Adolygodd y Pwyllgor Ddatganiad Cyfrifon Blynyddol y Cyngor (tan 31 Mawrth 
2021) a’r Ffurflen Flynyddol ar gyfer Awdurdod Harbwr Ceredigion (tan 31 
Mawrth 2021), cyn eu cyflwyno i’r Cyngor i’w cymeradwyo. 

• Cafodd y Pwyllgor Adroddiad Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol blynyddol AC 
(ISA260) ar gyfer 2020-21, gan ystyried materion yn codi o’r Archwiliad.  
Cytunodd y Pwyllgor nodi cynnwys yr Adroddiad, estynnodd longyfarchiadau i’r 
Gwasanaeth am yr Adroddiad rhagorol ac am waith ychwanegol wrth 
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ddosbarthu grantiau Covid-19 i fusnesau/gwasanaeth y 3ydd sector, a 
diolchodd i Swyddogion yn y Gwasanaeth Ystadau am eu gwaith wrth roi sylw 
i’r materion a godwyd mewn Adroddiadau ISA260 blaenorol. 

• Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am Bolisi Darpariaeth Isafswm Refeniw 
Diwygiedig 2021/22 a chytunodd gefnogi’r Polisi, yn unol ag adolygiadau 
cyfnodol.  Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor y byddai arbedion refeniw sy’n cael 
eu cynnwys yn yr Adroddiad (AC wedi cytuno arnynt) yn cael eu cyflwyno i’r 
Cyngor ar 17 Gorffennaf 2021. 
 

Gwaith Arall  
• Cafodd y Pwyllgor Adroddiad am newidiadau pellach sy’n ymwneud â’r 

Pwyllgor, yn deillio o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
(‘Deddf 2021’) a’i heffaith ar Bwyllgorau Archwilio, gan gynnwys newidiadau 
arfaethedig i’r Cyfansoddiad, y broses barhaus o recriwtio aelodau lleyg a’r 
gofyniad bod Cydbwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru yn cael Is-Bwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio. 
Roedd aelodau o’r Pwyllgor wedi cael eu cynnwys yn y Panel Dethol Rhestr 
Fer ar gyfer recriwtio Aelodau Lleyg hefyd. 
Yn ogystal, cynigiwyd cyfle i’r Pwyllgor roi sylwadau am Ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru ynghylch arweiniad sy’n cynorthwyo’r broses o sefydlu 
Cydbwyllgorau Corfforaethol dan Rhan 5 Deddf 2021. 

 
• Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am Ganllawiau Statudol ynghylch perfformiad 

a llywodraethu prif Gynghorau dan Rhan 6 Deddf 2021, gan gynnwys rôl a 
dyletswyddau’r Pwyllgor, a chyhoeddi ymatebion i’r ymgynghoriad. 

• Cafodd y Pwyllgor Adroddiad am Ymateb y Cyngor i Gwestiynau Ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru am Reoliadau’r Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol (Diben 
Masnachol) (Amodau) (Cymru) 2021. 

• Ar 9 Medi 2021, ystyriodd y Pwyllgor fersiwn drafft Adroddiad Blynyddol y 
Cadeirydd 2020-21 cyn ei gyflwyno i’r Cyngor.  Cymeradwyodd y Pwyllgor yr 
Adroddiad ar yr amod ei fod yn cynnwys cyfeiriad at y ffaith bod y Pwyllgor wedi 
bod yn paratoi, yn ystod 2020-21, i roi sylw i gyfrifoldebau newydd y Pwyllgor 
mewn perthynas â llywodraethu a’i fod wedi cyflawni rôl rhagweithiol wrth 
wella’r gwasanaethau a ddarparir gan y Cyngor, yn ôl yr angen. 

• Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad a oedd yn cynnig diweddariad ar lafar gan y 
Rheolwr Corfforaethol – Twf a Menter am waith a gyflawnwyd ynghylch 
Prisiadau Asedau. 

• Ystyriodd a nododd y Pwyllgor Adroddiad ynghylch rhoi sylw i faterion sy’n 
ymwneud â phrisiad asedau yn deillio o Adroddiad AC 2019/20 a mewnbwn 
dilynol AC, a oedd yn cadarnhau sut y rhoddwyd sylw i gyfathrebu rhwng AC a 
Gwasanaeth yr Economi ac Adfywio cyn yr adolygiad o waith Prisiadau Asedau 
2020/21. 

• Cymeradwyodd y Pwyllgor Adroddiad am Fframwaith Datblygu CLlLC i 
Gynghorwyr yng Nghymru (Ebrill 2021) a Disgrifiadau Rôl a Manylebion 
Person Aelodau’r Fframwaith (Mehefin 2021). 

• Ystyriodd y Pwyllgor yr Adroddiad Canmoliaeth, Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth Blynyddol, a gyflwynwyd er mwyn cynnig trosolwg i’r Pwyllgor o’r 
gweithgarwch Canmoliaeth, Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth (‘FOI’) (gan 
gynnwys Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (‘EIR’) a gafwyd gan y 
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Cyngor yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol (2020/21), gan gynnwys 
gwybodaeth am y gweithgarwch cwynion a gyfeiriwyd at Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  Nodwyd yr Adroddiad gan y Pwyllgor a 
chytunodd y dylid ei gyflwyno i’r Pwyllgor yn gyntaf flwyddyn nesaf, er mwyn 
iddo ei ystyried cyn i’r fforymau eraill ei ystyried (gan bod gofyn i’r Pwyllgor 
ystyried yr adroddiad hwn, yn unol â’i swyddogaethau cwynion newydd, yn unol 
â Deddf 2021). 

• Cymeradwyodd y Pwyllgor y cam o gyflwyno Cofnod Camau Gweithredu 
Cyfarfod y Pwyllgor i’w gynnwys fel eitem reolaidd ar yr Agenda ar gyfer 
Blaenraglen Waith y Pwyllgor, ac awgrymwyd y dylid cyflwyno’r math hwn o 
gofnod yn yr holl Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu ac y dylid cynnwys geiriau teitl 
pobl colofn ar bob tudalen o’r Cofnod.  Cyflwynwyd y Cofnod Camau 
Gweithredu er mwyn i’r Pwyllgor gael sicrwydd bod trefniadau effeithiol mewn 
grym i reoli materion ariannol yr awdurdod, ei weithgarwch rheoli risg a rheoli 
mewnol a’i drefniadau llywodraethu corfforaethol. 

• Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad am drefniadau Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y 
Pwyllgor, gan gytuno:  
o y dylid penodi’r Dirprwy Gadeirydd (o 5 Mai 2022) o blith yr Unigolion 

Lleyg; 
o yn ystod Cyfarfod cyntaf y Pwyllgor ar ôl 5 Mai 2022, y byddai angen 

penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd; 
o byddai gofyn i Swyddogion gysylltu â’r Unigolion Lleyg er mwyn gofyn 

iddynt fynegi diddordeb yn rôl y Cadeirydd/Is-Gadeirydd; 
o y dylid newid y Cadeirydd a’r Dirprwy Gadeirydd bob dwy flynedd; 
o nodwyd y byddai’r Pwyllgor heb Gadeirydd/Is-Gadeirydd o 5 Mai 2022 tan 

29 Mehefin 2022 (Cyfarfod o’r Pwyllgor wedi’i drefnu ar gyfer y dyddiad 
hwn);  a 

o byddai cyfarfod yn cael ei drefnu cyn gynted ag y bo modd yn dilyn y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 27 Mai 2022 i benodi Cadeirydd/Is-
Gadeirydd. 

 
Rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio Cymru Gyfan  
Ar 6 Medi 2021, mynychodd y Cadeirydd gyfarfod Rhwydwaith Cadeiryddion 
Pwyllgorau Archwilio Cymru Gyfan (a gynhaliwyd o bell), a’i nodau yw annog: 

- Rhannu arfer da;  
- Adnabod ffyrdd arloesol o gyflawni cyfrifoldebau ffurfiol rôl y Cadeirydd 

mewn ffordd effeithiol; 
- Y cyfle i gwmpasu materion cenedlaethol a rhanbarthol presennol ac yn y 

dyfodol, ynghyd ag ymatebion posibl i’r sialensiau hyn; 
- Fforwm er mwyn rhoi a cheisio cyngor rhwng cydweithwyr sy’n wynebu 

sialensiau tebyg;  a 
- Chyfle mentora neu ddatblygu ar gyfer Cadeiryddion newydd. 

 
Cynigiodd CIPFA ac AC eu cymorth wrth ddarparu hyfforddiant, a oedd yn 
canolbwyntio ar: 
1. Deddf 2021 – Dyletswyddau Perfformiad a Phwyllgorau Llywodraethu ac 

Archwilio;  
2. Delio â Chwynion mewn Awdurdodau Lleol;  a  
3. Gweithredu Polisi – Pleserau a Dilemâu. 
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4. BLAENRAGLEN WAITH  
 
Paratowyd Blaenraglen Waith, sy’n cynnwys yr eitemau sefydlog canlynol ar yr 
agenda: 
 

1. Adroddiadau a Diweddariad Rheoliadol ac Arolygiaeth; 
2. Ymatebion y Cyngor i Adroddiadau Rheoliadol ac Arolygiaeth; 
3. Adroddiadau Cynnydd Chwarterol Archwilio Mewnol; 
4. Adroddiadau Cynnydd AGS; 
5. Cofrestr Risg Gorfforaethol; 
6. Blaenraglen Waith;  a  
7. Chofnod Camau Gweithredu Cyfarfodydd y Pwyllgor.  

 

Nododd y Pwyllgor ar 9 Medi 2021 bod yr Adroddiad Gwariant Cyfalaf wedi cael ei 
dynnu allan o’r Flaenraglen Waith, fel yr oedd y Cadeirydd wedi cytuno. 

                
5. CANLYNIADAU A/NEU EFFEITHIAU gwaith y Pwyllgor  
 
AGS 
 
* gweler amserlen cyswllt y Pwyllgor gydag AGS uchod hefyd.  
 
Adolygodd y Pwyllgor AGS 2020/21 cyn ei gynnwys gyda’r Datganiad o Gyfrifon ym 
mis Tachwedd 2021, gan gynnwys mân ddiwygiadau ac er mwyn adlewyrchu’r ffaith 
bod camau gweithredu y disgwyliwyd iddynt fod wedi cael eu cymryd yn flaenorol, 
bellach wedi cael eu cymryd.  Adolygodd a diweddarodd y Pwyllgor AGS ar 25 
Tachwedd 2021, a chytunodd argymell i’r Cyngor ei fod yn cymeradwyo AGS 
diwygiedig 2020-21. 
 
Roedd adolygiad o Fframwaith Llywodraethu 2020/21 wedi amlygu’r angen: 
 
• I’r MO roi cyngor pellach i Swyddogion am yr angen i ddatgelu buddiannau mewn 

sefydliadau y mae neu y gallai eu buddiannau wrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor, 
gan gynnwys: 
o Contractwyr; 
o Llywodraethwyr Ysgol; 
o Clercod Cynghorau Tref a Chymuned; 
o Aelodau Cynghorau Tref a Chymuned;  a 
o Llywodraethwyr Ysgol. 

• MO a Gwasanaethau Democrataidd CLO i barhau i gynnal adolygiad o Aelodau 
sy’n dal cyfarwyddiaeth, ymddiriedolaeth, neu aelodaeth pan fyddant yn cael eu 
penodi i gyrff allanol, a phwyllgorau, MO i ystyried adborth gan aelodau a gwerth 
ychwanegol a pharhau i ddiweddaru’r Cod Ymddygiad i Aelodau a Swyddogion.  

• MO i gynghori Swyddogion ymhellach am yr angen i ddatgelu: 
o Cyfarwyddiaethau;  a 
o Chyflogaeth arall  

      Gan gynnwys os ydynt yn gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor neu beidio. 
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• Bod MO yn parhau i gynghori’r Aelodau ymhellach am yr angen i ddatgelu am 
letygarwch/rhoddion. 

• Bod MO yn cynghori Prif Swyddogion ymhellach am yr angen i ddatgelu 
cysylltiadau personol agos gyda Swyddogion neu Aelodau eraill. 

Caiff y materion uchod eu monitro gan y Pwyllgor fel rhan o gynllun gweithredu AGS 
a adroddwyd i’r Pwyllgor trwy gydol y flwyddyn. 
• Grŵp Arwain (‘LG’) i gael ei ddiweddaru am E-ddysgu gydag AD yn adrodd i LG 

(rhaid i bob aelod o Staff gwblhau modiwl hyfforddiant E-ddysgu gorfodol am 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 (‘WFGA’)) 

• Parhau i adolygu’r Cyfansoddiad er mwyn adlewyrchu newidiadau deddfwriaethol 
ac yn unol â’r angen. 

• Y Cyngor yn gwneud paratoadau er mwyn cydymffurfio â Deddf 2021 ynghylch y 
Pwyllgor Archwilio (cylch gorchwyl, cylch gwaith a’r cyfansoddiad i gael ei adolygu).   
Mae’r newidiadau yn cynnwys: 
o newid yr enw i’r ‘Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’; 
o Yr aelodaeth fydd 2/3 Cynghorydd ac 1/3 Aelod Lleyg;  
o Dyletswydd y Pwyllgor fydd penodi ei Gadeirydd a’r Ddirprwy Gadeirydd; 
o Rhaid i’r cadeirydd fod yn unigolyn lleyg; 
o Ni ddylai’r Dirprwy Gadeirydd fod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol yr Awdurdod 

Lleol;  ac 
o yn absenoldeb Cadeirydd a Dirprwy, dim ond Aelodau anweithredol fydd yn 

gallu cadeirio. 
• Mae adolygiad o faint y Pwyllgor yn cael ei gynnal ar hyn o bryd.  
• Cynhelir gweithgarwch i recriwtio aelodau lleyg yn ystod 2020/21, gan ystyried 

unrhyw ofynion dan Ddeddf 2021 a therfynu cyfnod yr Aelod Lleyg presennol yn y 
swydd. 

• Cyhoeddir Cofrestr Penderfyniadau dirprwyedig. 
• Gwaith monitro parhaus o’r niferoedd sy’n manteisio ar y modiwl e-ddysgu gorfodol 

ynghylch Chwythu’r Chwiban.  Mae’n is na’r nifer ofynnol ar hyn o bryd. 
• Adolygir y polisi Cwynion / Canmoliaeth yn ystod 2020-2021. 
• Darparir hyfforddiant Moeseg / Twyll. 
• Bydd Deddf 2021 yn cael effaith ar gyrff corfforaethol, gan gynnwys y Cyngor, ac 

mae’r paratoadau er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth eisoes wedi cychwyn. 
• Diweddarwyd y polisi FOI a’r polisi EIR.  Mae’r adolygiad o’r Cynllun Cyhoeddi FOI 

yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. 
• Oherwydd pandemig Covid-19, mae angen i benderfyniadau gael eu gwneud gan 

y Grŵp Rheoli Aur am resymau brys, felly mae’n amhosibl i nifer o wasanaethau 
ymgynghori allan yn y gymuned ar hyn o bryd, felly diwygiwyd y sgorio er mwyn 
adlewyrchu hyn. 

• Caiff y Polisi Ymgysylltu â’r Gymuned ei adolygu, a bydd yn cynnwys darpariaethau 
ar gyfer y ffordd yr ymgysylltir gyda rhanddeiliaid yn y dyfodol. 

• Mae gofyn gwneud gwaith pellach ynghylch monitro yr adborth a bydd y swydd 
Cydraddoldeb ac Ymgysylltu newydd yn rhoi sylw i hyn. 

• Cyhoeddi perfformiad y gwasanaeth gan gynnwys data ynghylch gwerth am arian 
a chostau. 

• Ystyrir newidiadau deddfwriaethol e.e.  Deddf 2021. 
• Mae gwaith pellach yn mynd yn ei flaen i gysylltu mesurau Perfformio Lleol gyda 

holl Amcanion lefel 1 y Cynllun busnes. 
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• Mae’r Cyngor yn paratoi ar gyfer gweithredu newidiadau a gyflwynir gan Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, sy’n cynnwys bod y Cyngor yn 
ymgynghori ac yn cyhoeddi strategaeth cyfranogiad y cyhoedd, gyda’r nod o 
gynyddu cyfranogiad y cyhoedd mewn democratiaeth leol, a gwella tryloywder. 

 
Covid-19  
Mae’r Pwyllgor wedi monitro ac adolygu gwaith y Cyngor hefyd mewn perthynas â 
Covid-19:  

- Mae’r Pwyllgor wedi monitro datblygiad AGS, a ddiwygiwyd er mwyn 
ystyried Pandemig Covid-19.  Mae AGS yn cynnwys adran benodedig am 
Bandemig Covid-19 ac mae’n cynnwys cyfeiriad at: 

o Bwerau dirprwyedig dros dro i Brif Weithredwr a Grŵp Arwain y 
Cyngor trwy ddefnyddio Penderfyniadau Brys ar gyfer 
penderfyniadau sy’n ymwneud ag ymateb COVID-19 y Cyngor, yn 
unol â Chyfansoddiad y Cyngor. 

o Cofnodion o Benderfyniadau Brys, ar gyfer penderfyniadau brys a 
wneir gan Grŵp Arwain Covid-19 (‘Grŵp Rheoli Aur’), a gyhoeddir ar 
Wefan y Cyngor; 

o Gweithgarwch cyfnodol i adolygu Penderfyniadau Brys yr Arweinydd; 
o Map ffordd Covid-19 sy’n amlinellu’r gwasanaethau y mae’r Cyngor 

yn eu darparu ar hyn o bryd a chynlluniau gwasanaeth; 
o Y Cyngor yn ffurfio strategaethau a chynlluniau er mwyn ystyried 

risgiau a achosir gan y Pandemig; 
o Cyfarfodydd o bell rhwng CMIS a Chadeirydd y Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio yn ystod y Pandemig;  a’r 
o MO yn atgoffa aelodau ac Aelodau annibynnol wedi’u cyfethol o’u 

rhwymedigaethau ynghylch datgeliadau budd ar gyfer grantiau 
cyfnod clo Covid-19 i fusnesau. 

- Mae’r Pwyllgor yn monitro ac yn adolygu cofrestr Risg Gorfforaethol y 
Cyngor, ac roedd o’r farn bod Risg R018 Covid-19 wedi lleihau, er mwyn 
adlewyrchu’r sefyllfa ddiweddaraf ynghylch y risgiau sy’n gysylltiedig â’r 
Pandemig yn dilyn llwyddiant y rhaglen frechu. 
 

Gwasanaeth Crwner – Ffioedd Trefnwyr Angladdau  
 

• Ar 9 Medi 2021, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad gydag atodiadau wedi’u 
Heithrio (gwaharddwyd y Cyhoedd a’r Wasg yn ystod y drafodaeth am yr 
atodiadau wedi’u Heithrio) ynghylch y Gwasanaeth Crwner – Ffioedd Trefnwyr 
Angladdau a chytunodd y byddai Adroddiad pellach yn cynnwys y wybodaeth 
yr oedd y Pwyllgor wedi gofyn amdani yn cael ei gyflwyno mewn Cyfarfod yn y 
dyfodol. 

• Ar 19 Ionawr 2022, ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad Dilynol am y Gwasanaeth 
Trefnwyr Angladdau hefyd, cytunodd nodi cynnwys a chasgliadau’r Adroddiad 
Dilynol, a’r Adroddiad IA (wedi’i eithrio), gan roi cyfarwyddyd i’r CLO-Cyfreithiol a 
Llywodraethu ac MO i ganlyn ymateb gan reolyddion a chyrff perthnasol am y 
mater hwn, gan nodi y dylid cael ymateb o fewn y bythefnos nesaf. 

 
6. HUNANASESIAD A SICRWYDD  
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Dosbarthwyd arolwg i Aelodau’r Pwyllgor, coladwyd yr ymatebion a chynhaliwyd 
Gweithdy dilynol ar 3 Chwefror 2022 er mwyn paratoi Hunanasesiad ac Adolygiad 
Gwerthuso Effeithiolrwydd.  Gan nad oedd modd i’r sawl a oedd wedi mynychu 
gwblhau’r adolygiad o fewn yr amserlen yn ystod y Gweithdy, ailddosbarthwyd yr 
Adolygiad drafft i Aelodau’r Pwyllgor ac fe’i cyflwynwyd fel copi drafft i’r Pwyllgor yn 
ystod ei gyfarfod ar 10 Mawrth 2022.  Roedd y Pwyllgor yn cytuno gyda chynnig yr 
Adroddiad y dylai’r Pwyllgor ailystyried yr Adolygiad er mwyn gallu cwblhau 
Adolygiad terfynol a’i ailgyflwyno i’r Pwyllgor yn ystod ei Gyfarfod nesaf. 

Mae Canllawiau Ymarferol CIPFA i Bwyllgorau Archwilio Awdurdodau Lleol 2018 yn 
nodi canllawiau am swyddogaeth a gweithrediad Pwyllgorau Archwilio mewn 
awdurdodau lleol.  Mae’n cydnabod y dylai effeithiolrwydd Pwyllgor Archwilio gael ei 
farnu gan y cyfraniad y mae’n ei wneud i fusnes yr awdurdod a’i effaith fuddiol arno. 

Credaf y cyflawnwyd hyn, gan bod y Pwyllgor wedi canolbwyntio ar 
lywodraethu, risg a sicrwydd yn ystod y flwyddyn, ac mae wedi ychwanegu 
gwerth trwy sicrhau bod trefniadau cadarn yn eu lle i gynorthwyo gwelliannau 
ar draws y Cyngor. 
 
Y Cynghorydd Elizabeth Evans 
Cadeirydd – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - 2021/2022 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1 
 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
Adroddiad i’r: 
 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Dyddiad y cyfarfod: 
 

Lleoliad: 

6 Mehefin 2022 
 
O bell drwy fideo gynadledda 
 

Teitl: 
 

Cyflwyniad i’r trefniadau Hunanasesu Perfformiad 
sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 
 

Pwrpas yr adroddiad: Cyflwyno’r broses Hunanasesu i’r Pwyllgor  
Llywodraethu ac Archwilio  
 

Portffolio Cabinet ac Aelod 
Cabinet: 
 

Arweinydd y Cyngor - Polisi, Perfformiad, 
Partneriaethau a’r Gwasanaethau Democrataidd 

 
Cefndir 
 
Mae Rhan 6 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn disodli 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ac yn cyflwyno cyfundrefn berfformio newydd i 
Brif Gynghorau sy'n seiliedig ar Hunanasesu. (Mae'r Canllawiau ar gyfer Rhan 6 o'r 
Ddeddf wedi’u hatodi ar ffurf Atodiad 1). 
 
Bwriad y gyfundrefn berfformio newydd yw meithrin a chefnogi diwylliant lle mae 
cynghorau’n ceisio gwneud yn well o hyd ym mhopeth a wnân nhw, waeth pa mor dda 
maen nhw’n perfformio eisoes. Disgwyliad y Ddeddf yw y bydd cynghorau yn ymdrechu 
bob amser i gyflawni mwy a sicrhau'r canlyniadau gorau i bobl leol a chymunedau. Un 
ffordd o wneud hyn yw i herio'r sefyllfa bresennol yn barhaus a gofyn cwestiynau 
ynghylch sut maen nhw'n gweithredu.  
 
Mae’r Ddeddf yn cyflwyno pum dyletswydd benodol ar gynghorau: 
 
• Dyletswydd i adolygu perfformiad yn barhaus 
• Dyletswydd i ymgynghori ar ei berfformiad 
• Dyletswydd i adrodd ar ei berfformiad 
• Dyletswydd i drefnu asesiad perfformiad gan banel 
• Dyletswydd i ymateb i asesiad perfformiad gan banel 
 
Mae hunanasesu’n canolbwyntio ar ganlyniadau yn hytrach na phroses a bydd gofyn i 
awdurdodau lleol fabwysiadu dull gwahanol na chynt o asesu eu perfformiad. Bydd 
angen hunanystyried yn fwy.  
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Mae Pennod 2 o'r Canllawiau yn nodi'r rôl hanfodol y bydd disgwyl i'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ei chwarae yn y Broses Hunanasesu. Mae'r rôl hon yn golygu 
bod y Pwyllgor yn: 
 
• Derbyn Adroddiad Hunanasesu drafft y Cyngor 

 
• Adolygu'r Adroddiad Hunanasesu drafft a gwneud argymhellion i'r casgliadau neu'r 

camau gweithredu y bwriada'r Cyngor eu cymryd 
 
• Derbyn yr adroddiad Hunanasesu terfynol pan gaiff ei gyhoeddi, gan gynnwys 

sylwadau ynghylch pam fod y Cyngor wedi derbyn neu heb dderbyn yr argymhellion 
a wnaed gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.    

 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Datblygwyd proses dros y misoedd diwethaf ar gyfer Hunanasesu a bydd yn cael ei 
chyflwyno i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 6 Mehefin 2022 (mae'r sleidiau i'w 
gweld yn Atodiad 2).  
 
Dyma Egwyddorion Craidd y Broses Hunanasesu: 
 
• Cyhoeddi Adroddiad Hunanasesu sy’n bodloni gofynion: 

o Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 – i osod ac adolygu 
cynnydd ar sail ein Hamcanion Llesiant Corfforaethol   

o Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 – y ddyletswydd i 
adolygu perfformiad yn barhaus, ymgynghori ar berfformiad, adrodd ar 
berfformiad, trefnu Asesiad Perfformiad gan Banel ac ymateb i Asesiad 
Perfformiad gan Banel.   

• Defnyddio Cwestiynau Allweddol neu “Drywydd Holi Allweddol” i sicrhau fod y 
broses yn canolbwyntio ar ganlyniadau, yn ystyried perfformiad o safbwynt y 
sefydliad cyfan ac yn seiliedig ar dystiolaeth.  

• Cynnal gweithdy blynyddol i gynnal yr Hunanasesiad er mwyn:  
o Nodi cryfderau, cyfleoedd a meysydd i'w gwella  
o Nodi tystiolaeth ar gyfer y sefyllfa bresennol  
o Diweddaru sgoriau  
o Nodi ein hamcanion a'r camau ar gyfer gwella 

• Gosod Hunanasesu fel rhan o System Berfformio Teifi, a chreu ‘Dangosfwrdd’ 
Hunanasesu 

• Cyhoeddi’r Adroddiad Hunanasesu yn flynyddol, hynny yw, un cylch = tua 
blwyddyn 

• Cyhoeddi'r adroddiad hunanasesu ym mis Tachwedd i gyd-fynd â threfniadau eraill 
o ran cynllunio corfforaethol a llywodraethu, e.e. mae Hunanasesu yn sbardun 
allweddol ar gyfer Cynlluniau Busnes.  
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Argymhelliad:                  Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ystyried y 
broses Hunanasesu 

 
Rheswm am y       
penderfyniad:                     Rhoi’r diweddaraf i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

am y cynnydd a wneir gyda Rhan 6 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

 
Atodiadau:                       Atodiad 1 - Deddf Llywodraeth Leol  
                                          ac Etholiadau (Cymru) 2021 - Canllawiau Rhan 6; 
                                          Atodiad 2 - Sleidiau’r broses Hunanasesu 
 
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:                           12 Mai 2022 
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Canllawiau statudol i brif gynghorau ar Ran 6, Pennod 1, o Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

Trosolwg 

Mae'r ddogfen hon yn rhoi canllawiau statudol i brif gynghorau ynghylch arfer eu 
swyddogaethau perfformiad a llywodraethu o dan Ran 6, Pennod 1, o Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 

Bwriedir i'r canllawiau hyn fod yn ganllawiau o dan adran 89(3) o Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar ôl iddi gychwyn.  

Y camau sy’n ofynnol 

Rhaid i brif gynghorau roi sylw i'r canllawiau hyn wrth arfer eu swyddogaethau o dan 
Ran 6, Pennod 1 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.   

Mae'r pwerau a'r dyletswyddau ym Mhennod 1 o Ran 6 yn gymwys o 1 Ebrill 2021, 
ac eithrio'r swyddogaethau sy'n ymwneud ag asesiadau perfformiad gan banel, a 
ddaw i rym yn dilyn yr etholiadau llywodraeth leol cyffredin nesaf ym mis Mai 2022.  
Rhaid i gynghorau roi sylw i'r canllawiau cyn gynted ag y bydd y pwerau a'r 
dyletswyddau perthnasol yn dod i rym.  

Rhagor o wybodaeth  

Dylid cyfeirio ymholiadau am y ddogfen hon at: 

Yr Is-adran Trawsnewid a Phartneriaethau Llywodraeth Leol 

Y Gyfarwyddiaeth Llywodraeth Leol 

Llywodraeth Cymru 

Parc Cathays 

Caerdydd 

CF10 3NQ 

Email: LGPartnerships@llyw.cymru 
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Rhagair 

Mae cryfhau a grymuso llywodraeth leol yn ganolog i Ddeddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021.  

Mae'r gyfundrefn perfformiad a llywodraethu newydd a nodir yn y Ddeddf yn elfen 

sylfaenol o hyn – mae’n diffiniio prif gynghorau'n bendant fel sefydliadau sy'n gwella 

eu hunain drwy system sy'n seiliedig ar hunanasesu ac ar asesiadau o berfformiad 

gan baneli. 

Bwriad y dull hwn yw adeiladu ar ddiwylliant lle mae cynghorau'n herio'r status quo 

yn barhaus, yn gofyn cwestiynau ynghylch sut y maent yn gweithredu, ac yn ystyried 

yr arferion gorau yng Nghymru ac yn ehangach.  Bydd yn bwysig i'r sector cyfan 

arwain y gwaith o weithredu'r drefn newydd, cefnogi gwelliant a rhannu datblygiadau 

arloesol ac arferion gorau. 

Fy nisgwyliad i yw, wrth ystyried pa mor dda y mae cyngor yn bodloni'r gofynion 

perfformiad a nodir yn y Ddeddf, naill ai fel rhan o hunanasesiad neu asesiad o 

berfformiad gan banel, yw y dylid rhoi’r pwyslais bob amser ar anelu at fod y gorau.  

Mae'r graddau y mae cyngor yn cyflawni dyletswyddau a swyddogaethau cyfreithiol 

yn rhan greiddiol o ofynion perfformiad y cyngor.  Fodd bynnag, dylai cynghorau bob 

amser fod yn ymdrechu i wneud mwy - nid dim ond bodloni'r gofynion sylfaenol, ond 

ceisio sicrhau'r canlyniadau gorau i'r bobl y maent yn eu gwasanaethu. 

Gan ddefnyddio tai fel enghraifft, gallwn i gyd ymrwymo i'r uchelgais o ddarparu tai 

digonol i bawb, gydag awdurdodau'n ymyrryd yn gynharach ac yn mynd y tu hwnt i 

gyflawni'r gofynion deddfwriaethol gofynnol yn unig.  Fy uchelgais yw diwylliant lle 

mae pob rhan o gyngor bob amser yn anelu at wneud yn well ym mhopeth a wnânt, 

waeth pa mor dda y maent yn perfformio eisoes. Bydd hunanasesu gonest ac 

agored ar bob lefel o’r cyngor yn rhan sylfaenol o hyn. 

Rwyf hefyd yn gweld cydweithio, er enghraifft rhwng cyflogwyr ac undebau llafur, yn 

bwysig er mwyn gwella perfformiad gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a 

chyfrannu at well llesiant i weithwyr.  Mae'r Prif Weinidog wedi nodi ein bwriad i 

ddeddfu i ymgorffori egwyddor partneriaeth gymdeithasol  yn nhrefniadaeth 

gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.  O'r herwydd, rwy'n gweld gweithredu 

arferion partneriaeth gymdeithasol yn rhan allweddol o waith cyngor wrth iddo arfer 

ei swyddogaethau a defnyddio ei adnoddau'n effeithiol. 

Rwy'n ddiolchgar i gydweithwyr ym maes llywodraeth leol a rhanddeiliaid eraill am 

weithio mor adeiladol i lunio’r canllawiau hyn ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yn 

ogystal â pbawb a ymatebodd i'r ymgynghoriad ffurfiol ar y fersiwn ddrafft.  Mae'r 

egwyddor o gyd-ddatblygu yn ganolog i sicrhau bod y canllawiau hyn yn werthfawr i 

gynghorau, yn hwyluso gweithredu'r darpariaethau ac, yn anad dim, yn sicrhau bod y 

dull newydd yn gyfle ystyrlon i gryfhau llywodraeth leol yn barhaus. 

 

Julie James AS 

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
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Crynodeb 

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“y Ddeddf”) yn darparu ar 
gyfer fframwaith deddfwriaethol newydd a diwygiedig ar gyfer etholiadau llywodraeth 
leol, democratiaeth, llywodraethu a pherfformiad. 
 
Mae'r canllawiau hyn yn nodi sut y dylai prif gynghorau gyflawni eu dyletswyddau a 
nodir yn Rhan 6 o Bennod 1 o'r Ddeddf sy'n ymwneud â pherfformiad a llywodraethu 
prif gynghorau. 
 
Rhaid i gyngor roi sylw i ganllawiau a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru mewn 
perthynas ag arfer ei swyddogaethau o dan Ran 6 o Bennod 1 o'r Ddeddf. 
 
Bwriedir i'r canllawiau helpu cynghorau i ddeall a chyflawni eu dyletswyddau mewn 
perthynas â pherfformiad a llywodraethu, gan gydnabod y bydd cynghorau am gael 
eu hannog i ddatblygu eu dull gweithredu eu hunain yn unol â'u rhwymedigaethau 
statudol ehangach, amgylchiadau lleol, strwythurau corfforol ac arferion gorau ac y 
dylid eu hannog i wneud hynny.  
 
Mae'r canllawiau hyn yn ymdrin yn benodol â'r dyletswyddau canlynol:- 
 
Y ddyletswydd i adolygu perfformiad yn barhaus  

Mae adran 89 o’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i gyngor adolygu'n barhaus i ba 
raddau y mae'n bodloni'r ‘gofynion perfformiad’, hynny yw i ba raddau:- 
 

 y mae’n arfer ei swyddogaethau yn effeithiol; 

 y mae’n defnyddio ei adnoddau yn ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol; 

 y mae ei lywodraethiant yn effeithiol er mwyn cyflawni'r uchod. 
 

Y ddyletswydd i ymgynghori ar berfformiad 

Mae adran 90 o’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i gyngor ymgynghori ag 
amrywiaeth o bobl o leiaf unwaith ym mhob blwyddyn ariannol ynghylch i ba raddau 
y mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad.  Yr ymgyngoreion statudol yw:- 
 

a) pobl leol; 
b) pobl eraill sy'n rhedeg busnes yn ardal y cyngor; 
c) staff y cyngor;  
d) pob undeb llafur a gydnabyddir (o fewn ystyr Deddf yr Undebau Llafur a 

Chysylltiadau Llafur (Cydgrynhoi) 1992 (cym. 52)) gan y cyngor. 
 
Y ddyletswydd i adrodd ar berfformiad   

Mae adran 91 o’r Ddeddf yn darparu bod yn rhaid i gyngor lunio adroddiad 
hunanasesu mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol.  Mae'n rhaid i'r adroddiad 
nodi ei gasgliadau ynghylch i ba raddau y bodlonodd y gofynion perfformiad yn ystod 
y flwyddyn ariannol honno, ac unrhyw gamau y mae'n bwriadu eu cymryd, neu y 
mae wedi'u cymryd eisoes, er mwyn cynyddu'r graddau y mae'n bodloni'r gofynion 
perfformiad. 
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Y ddyletswydd i drefnu asesiad o berfformiad gan banel 

Mae adran 92 o’r Ddeddf yn darparu bod yn rhaid i gyngor drefnu i banel gynnal 
asesiad o leiaf unwaith yn ystod y cyfnod rhwng dau etholiad cyffredin olynol ar gyfer 
cynghorwyr i'r cyngor, er mwyn nodi i ba raddau y mae'r cyngor yn bodloni’r gofynion 
perfformiad.  
 

Y ddyletswydd i ymateb i adroddiad ar asesiad o berfformiad gan banel 

Mae adran 93 o’r Ddeddf yn darparu bod yn rhaid i gyngor baratoi ymateb i bob 
adroddiad ar asesiad o berfformiad gan banel, gan nodi i ba raddau y mae'n derbyn 
y casgliadau yn yr adroddiad, i ba raddau y mae'n bwriadu dilyn unrhyw argymhelliad 
yn yr adroddiad ac unrhyw gamau y mae'r cyngor yn bwriadu eu cymryd er mwyn 
cynyddu'r graddau y mae'n bodloni'r gofynion perfformiad. 
 
Mae'r canllawiau hyn yn cyfeirio'n benodol at y dyletswyddau hyn ar gyngor ac yn 
nodi'r disgwyliadau o ran sut y bydd cyngor yn cyflawni'r dyletswyddau hyn. Mae'r 
holl ddyletswyddau'n berthnasol i gynghorau o 1 Ebrill 2021, ac eithrio'r 
dyletswyddau mewn perthynas ag asesiadau perfformiad gan banel, a ddaw i rym yn 
dilyn yr etholiadau llywodraeth leol cyffredin nesaf ym mis Mai 2022.  Bydd yn 
ofynnol i gynghorau roi sylw i'r canllawiau unwaith y daw'r dyletswyddau perthnasol i 
rym. 
 
Ceir darpariaethau eraill yn Rhan 6 o'r Ddeddf, megis pwerau i Archwilydd 
Cyffredinol Cymru gynnal arolygiadau arbennig o gyngor; pwerau i Weinidogion 
Cymru roi cefnogaeth a chymorth i gyngor er mwyn gwella ei berfformiad; pwerau i 
Weinidogion Cymru ymyrryd mewn cyngor nad yw'n bodloni'r gofynion perfformiad 
neu y mae'n bosibl nad yw'n eu bodloni.  Disgrifir yr elfennau hyn o'r Ddeddf yn y 
canllawiau hyn hefyd, gydag unrhyw ddyletswyddau a osodir ar gynghorau yn y 
darpariaethau hyn yn cael eu nodi'n glir. 
 
Mae’r canllawiau wedi’u trefnu fel a ganlyn:- 
 
Pennod 1 – sy'n disgrifio'r cyd-destun polisi lle mae'r dyletswyddau o ran perfformiad 
a llywodraethu wedi'u gosod, a diben y dyletswyddau. 
 
Pennod 2 – sy'n esbonio'r ddyletswydd i adolygu perfformiad yn barhaus; 
ddyletswydd i ymgynghori â phobl leol ac eraill ar berfformiad; ac mae'n rhoi 
canllawiau ar y ddyletswydd i adrodd ar berfformiad, yn benodol drwy gynnal 
hunanasesiad. 
 
Pennod 3 – sy'n rhoi canllawiau ar y ddyletswydd i drefnu asesiad o berfformiad gan 
banel ac ymateb iddo. 
 
Pennod 4 – sy'n disgrifio pŵer Archwilydd Cyffredinol Cymru i gynnal arolygiad 
arbennig; dyletswydd cyngor i ymateb i unrhyw argymhellion ar gyfer camau y dylai 
eu cymryd; a dyletswydd Gweinidogion Cymru i ymateb i unrhyw argymhellion ar 
gyfer camau y dylent eu cymryd; 
 
Pennod 5 – sy'n disgrifio pwerau a dyletswyddau Gweinidogion Cymru a 
chynghorau mewn perthynas â chefnogi perfformiad a helpu i'w wella; a phwerau i 
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Weinidogion Cymru ymyrryd os bydd Gweinidogion o'r farn ei bod yn debygol nad 
yw'r cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad neu ei bod yn bosibl nad yw'n eu 
bodloni. 
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Pennod 1 – Cyd-destun polisi a diben y gyfundrefn perfformiad a 
nodir yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

Cyd-destun polisi  

1.1 Mae cynghorau yn atebol yn ddemocrataidd am berfformiad eu gwasanaethau, 
gan gynnwys eu trefniadau llywodraethu.  Cânt eu cynorthwyo drwy gyrff 
archwilio allanol, arolygu a rheoleiddio sy'n chwarae rôl allweddol wrth sicrhau 
ansawdd ein gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

 
1.2 Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“y Ddeddf”) yn dileu'r 

ddyletswydd bresennol i wella ar gyfer cynghorau a nodir ym Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2009 ac yn cyflwyno system newydd yn ei lle.  Bwriedir i'r dull 
newydd o weithredu fel y'i nodir yn y Ddeddf fod yn ddull symlach a mwy hyblyg 
a arweinir gan y sector o sicrhau perfformiad, llywodraethu da a gwelliant.   Y 
bwriad yw y bydd cynghorau yn mynd ati'n rhagweithiol i ystyried sut y dylai 
prosesau a gweithdrefnau mewnol newid er mwyn i brosesau cynllunio, cyflawni 
a phenderfynu mwy effeithiol allu cyflawni canlyniadau gwell. 

 
1.3 Mae'r darpariaethau ynglŷn â pherfformiad a llywodraethu yn y Ddeddf wedi'u 

llunio yng nghyd-destun y ddyletswydd llesiant ehangach yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, sy'n nodi diben cyffredin cyfreithiol 
gyfrwymol i'r cyrff cyhoeddus sy'n ddarostyngedig i'r Ddeddf honno wella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  Mae'n nodi 
saith nod llesiant y mae'n rhaid i'r cyrff cyhoeddus hyn weithio tuag atynt a phum 
ffordd o weithio i lywio'r ffordd y dylai cyrff cyhoeddus gyflawni. 

 
1.4 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhoi'r cyd-destun lle y dylai 

cynghorau fod yn arfer eu swyddogaethau, yn defnyddio eu hadnoddau ac yn 
sicrhau bod eu trefniadau llywodraethu yn effeithiol, er mwyn sicrhau eu bod yn 
gwneud y cyfraniad mwyaf posibl at gyflawni'r nodau llesiant. 
 

1.5 At hynny, mae’r darpariaethau ynglŷn â pherfformiad a llywodraethu a nodir yn y 
Ddeddf yn cyd-fynd â dyletswyddau eraill a osodir ar gynghorau, megis y 
Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol (Deddf Cydraddoldeb 2010), a ddaw i 
rym ar 31 Mawrth 2021. Bydd y ddyletswydd hon yn ei gwneud yn ofynnol i 
gynghorau, wrth wneud penderfyniadau strategol megis ‘penderfynu ar 
flaenoriaethau a phennu amcanion’, ystyried sut y gallai eu penderfyniadau helpu 
i leihau'r anghydraddoldebau sy'n gysylltiedig ag anfantais economaidd-
gymdeithasol – gan helpu i sicrhau canlyniadau gwell o ran bywydau a 
phrofiadau pobl drwy well prosesau gwneud penderfyniadau a chyfrannu 
ymhellach at ein nod cyffredin o greu “Cymru sy'n fwy cyfartal”. 
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Y nodau llesiant fel y'u nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 

 

Y pum ffordd o weithio  
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Diben y darpariaethau ar gyfer perfformiad a llywodraethu 

1.6 Diben y darpariaethau ar gyfer perfformiad a llywodraethu yn y Ddeddf yw 
cefnogi diwylliant datblygol lle mae cynghorau yn mynd ati i geisio a chroesawu 
her, p'un a gaiff ei chyflwyno o'r tu mewn i'r cyngor, er enghraifft drwy 
weithdrefnau craffu, neu'n allanol.  Bwriedir i'r darpariaethau ddarparu fframwaith 
sy'n helpu cynghorau, drwy broses adolygu barhaus, i feddwl am eu perfformiad 
a pha mor effeithiol ydynt nawr ac yn y dyfodol; annog sefydliadau mwy 
chwilfrydig sy'n barod i herio eu hunain i wneud mwy a bod yn fwy arloeso, ac i 
fod yn fwy uchelgeisiol o ran yr hyn a wnânt. 

 
1.7 Mae'r darpariaethau yn adlewyrchu'r egwyddorion, er mwyn i unrhyw sefydliad 

fod yn effeithiol, fod angen iddo ddeall ei sefyllfa bresennol, bod yn glir ynghylch 
yr hyn y mae am ei gyflawni, meddu ar gynllun cadarn o ran y ffordd y bydd yn 
gwneud hynny, a nodi a rheoli’r risgiau er mwyn ysgogi gwelliant.  Nid yw 
sefydliad gwirioneddol effeithiol byth yn cael ei fodloni gan safonau presennol, 
hyd yn oed os ydynt yn dda neu'n rhagorol, yn hytrach dylai bob amser 
ymdrechu i wneud mwy. 
 

1.8 Mae'r darpariaethau yn ymgorffori myfyrio ar berfformiad a chamau gweithredu i 
wella yn y system.  Ni fwriedir i hyn fod yn feichus nac yn llethol ond yn hytrach 
bwriedir iddo sicrhau bod cynghorau yn ystyried ac yn sicrhau cynaliadwyedd 
hirdymor er mwyn darparu gwasanaethau effeithiol i'w cymunedau. 

 
1.9 Gwelliant yn y cyd-destun hwn yw gallu'r cyngor i gyflawni yn erbyn 

blaenoriaethau uniongyrchol a pharhau i allu ymateb i'r amgylchedd sy'n newid 
lle mae'n gweithredu.  Mae a wnelo â gallu'r cyngor i ystyried sut mae ei 
brosesau mewnol a'i staff yn gweithredu er mwyn gwneud penderfyniadau 
effeithiol ar gyfer yr hirdymor, gan weithio gyda'r cymunedau amrywiol iawn a 
wasanaethir ganddynt, a sut y bydd yn mynd ati i wella'r rhain er mwyn gwneud 
penderfyniadau gwell a sicrhau canlyniadau gwell i bawb.  
 

1.10 Gwneud yn well ddylai’r uchelgais fod bob amser – nid dim ond cyflawni'r 
targedau neu'r dyletswyddau gofynnol ond mynd y tu hwnt i'r disgwyliadau, gan 
sicrhau bod y cyngor yn cyflawni'r canlyniadau cywir ac yn darparu'r hyn sydd ei 
eisiau ar bobl.  Dylai rhannu arferion gorau a dysgu ohonynt a cheisio bod yn 
well (hyd yn oed os mai ef yw'r gorau yn y dosbarth) fod yn rhan annatod o ddull 
gweithredu cyngor. 
 

1.11 Er enghraifft, o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, mae'n ofynnol i awdurdod lleol 
ddarparu cymorth pan fo unigolion dan fygythiad o ddigartrefedd o fewn 56 
diwrnod. Er mai hwn yw'r gofyniad sylfaenol o dan y gyfraith, dylai cynghorau ac 
asiantaethau partner megis cymdeithasau tai, wrth gyflawni eu swyddogaethau 
presennol, roi ystyriaeth briodol i'r ffordd y gellir defnyddio'r swyddogaethau hyn 
er mwyn helpu i ddarparu tai digonol; gan anelu at ymyrryd yn llawer cynt nag 
sy'n ofynnol o dan y ddeddfwriaeth. 
 

1.12 Dylid ystyried meysydd i'w gwella yn onest a dylid ymchwilio iddynt er mwyn 
sicrhau y caiff problemau eu hatal neu yr ymdrinnir â nhw cyn iddynt fynd yn 
systematig. Dylai dull gweithredu o'r fath fod yn rhan annatod o'r ffordd y mae 
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cynghorau yn gweithredu.  Er enghraifft, dylai gweithredwyr cynghorau groesawu 
ac annog ymchwiliadau craffu er mwyn gwneud argymhellion ar gyfer gwella 
systemau a bydd pwyllgorau llywodraethu ac archwilio yn chwarae rôl allweddol 
yn y gyfundrefn perfformiad a llywodraethu.  Y nod yw helpu cynghorau i 
adeiladu ar gryfderau presennol a chreu sector mwy arloesol, agored, gonest, 
tryloyw ac uchelgeisiol, sy'n herio ei hun a lle mae cynghorau ar y cyd yn mynd 
ati i wella canlyniadau a safonau mewn perthynas â'r gwasanaethau a ddarperir 
ganddynt ledled Cymru. 

 
1.13 Bydd galluogi a chefnogi newid diwylliannol a sefydliadol o fewn llywodraeth leol 

drwy'r darpariaethau ynglŷn â pherfformiad a llywodraethu yn y Ddeddf yn helpu 
i sicrhau cynghorau cryf a all gyflawni eu hamcanion llesiant a gwneud y 
cyfraniad mwyaf posibl at gyflawni'r nodau llesiant cenedlaethol. 

 
Yr amgylchedd ehangach y mae’r gyfundrefn perfformiad a llywodraethu yn 
gweithredu oddi mewn iddo  

1.14 Bydd y darpariaethau ynglŷn â pherfformiad a llywodraethu a geir yn y Ddeddf 
yn cyd-fynd â threfniadau archwilio, aroloygu rheoleiddio a phartneriaeth. 
  

1.15 Nodir rhai cyfrifoldebau unigol mewn perthynas â'r gyfundrefn perfformiad a 
llywodraethu yn fras isod.  Mae rhai o'r rhain yn bwerau a dyletswyddau 
statudol, a nodir yn y Ddeddf neu mewn darnau eraill o ddeddfwriaeth, ac mae 
rhai yn deillio o drefniadau anstatudol. 

 
Mae prif gynghorau yn gyfrifol am y canlynol:- 

 Cynnal hunanasesiadau cadarn ac adrodd ar y graddau y mae'r cyngor yn 
bodloni'r gofynion perfformiad, er mwyn gwella llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ei gymunedau lleol.  
 

 Nodi unrhyw gamau gweithredu i gynyddu'r graddau y mae'r cyngor yn 
bodloni'r gofynion perfformiad, gan gynnwys, er enghraifft, rôl craffu wrth 
herio a chynyddu'r graddau y mae'r gofynion perfformiad yn cael eu 
bodloni. 

 

 Comisiynu asesiadau o berfformiad gan banel o leiaf unwaith yn ystod y 
cyfnod rhwng dau etholiad cyffredin olynol ar gyfer cynghorwyr i'r cyngor. 
 

 Ceisio cymorth / her gan gymheiriaid a phartneriaid lle y bo angen, ac 
ymgynghori â staff, pobl leol ac undebau llafur ynghylch y graddau y mae'r 
cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad. 

 
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn gyfrifol am y canlynol:- 

 Cefnogi cynghorau yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. 
 

 Darparu gwybodaeth gynnar a chymorth cynnar a arweinir gan y sector er 
mwyn mynd i'r afael â meysydd i'w gwella a nodwyd, er enghraifft, drwy 
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hunanasesiadau, asesiadau o berfformiad gan banel neu adroddiadau 
archwilio, arolygu neu reoleiddio. 

 
Mae Archwilio Cymru1 yn gyfrifol am y canlynol:-  

 Archwilio cyfrifon.  
 

 Edrych ar y ffordd y mae cyrff cyhoeddus yn rheoli ac yn gwario arian 
cyhoeddus, gan gynnwys eu trefniadau ar gyfer sicrhau gwerth am arian 
wrth ddefnyddio adnoddau ond heb fod yn gyfyngedig iddynt, a gwneud 
argymhellion er mwyn sicrhau bod llywodraeth leol yn cynnig gwell 
gwerth am arian. 

 

 Asesu i ba raddau y mae cynghorau yn gweithredu yn unol â'r egwyddor 
datblygu cynaliadwy o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015. 
 

 Cynnal ‘Arolygiadau Arbennig’, fel y darperir ar ei gyfer yn Neddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.  

 

 Gwneud argymhellion priodol i gynghorau a Gweinidogion Cymru. 
 
Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn gyfrifol am y canlynol: 

 Annog gwella'r ffordd y darperir gwasanaethau cymdeithasol, gofal 
cymdeithasol a gofal plant. 
 

 Rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau gofal cymdeithasol gan gynnwys 
adolygu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol 
o dan Ddeddf Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
 

 Rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau gofal plant a chwarae o dan 
Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010.  
 

 Rhoi cyngor i Weinidogion ar y defnydd posibl o'u pwerau ymyrryd a 
monitro ymweliadau â chynghorau yn ôl y gofyn ac fel y cytunir gan y 
Gweinidog. 

 

 Rhoi cyngor proffesiynol i Weinidogion Cymru.  
 
  

                                                           
1 Archwilio Cymru yw nod masnach dau endid cyfreithiol, sef: Archwilydd Cyffredinol Cymru a 

Swyddfa Archwilio Cymru.  Mae gan bob un ei bwerau a'i ddyletswyddau penodol ei hun.  Mae'r 
Archwilydd Cyffredinol yn archwilio cyrff cyhoeddus yng Nghymru ac yn cyflwyno adroddiadau arnynt.  
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn darparu staff ac adnoddau eraill ar gyfer gwaith yr Archwilydd 

Cyffredinol ac yn monitro'r Archwilydd Cyffredinol ac yn rhoi cyngor iddo.  
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Mae Estyn yn gyfrifol am y canlynol:- 

 Arolygu, gwerthuso ac adrodd ar berfformiad cynghorau mewn 
perthynas â'u dyletswyddau fel y'u disgrifir gan adrannau 38 i 41 o 
Ddeddf Addysg 1997, adrannau 75, 76, 123 a 127 o Ddeddf Dysgu a 
Sgiliau 2000 ac adrannau 25, 26 a 51 o Ddeddf Plant 2004. 
 

 Gwneud argymhellion priodol i gynghorau a Gweinidogion Cymru er 
mwyn cefnogi gwelliant. 

 
1.16 Bydd llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru ac archwilwyr, arolygwyr, 

rheoleiddwyr a chomisiynwyr yn parhau i gydweithio i rannu gwybodaeth, codi 
achosion a allai beri pryder a chytuno ar ddulliau o gefnogi gwelliant.  Mae 
meithrin y ddealltwriaeth hon a rennir yn allweddol er mwyn sicrhau ffocws clir 
ar gyfer gwelliant cyson a pharhaus.  
 

1.17 Dylai cynghorau ddefnyddio canfyddiadau pwyllgorau craffu, archwilwyr, 
arolygwyr, rheoleiddwyr a chomisiynwyr ynglŷn â'r ffordd y mae cyngor yn 
cyflawni ei swyddogaethau ac yn llywodraethu ei hun er mwyn llywio ei 
hunanasesiad ac, yn yr un modd, gall y paneli sy'n cynnal asesiad o 
berfformiad hefyd ddefnyddio'r dystiolaeth hon i lywio eu hargymhellion. 
 

1.18 Dylid canolbwyntio ar ddealltwriaeth a rennir o'r hyn y mae pob un o'r 
ffynonellau hyn, gyda'i gilydd, yn ei ddatgelu ac, yn bwysicaf oll, y camau y 
dylid eu cymryd o ganlyniad i hynny.  Nid yw hunanasesiadau ac asesiadau o 
berfformiad gan banel, mewn unrhyw ffordd, yn disodli, nac yn cymryd lle, rôl 
archwilwyr, arolygwyr na rheoleiddwyr. 
 

1.19 Dylai hunanasesiadau ac asesiadau o berfformiad gan banel o'r ffordd y mae'r 
cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad hefyd gael eu llywio gan drefniadau 
perfformiad eraill mewn meysydd gwasanaeth penodol ond ni ddylent gael eu 
dyblygu ganddynt. 
 

1.20 Er enghraifft, mae'r Cod ymarfer mewn perthynas â pherfformiad a gwella 
gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru2 yn nodi'r weledigaeth ar gyfer 
gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru a'r ffordd y caiff gwelliannau i 
wasanaethau ac ar gyfer unigolion eu cefnogi, eu mesur a'u cynnal gan 
gynghorau.  Ni fydd y broses hunanasesu a nodir yn y canllawiau hyn yn ei 
gwneud yn ofynnol i gynghorau ailystyried swyddogaeth gwasanaethau 
cymdeithasol yn fanwl, ond bydd y dystiolaeth sy'n deillio o'r Cod ymarfer yn 
llywio'r ddealltwriaeth strategol ehangach o'r ffordd y mae'r cyngor yn 
gweithredu yn gyffredinol, yn defnyddio ei adnoddau ac yn cyflawni ar gyfer y 
bobl yn ei ardal. 
 

1.21 Yn yr un modd, mae diwygiadau i drefniadau gwerthuso, gwella ac atebolrwydd 
ar gyfer ysgolion wedi tynnu sylw at bwysigrwydd prosesau hunanwerthuso 
cadarn a pharhaus ar gyfer pob haen o'r system addysg.  Yn achos cynghorau, 

                                                           
2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Cod ymarfer mewn perthynas â 

pherfformiad a gwella gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru (Llywodraeth Cymru, 2020)  
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golyga hyn werthuso effeithiolrwydd ac effaith eu gwasanaethau er mwyn 
cefnogi ysgolion, y gellir ei ddefnyddio hefyd i lywio ei hunanasesiad ehangach. 
 

Cymorth i wella 

1.22 Dim ond un rhan o daith wella cyngor yw adolygu'n barhaus i ba raddau y 
mae'n bodloni'r gofynion perfformiad. 
  

1.23 Gall yr hunanasesiad a'r asesiad o berfformiad gan banel a gynhelir gan gyngor 
bennu pryd a sut i fanteisio ar unrhyw gymorth i wella a'r holl gymorth i wella 
sydd ar gael i gynyddu'r graddau y mae'n bodloni ei ofynion perfformiad. 
 

1.24 Yn y pen draw, y nod yw galluogi cynghorau i nodi a datrys problemau cyn y 
bydd angen unrhyw gymorth neu ymyrraeth ffurfiol, statudol.  Fodd bynnag, 
mae'r Ddeddf yn gwneud darpariaeth i Weinidogion Cymru roi cymorth a, lle y 
bo angen, ymyrryd mewn prif gynghorau sy'n wynebu problemau sylweddol. 
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Pennod 2 – Y ddyletswydd i adolygu perfformiad yn barhaus, 
ymgynghori arno ac adrodd arno drwy hunanasesiad 

Cyflwyniad  

2.1 Dylai'r bennod hon o’r canllawiau gael ei darllen gan gyngor er mwyn ei helpu 
i gyflawni ei ddyletswyddau yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 (“y Ddeddf”) i adolygu ei berfformiad yn barhaus; i ymgynghori â phobl 
leol ac eraill ynghylch i ba raddau y mae’n bodloni’r gofynion perfformiad; ac i 
adrodd ar ei berfformiad drwy adroddiad hunanasesu.  Mae'r canllawiau yma 
yn adlewyrchu'r gofynion sylfaenol ar gyfer hunanasesu, gan gydnabod mai 
cynghorau sydd yn y sefyllfa orau i adeiladu ar hyn er mwyn datblygu 
manylion eu dull gweithredu eu hunain. 
 

2.2 Dylid defnyddio canfyddiadau'r hunanasesiad i lywio a nodi meysydd lle y 
gallai fod angen gwneud gwelliannau neu newidiadau a lle y gallai cymorth a 
arweinir gan y sector fod yn werthfawr. 

Dyletswydd prif gyngor i adolygu ei berfformiad yn barhaus 

2.3 Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyngor yng Nghymru adolygu'n 
barhaus i ba raddau y mae'n bodloni'r ‘gofynion perfformiad’, hynny yw i ba 
raddau:- 
 

 y mae’n arfer ei swyddogaethau yn effeithiol; 

 y mae’n defnyddio ei adnoddau yn ddarbodus, yn effeithlon ac yn 
effeithiol; 

 y mae ei lywodraethiant yn effeithiol er mwyn cyflawni'r uchod. 
 

2.4 Bwriedir i'r ddyletswydd i adolygu perfformiad yn barhaus adlewyrchu 
dyletswyddau parhaol presennol y mae cynghorau eisoes yn ddarostyngedig 
iddynt (h.y. eu “swyddogaethau”).  Mae cynghorau yn gweithredu o fewn 
fframwaith statudol o ddyletswyddau a phwerau cyfreithiol ac ni fwriedir 
atgynhyrchu'r rhain yn fanwl yma.  Mae'r gofynion perfformiad yn ymwneud ag 
ystyried pa mor effeithiol y mae cyngor yn gweithredu, nid yn unig o ran 
cyflawni amcanion unigol, ond o ran y ffordd y mae'n cyflawni ei 
swyddogaethau, yn defnyddio ei adnoddau ac yn llywodraethu ei hun. 

 
Y ddyletswydd i adrodd ar berfformiad drwy hunanasesu 

2.5 Y dull sydd i'w ddefnyddio gan gyngor i adolygu ei berfformiad yn barhaus yw 
hunanasesu, gyda dyletswydd i gyhoeddi adroddiad sy'n nodi casgliadau'r 
hunanasesiad unwaith mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol.  Caiff yr 
hunanasesiad ei ategu gan asesiad o berfformiad gan banel unwaith mewn 
cylch etholiadol, a fydd yn cynnig cyfle i geisio sylwadau allanol (ac eithrio gan 
archwilwyr, rheoleiddwyr neu arolygwyr) ar y ffordd y mae'r cyngor yn 
bodloni'r gofynion perfformiad. 
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Diben hunanasesu 

2.6 Mae hunanasesu yn ffordd o adolygu'r sefyllfa bresennol, yn feirniadol ac yn 
onest, er mwyn gwneud penderfyniadau ar sut i sicrhau gwelliant i'r dyfodol.  
Mae mwy i hunanasesu na datgan pa drefniadau sydd ar waith; mae a wnelo 
ag ystyried pa mor effeithiol yw’r trefniadau hyn a sut y gellir eu gwella.  Mae 
hunanasesu sut mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad yn rhoi 
perchenogaeth o'r perfformiad a'r gwelliant yn gadarn i gynghorau. 
  

2.7 Mae ystyried i ba raddau y mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad yn 
asesiad sefydliadol, corfforaethol yn hytrach nag asesiad o wasanaethau 
unigol.  Er enghraifft, dylai ystyried rôl arweinwyr a pha mor effeithiol yw'r 
gydberthynas rhwng yr arweinwyr gwleidyddol ac uwch-swyddogion yn y 
cyngor, o ran sicrhau y gall y cyngor ymateb i'r amgylchedd sy'n newid lle 
mae'n gweithredu.  Mae a wnelo â sicrhau bod cyngor yn hunanymwybodol, 
ei fod yn deall a yw'n cyflawni'r canlyniadau cywir a'i fod yn herio ei hun i 
barhau i wella’r modd y mae’n rheoli’r gwaith o ddarparu gwasanaethau ac yn 
perfformio fel gwarcheidwad yr ardal. 
 

2.8 Gall cyngor asesu ei hun drwy ddefnyddio gwybodaeth sydd eisoes yn cael ei 
dal yn gorfforaethol yn graff, gan fyfyrio ar lefel strategol ar y ffordd y mae'r 
cyngor yn gweithredu a pha gamau sydd angen eu cymryd er mwyn sicrhau y 
gall barhau i ddarparu gwasanaethau effeithiol nawr ac yn yr hirdymor. 

Y dull hunanasesu 

2.9 Fel y nodwyd uchod, gall hunanasesu sicrhau bod cyngor yn berchen ar ei 
berfformiad a'i welliant ei hun.  Felly, bydd pob cyngor unigol yn awyddus i 
benderfynu ar ei ddull hunanasesu ei hun, sydd wedi'i lunio i gyd-fynd ag 
amgylchiadau lleol a strwythurau corfforaethol ac wedi'u llywio gan arferion 
gorau, a dylai fod yn rhydd i wneud hynny. 
 

2.10 Yn achos rhai cynghorau, bydd hunanasesu eisoes yn rhan annatod o 
drefniadau llywodraethu strategol a chorfforaethol parhaus a bydd llawer (os 
nad pob un) wedi defnyddio hunanasesu fel rhan o'r gwaith o reoli 
gwasanaethau yn weithredol ac ar lefel gorfforaethol. 
 

2.11 Ar ei lefel symlaf, mae a wnelo hunanasesu â'r ffordd y mae'r cyngor yn 
bodloni'r gofynion perfformiad â gofynion y cwestiynau canlynol:  
 

 Pa mor dda rydyn ni’n gwneud? 

 Sut rydyn ni’n gwybod hynny? 

 Beth allwn ni ei wneud yn well a sut? 
 
Dylid gofyn y cwestiynau hyn yng nghyd-destun y gofynion perfformiad. 
 

2.12 Nodir isod rai egwyddorion allweddol y dylai cyngor eu hystyried wrth lunio ei 
ddull hunanasesu: 
 

 Nid yw hunanasesiad yn farn sefydlog.  Er mwyn bod yn wirioneddol 
effeithiol, dylai ymgorffori hunanasesu ym mhob rhan o sefydliad fod yn 
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broses barhaus, sy'n mynd i'r afael â phroblemau wrth iddynt godi, ac sy'n 
ymateb mewn amser real ac yn effeithiol i heriau a chyfleoedd. 
  

 Mae'n gyfle i broses ystyrlon gyfrannu at atgyfnerthu llywodraeth leol, yn 
hytrach na bod yn ymarfer cydymffurfio. 
 

 Dylai'r broses hunanasesu annog gonestrwydd, gwrthrychedd a 
thryloywder ynghylch perfformiad a llywodraethu y cyngor, gan gynnwys ei 
gydberthnasau allweddol rhwng arweinwyr gwleidyddol a swyddogion a'r 
ffordd y maent yn cael eu rheoli. 
 

 Byddai dull gweithredu effeithiol yn cael ei berchenogi a'i arwain ar lefel 
strategol, ond byddai hefyd yn cynnwys aelodau a swyddogion ar bob lefel 
o'r sefydliad ac amrywiaeth o bobl ar draws cymunedau a phartneriaid. 
 

 Dylai hunanasesiad fod yn ddadansoddiad seiliedig ar dystiolaeth sy'n 
helpu'r cyngor i ddeall beth mae amrywiaeth o wybodaeth feintiol ac 
ansoddol sydd ar gael iddo yn ei ddatgelu am y ffordd y mae'n arfer ei 
swyddogaethau, yn defnyddio ei adnoddau ac yn llywodraethu ei hun. 
 

 Dylai'r hunanasesiad ganolbwyntio ar ganlyniadau, yr hyn a gyflawnwyd yn 
hytrach na'r broses, a gofyn cwestiynau gonest am effaith gweithredoedd y 
cyngor ar fywydau a phrofiadau pobl. 
 

 Ni ddylai hunanasesu fod yn broses annibynnol, yn hytrach dylai fod wedi'i 
integreiddio fel rhan o brosesau cynllunio, perfformiad a llywodraethu 
corfforaethol y cyngor. 

 

2.13 Bydd yr hunanasesiad, o reidrwydd, yn defnyddio amrywiaeth o ffynonellau 
mewnol ac allanol, gan sicrhau sail dystiolaeth eang er mwyn llywio'r camau y 
bydd y cyngor yn eu cymryd i gynyddu'r graddau y mae'n bodloni'r gofynion 
perfformiad yn y dyfodol. 
 

2.14 Gall rhai ffynonellau a allai lywio'r hunanasesiad, ac a fydd ar gael i'r cyngor 
eisoes, gynnwys:- 

 

 adroddiadau a luniwyd eisoes gan y cyngor mewn ymateb i ofynion 
statudol, megis yr adroddiad blynyddol ar y cynnydd sydd wedi'i wneud o 
ran cyflawni amcanion llesiant y sefydliad fel sy'n ofynnol gan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015; datganiad am reolaeth 
fewnol sy'n ofynnol o dan Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014; 
adroddiadau cydraddoldeb blynyddol; adroddiadau blynyddol 
gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol ac ati; 
 

 tystiolaeth o amrywiaeth o ffynonellau arolygu a rheoleiddio, gan gynnwys 
adroddiadau gan Estyn, Archwilio Cymru, Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru;  
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 adroddiadau a gyhoeddwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru, megis adroddiadau budd cyhoeddus, adroddiadau thematig a’i 
adroddiadau ar ei liwt ei hun, yn ogystal ag adroddiadau’r Awdurdod 
Safonau Cwynion; 
 

 hunanwerthusiadau y gall y cyngor fod wedi'u cynnal eisoes mewn 
perthynas â meysydd gwasanaeth penodol, neu wedi cymryd rhan 
ynddynt mewn perthynas â gwaith partneriaeth; 
 

 canfyddiadau unrhyw asesiad o'r graddau y mae'r cyngor yn bodloni ei 
amcanion llesiant, unrhyw adolygiadau a gynhaliwyd neu unrhyw gyngor a 
gyhoeddwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac Archwilydd 
Cyffredinol Cymru am y ffordd y mae'r cyngor wedi gweithredu yn unol â'r 
egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu a chymryd camau er mwyn 
cyflawni ei amcanion llesiant; 
 

 unrhyw ymchwiliad neu asesiad a gynhaliwyd, unrhyw gyngor a roddwyd 
neu unrhyw argymhelliad a wnaed gan y Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol mewn perthynas ag atgyfnerthu camau gweithredu i fynd i'r 
afael ag anghydraddoldebau allweddol; 
  

 unrhyw adroddiadau hunanwerthuso ar y swyddogaeth graffu yn erbyn y 
canlyniadau a'r nodweddion ar gyfer gwaith goruchwylio a chraffu effeithiol 
gan lywodraeth leol;  
 

 dangosyddion rheoli perfformiad (er y bydd angen i'r hunanasesiad fod yn 
ehangach nag asesiad o ddangosyddion perfformiad meintiol yn unig); 
 

 arolygon staff ac allbynnau unrhyw brosesau ymgysylltu eraill â staff megis 
fforymau undebau llafur; 
 

 canmoliaeth, cwynion ac adborth arall o ffynonellau mewnol ac allanol. 
 

2.15 Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr a bydd cynghorau am benderfynu 
drostynt eu hunain pa wybodaeth fydd yn llywio'r hunanasesiad orau ac yn 
arwain at gasgliadau seiliedig ar dystiolaeth am y ffordd y mae'r cyngor yn 
bodloni'r gofynion perfformiad.  Bydd yn bwysig bod cynghorau yn ystyried yn 
ofalus sut i gael y gwerth mwyaf posibl o'r ffynonellau tystiolaeth ger eu bron, 
gan ofyn cwestiynau am y dystiolaeth a'i dehongli er mwyn deall beth mae'n ei 
ddatgelu a sut i weithredu arno. 
 

2.16 Wrth ystyried effeithiolrwydd ei drefniadau llywodraethu, efallai y bydd y 
cyngor hefyd yn awyddus i ystyried ‘Delivering Good Governance in Local 
Government’, a luniwyd gan Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth a SOLACE, yn ogystal â'r nodiadau cyfarwyddyd cysylltiedig. 
 

2.17 Wrth ddod i gasgliadau ei hunanasesiad, mae'n rhaid i'r cyngor hefyd ystyried 
barn y canlynol am y graddau y mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion 
perfformiad yn y flwyddyn ariannol y mae'r adroddiad hunanasesu yn 
ymwneud â hi:- 
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 pobl leol; 

 pobl eraill sy'n rhedeg busnes yn ardal y cyngor;  

 staff y cyngor;   

 pob undeb llafur a gydnabyddir (o fewn ystyr Deddf yr Undebau Llafur a 
Chysylltiadau Llafur (Cydgrynhoi) 1992 (cym. 52) gan y cyngor  

 
2.18 Dylai’r cyngor nodi'r croestoriad priodol a chynrychioliadol o staff, pobl leol a 

busnesau a phenderfynu sut yr ymgynghorir â nhw wrth wneud hynny. Er 
enghraifft, gall y cyngor fod yn fodlon y gellid gwneud hynny drwy ei 
ymgorffori fel rhan o ddull ymgysylltu ehangach yn hytrach nag fel 
ymgynghoriad annibynnol, efallai y bydd hefyd yn awyddus i ystyried hyn wrth 
iddo fwrw ymlaen â'r gwaith o roi'r gofynion i lunio strategaeth cyfranogiad y 
cyhoedd, a nodir rywle arall yn y Ddeddf, ar waith.   Y brif flaenoriaeth yw 
sicrhau bod y cyngor yn ystyried barn yr uchod wrth ddod i'w gasgliadau 
ynghylch i ba raddau y mae'n bodloni'r gofynion perfformiad. 
 

2.19 Dylai'r cyngor gasglu a defnyddio gwybodaeth er mwyn adlewyrchu profiadau 
plant a phobl ifanc, pobl o grwpiau gwarchodedig gwahanol a'r rhai sydd o 
dan anfantais economaidd-gymdeithasol a'r effaith arnynt.  Efallai y bydd y 
Cyngor yn cadw gwybodaeth berthnasol eisoes fel rhan o'i rwymedigaethau o 
dan Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, neu'r wybodaeth y bydd 
yn ei defnyddio i ddangos ei fod wedi rhoi sylw dyledus o dan y Ddyletswydd 
Economaidd-gymdeithasol.3 

 
2.20 Er mai dyma'r gofyniad sylfaenol o ran ymgynghori ynghylch sut mae'r cyngor 

yn perfformio a nodir yn y Ddeddf, caiff y cyngor ymgynghori â'r cyfryw bobl 
eraill ag y bydd yn cefnogi ei hunanasesiad ei hun orau, yn ei farn ef.  Efallai y 
bydd y cyngor hefyd am ymgynghori â phartneriaid, er enghraifft, cynghorau 
cymuned a thref neu gyrff cyhoeddus eraill yn yr ardal er mwyn cael darlun 
cyflawn i lywio ei hunanasesiad.  Wrth ystyried sut mae'n bodloni'r gofynion 
perfformiad, disgwylid i asesiad o waith partneriaeth a threfniadau 
cydweithredu gael ei gynnal fel dangosydd allweddol o'r ffordd y mae cyngor 
yn arfer ei swyddogaethau, yn defnyddio ei adnoddau ac yn llywodraethu ei 
hun. 
 

2.21 Dylai cynghorau fod yn arfer y dyletswyddau o dan y gyfundrefn perfformiad a 
llywodraethu yn y canllawiau hyn yn unol â Safonau'r Gymraeg ac unrhyw 
hysbysiad cydymffurfio perthnasol a gyhoeddir gan Gomisiynydd y Gymraeg. 
 

Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ar waith 

2.22 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn nodi diben cyffredin cyfreithiol 
gyfrwymol i'r cyrff cyhoeddus sy'n ddarostyngedig i'r Ddeddf honno wella 
llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.   
Mae'r Ddeddf yn nodi saith nod llesiant4 y mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus sy'n 

                                                           
3  Dylai cynghorau gasglu a defnyddio gwybodaeth er mwyn adlewyrchu profiadau pobl o grwpiau 
gwarchodedig gwahanol a'r rhai sydd o dan anfantais economaidd-gymdeithasol a’r effaith arnynt 

4 Gweler Pennod 1 am ddiffiniadau llawn o'r nodau. 
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ddarostyngedig i'r Ddeddf weithio tuag atynt gyda'i gilydd.  
 

2.23 Mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus gyflawni eu dyletswydd o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol gan weithredu'n unol â'r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, sy'n yn golygu bod yn rhaid iddynt weithredu mewn modd sy'n 
sicrhau y diwellir anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau'r 
dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain. 
  

2.24 Er mwyn dangos eu bod wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu 
cynaliadwy, mae'n rhaid i gorff cyhoeddus ystyried pum ffordd o weithio.5 
 

2.25 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhoi'r cyd-destun lle y dylai 
cyngor fod yn arfer ei swyddogaethau, yn defnyddio ei adnoddau ac yn 
sicrhau bod ei drefniadau llywodraethu yn effeithiol, er mwyn gwneud yn siŵr 
ei fod yn gwneud y cyfraniad mwyaf posibl at gyflawni'r nodau llesiant.  Mae'r 
Ddeddf yn pennu'r fframwaith lle mae'n rhaid i gyngor ystyried ei berfformiad, 
o ran darparu gwasanaethau, a gallu ac adnoddau corfforaethol i ddiwallu 
anghenion defnyddwyr presennol, heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i 
ddiwallu eu hanghenion eu hunain.  
 

2.26 Mae'r canllawiau statudol6 ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn 
cynnwys set graidd o weithgareddau sy'n gyffredin i drefniadau llywodraethu 
corfforaethol cyrff cyhoeddus,  sef:- 
 

 Cynllunio corfforaethol 

 Cynllunio ariannol 

 Cynllunio’r gweithlu (pobl) 

 Caffael  

 Asedau  

 Rheoli risg 

 Rheoli Perfformiad 
 

2.27 Bydd ystyried y saith maes corfforaethol fel fframwaith ar gyfer yr 
hunanasesiad a chymhwyso'r pum ffordd o weithio at y meysydd hynny, yn 
helpu'r cyngor i sicrhau ei fod yn llywodraethu ei hun mewn ffordd sy'n sicrhau 
ei fod yn gwneud y cyfraniad mwyaf posibl at gyflawni'r nodau llesiant ac yn 
cyflawni ei amcanion llesiant ei hun. 

 
Adroddiad hunanasesu  

2.28 Mae'n ofynnol i'r cyngor lunio a chyhoeddi adroddiad hunanasesu unwaith 
mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol, a dylid gwneud yr adroddiad cyn 
gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl y flwyddyn ariannol y mae'n 
ymwneud â hi.  Fodd bynnag, mater i'r cyngor yw penderfynu pryd yn union i 
wneud hyn, o ran yr hyn sy’n cyd-fynd orau â'i drefniadau corfforaethol ei hun. 
 

                                                           
5 Gweler Pennod 1 am fanylion llawn y ffyrdd o weithio 
6 Canllawiau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol  
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2.29 Mae'n rhaid i'r adroddiad hunanasesu nodi casgliadau ynghylch i ba raddau y 
bodlonodd y cyngor y gofynion perfformiad yn ystod y flwyddyn ariannol 
honno, ac unrhyw gamau y bydd yn eu cymryd, neu y mae wedi'u cymryd 
eisoes, er mwyn cynyddu'r graddau y bydd yn bodloni'r gofynion perfformiad.  
Dylai'r pwyslais fod ar ddeall sut mae'r cyngor yn gweithredu ar hyn o bryd, y 
galw tebygol y bydd yn ei wynebu yn y dyfodol a sut y gall feithrin 
cynaliadwyedd.  Y tu hwnt i hynny, mater i'r cyngor yw ystyried y fformat 
mwyaf priodol ar gyfer yr adroddiad yn seiliedig ar yr hyn a fyddai'n cyd-fynd 
orau ag amgylchiadau lleol. 
 

2.30 Bwriedir i'r adroddiad hunanasesu fod yn ddogfen ddysgu. Felly, mae gofyn 
iddi fod yn hygyrch ac yn gryno, lle bo modd. Gellid dewis canolbwyntio ar y 
gwersi a ddysgwyd o'r hunanasesiad, y ffynonellau sydd wedi llywio'r 
casgliadau a gwybodaeth gryno er mwyn ateb y cwestiynau allweddol am y 
ffordd y mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad: pa mor dda rydyn ni’n 
gwneud?; sut rydyn ni’n gwybod hynny?; beth allan ni ei wneud yn well a sut?. 
 

2.31 Ac eithrio yn achos yr adroddiad hunanasesu cyntaf, mae'n rhaid i'r adroddiad 
hefyd gynnwys adolygiad o gamau gweithredu a ddeilliodd o adroddiad y 
flwyddyn flaenorol, ynghyd ag ystyriaeth o'r cynnydd a wnaed o ran eu 
cyflawni, a'r ffordd y gwnaethant gynyddu'r graddau y bodlonodd y cyngor y 
gofynion perfformiad.  
 

2.32 Efallai y bydd y cyngor yn awyddus i ystyried cyfleoedd i integreiddio ei 
adroddiad hunanasesu ag adroddiadau ar ddyletswyddau eraill, er enghraifft 
efallai y bydd yn cyhoeddi ei adroddiad ar y cynnydd sydd wedi'i wneud o ran 
cyflawni ei amcanion llesiant fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn yr un ddogfen â'r hunanasesiad.  
Wrth ystyried cyfleoedd i integreiddio hunanasesu â dyletswyddau eraill, bydd 
angen i'r cyngor fod yn fodlon, fodd bynnag, fod pob un o'i ddyletswyddau 
statudol wedi'u cyflawni'n llwyr. 

Cymryd camau mewn perthynas â hunanasesu 

2.33 Drwy hunanasesiad bydd y cyngor yn nodi meysydd lle y gall gymryd camau i 
gynyddu'r graddau y mae'n bodloni'r gofynion perfformiad a rhoi cynllun ar 
waith er mwyn sicrhau bod hyn yn cael ei wneud.  Dylid ystyried mai dechrau'r 
broses yw'r hunanasesiad, yn hytrach na bod yn nod ynddo'i hun.  Gall y 
casgliadau, er enghraifft, lywio'r amcanion llesiant neu'r cynlluniau cyflawni 
corfforaethol, neu gynlluniau gwaith craffu fel y bo'n briodol. 
 

2.34 Dylai'r cyngor fynd i'r afael â chanfyddiadau'r hunanasesiad mewn ffordd 
ragweithiol.  Dylai'r hunanasesiad lywio ystyriaethau o'r ffordd y dylai 
prosesau a gweithdrefnau mewnol newid i gefnogi prosesau cynllunio, 
cyflawni a gwneud penderfyniadau mwy effeithiol er mwyn gwella 
canlyniadau, a chyflwyno ffyrdd arloesol o gyflawni ei swyddogaethau'n well. 
 

2.35 Dylai sicrhau cynaliadwyedd gwasanaethau yn yr hirdymor fod wrth wraidd y 
camau gweithredu.  Gall hyn gynnwys ystyried yr hirdymor o ran tueddiadau, 
risgiau a chyfleoedd yn y dyfodol, ystyried ffyrdd amgen o ddarparu 
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gwasanaethau megis defnyddio technolegau digidol neu gydweithio â chyrff 
eraill yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector.  
 

2.36 Lle mae pryderon penodol yn codi o'r hunanasesiad, gall y cyngor arwain 
drwy nodi cyfleoedd ar gyfer hunangymorth a chymorth a arweinir gan y 
sector a chyfleoedd i gynnwys eraill fel y bo'n briodol.  Mae ceisio 
trafodaethau o'r fath yn gynnar er mwyn ymateb yn weithredol yn arwydd o 
sefydliad agored, blaengar sy'n benderfynol o gyflawni ar gyfer ei gymunedau.   

Pwy y dylid ei gynnwys yn yr hunanasesiad 

2.37 Y cyngor llawn neu ei bwyllgor gweithredol (fel y pennir gan gyngor) fydd yn 
gyfrifol am fodloni'r gofyniad i lunio adroddiad hunanasesu.  Fel y trafodwyd 
eisoes yn y canllawiau hyn, bydd yn ofynnol i gynghorau gynnwys amrywiaeth 
eang o randdeiliaid a phobl leol yn ei hunanasesiad.  At hynny, bydd cynnwys 
aelodau o grwpiau rheoli a gwrthwynebu, penaethiaid gwasanaeth, y 
swyddogaeth perfformiad corfforaethol a chyflogeion ar bob lefel yn yr 
hunanasesiad yn helpu i ymgorffori'r dull gweithredu yn niwylliant y sefydliad a 
chreu darlun manwl er mwyn llywio'r asesiad. 
 

2.38 Mae pwyllgorau craffu yn rhan allweddol o'r broses o fynd ati’n adeiladol i 
herio perfformiad cyngor, a'r ffordd y mae'n trefnu ei hun wrth ddarparu 
gwasanaethau cynaliadwy. Bydd pwyllgorau craffu, yn ogystal â’r gwasanaeth 
archwilio mewnol, yn rhan allweddol o hunanasesiad cyngor, a dylai'r cyngor 
benderfynu a chytuno ar y ffordd orau o gynnwys eu pwyllgorau craffu yn y 
broses hunanasesu ei hun, nid dim ond wrth ystyried canlyniadau unrhyw 
hunanasesiad. 
 

2.39 Caiff y cyngor ystyried hefyd sut i gynnwys partneriaid megis byrddau 
gwasanaethau cyhoeddus a'r bwrdd partneriaeth rhanbarthol ac ati ar gyfer 
eu hardal. 
 

Cynnwys pwyllgor llywodraethu ac archwilio'r cyngor 

2.40 Mae'n rhaid i'r cyngor drefnu bod drafft o'i adroddiad hunanasesu ar gael i'w 
bwyllgor llywodraethu ac archwilio.  Mae'n rhaid i'r pwyllgor adolygu'r 
adroddiad drafft a gall wneud argymhellion ar gyfer newidiadau i'r casgliadau 
neu'r camau y mae'r cyngor yn bwriadu eu cymryd. 
 

2.41 Os na fydd y cyngor yn gwneud newid a argymhellwyd gan y pwyllgor 
llywodraethu ac archwilio, mae'n rhaid iddo nodi'r argymhelliad a'r rhesymau 
pam na wnaeth y cyngor y newid yn yr adroddiad hunanasesu terfynol. 
 

Cyhoeddi'r adroddiad hunanasesu  

2.42 Mae'n rhaid i'r adroddiad hunanasesu gael ei gyhoeddi7 o fewn pedair 
wythnos i'r dyddiad y cafodd ei gwblhau a’i gymeradwyo, yn unol â 

                                                           
7 Yn electronig ar wefan y cyngor – gweler a171(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021. 
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phrosesau'r cyngor y cytunwyd arnynt, a dylid trefnu bod copi ar gael i 
bwyllgor llywodraethu ac archwilio'r cyngor.  Dylai'r adroddiad hefyd gael ei 
anfon at:- 
 

 Archwilydd Cyffredinol Cymru 

 Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 

 Gweinidogion Cymru8 
 

2.43 Wrth gwrs, gall y cyngor rannu'r adroddiad ag unrhyw berson neu sefydliad 
arall y mae'r cyngor yn dymuno ei rannu ag ef. 

                                                           
8 Mae hyn yn cynnwys Arolygiaeth Gofal Cymru 
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Pennod 3 – Y ddyletswydd i drefnu asesiad o berfformiad gan banel 
ac ymateb iddo. 

Cyflwyniad 

3.1 Mae’r bennod hon o’r canllawiau yn ymwneud â'r gofynion sy'n ymwneud ag 
asesiad o berfformiad gan banel a nodir yn Neddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 (“y Ddeddf”).  Mae'r canllawiau yma yn adlewyrchu'r 
gofynion sylfaenol ar gyfer asesiad o berfformiad gan banel fel y'u nodir yn y 
Ddeddf, gan gydnabod y bydd cynghorau yn awyddus i ddatblygu manylion 
eu dull gweithredu eu hunain. 
  

3.2 Bydd y dyletswyddau mewn perthynas ag asesiad o berfformiad gan banel yn 
dod i rym o ddechrau'r cylch etholiadol llywodraeth leol nesaf ym mis Mai 
2022. 
 

3.3 Y bwriad yw y caiff y darpariaethau ynglŷn â pherfformiad a llywodraethu yn y 
Ddeddf eu hategu gan ddull cydgysylltiedig o sicrhau gwelliant a darparu 
cymorth a arweinir gan y sector.  Mae canfyddiadau ac argymhellion yr 
asesiad o berfformiad gan banel yn cynnig safbwynt allanol a dylid eu 
defnyddio i lywio a nodi meysydd lle y gallai cymorth a arweinir gan y sector 
fod yn werthfawr.  Bydd hyn yn gymwys yn achos cynghorau unigol a dylai 
hefyd lywio'r gwaith o ddatblygu a darparu unrhyw gymorth i wella arfaethedig 
yn genedlaethol. 
 

3.4 Dylai'r bennod hon yn y canllawiau gael ei darllen gan gyngor er mwyn ei 
helpu i gyflawni ei ddyletswydd i drefnu asesiad o berfformiad gan banel a 
chyhoeddi adroddiad ar asesiad o berfformiad gan banel ac ymateb iddo. Gall 
y bennod hon hefyd gael ei darllen gan aelodau'r panel er mwyn eu helpu i 
gynnal asesiad o berfformiad gan banel.  Gall aelodau'r panel hefyd gyfeirio at 
y canllawiau ar hunanasesu er mwyn deall sut mae'n ofynnol i gynghorau 
gyflawni eu dyletswyddau mewn perthynas â hunanasesu am y gallai hyn fod 
yn ddefnyddiol i lywio eu dull o gynnal asesiad gan banel. 

 
Dyletswydd prif gyngor i drefnu asesiad o berfformiad gan banel 

3.5 Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i gyngor wneud trefniadau i banel 
annibynnol, a benodir gan y cyngor, asesu i ba raddau y mae'r cyngor yn 
bodloni'r gofynion perfformiad – sef asesiad o berfformiad gan banel.   
Diffinnir y gofynion perfformiad fel y graddau y mae cyngor:- 
 

 yn arfer ei swyddogaethau yn effeithiol; 

 yn defnyddio ei adnoddau yn ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol;  

 yn sicrhau bod ei lywodraethiant yn effeithiol er mwyn cyflawni'r uchod. 
 

3.6 Mae'r canllawiau hyn yn nodi diben yr asesiad gan banel; yn cynnig y camau 
a ddylai fod yn rhan o asesiad; yn ymdrin â materion sy'n ymwneud ag 
amseriad asesiad gan banel; yn disgrifio'r gofynion a'r ystyriaethau sylfaenol 
wrth benodi panel; ac yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer ymateb i adroddiad ar 
asesiad o berfformiad gan banel. 
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3.7 Wrth ystyried sut mae cyngor yn arfer ei ddyletswyddau o ran asesiad o 
berfformiad gan banel, dylai cyngor ystyried Safonau'r Gymraeg ac unrhyw 
hysbysiad cydymffurfio perthnasol a gyhoeddir gan Gomisiynydd y Gymraeg. 
 

3.8 Wrth gwrs, gall cynghorau gomisiynu cymorth tebyg i asesiad o berfformiad 
gan banel at sawl diben arall, megis adolygiadau gan gymheiriaid sy'n ymdrin 
â gwasanaethau neu faterion penodol neu sy'n seiliedig ar themâu penodol.  
Mae'r rhain i gyd yn rhan o daith wella'r cyngor a gallant ategu'r asesiad 
statudol corfforaethol ar lefel sefydliadol o berfformiad gan banel sy'n ofynnol 
o dan y Ddeddf ond ni allant ei ddisodli. 

 
Diben asesiad o berfformiad gan banel 

3.9 Dim ond un elfen o ddull a arweinir gan y sector o sicrhau perfformiad, 
llywodraethu da a gwelliant yw asesiad o berfformiad gan banel.  Gall asesiad 
effeithiol o berfformiad gan banel lywio taith wella'r cyngor, gan adeiladu ar yr 
hunanasesiad, gan ei helpu i ystyried y dyfodol o safbwynt gwahanol.  Dylai'r 
asesiad gan banel gynnig safbwyntiau gwahanol; rhywfaint o her allanol 
gwrthrychol ac annibynnol; a chyfle i brofi syniadaeth gyda chymheiriaid 
arbenigol diduedd. 

 
3.10 Bydd yr asesiad o berfformiad gan banel yn asesu i ba raddau y mae'r cyngor 

yn bodloni'r gofynion perfformiad, yn union fel y gwna'r cyngor drwy 
hunanasesiad.  Nid oes a wnelo â rhestrau gwirio, nid math o arolygiad ydyw, 
ac nid yw'n archwiliad.  Ei nod yw helpu'r cyngor i gyflawni ei ddyheadau drwy 
feithrin a gwella ei ddealltwriaeth o'r ffordd y mae'n gweithredu a sut y gall 
sicrhau y bydd yn gallu cynnig gwasanaethau effeithiol yn yr hirdymor.  

 
3.11 Ni fydd y panel yn gyfrifol am ddwyn y cyngor i gyfrif, ond dylai roi barn allanol 

ar y ffordd y mae'r cyngor yn gweithredu. Ni fydd hyn yn disodli'r rôl a 
chwaraeir gan archwilwyr, arolygwyr na rheoleiddwyr wrth roi sicrwydd.  Mae 
a wnelo hyn â helpu cynghorau i ddeall sut y gallant wella'r graddau y maent 
yn bodloni'r gofynion perfformiad. 

 
3.12 Mater i'r cyngor yw penderfynu sut i wneud y defnydd mwyaf effeithiol o'r 

asesiad o berfformiad gan banel a sicrhau y caiff ei ganfyddiadau eu 
defnyddio ochr yn ochr â ffynonellau eraill i benderfynu ar ei ddull o ymdrin â 
pherfformiad corfforaethol, llywodraethu a gwelliant. 

 
3.13 Mae asesiad o berfformiad gan banel yn rhan o ddiwylliant lle mae cynghorau 

yn agored i her ac yn ei groesawu, p'un a gaiff ei gyflwyno o'r tu fewn i'r 
awdurdod neu, yn yr achos hwn, yn allanol.  Dylid ystyried bod yr asesiad yn 
broses heriol, ond adeiladol, ac yn ddull effeithiol a chymesur o ddysgu'n 
barhaus sut i wneud y cyngor yn gryfach.  

 
3.14 Mae ymchwil wedi dangos y budd y gall cyngor ei gael o geisio safbwynt 

cymheiriaid, fel y safbwynt a ddarperir gan asesiad o berfformiad gan banel, 
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ar lefel sefydliadol, gorfforaethol.9  Er enghraifft, nodwyd y gall safbwynt o'r 
fath a ddarperir gan gymheiriaid gadarnhau dealltwriaeth y cyngor ei hun o'r 
hyn sydd ei angen ac ategu'r achos dros newid, yn ogystal â chefnogi neu 
annog newid sefydliadol neu newid ymddygiad. 
 

Y dull o gynnal asesiad o berfformiad gan banel 

3.15 Bydd pob cyngor unigol am benderfynu ar ei ddull ei hun o gynnal asesiad o 
berfformiad gan banel (o fewn y paramedrau eang a nodir gan y Ddeddf). 

 
3.16 Er mai mater i'r cyngor a'r panel fydd penderfynu ar hyn yn y pen draw, 

byddem yn disgwyl i asesiad o berfformiad gan banel gynnwys tri cham 
cyffredinol, sef Paratoi, Asesu a Gwaith dilynol.  
 

Cam 1 - Paratoi  

Arweinir y cam hwn gan y cyngor ac mae’n debygol o gynnwys:- 
 

 Cwmpasu gofynion yr asesiad o berfformiad gan banel.  Efallai y bydd y 
cyngor am weithio gyda phartneriaid er mwyn gwneud hyn ac ystyried unrhyw 
heriau penodol a nodwyd yn ei hunanasesiad neu mewn adroddiadau 
archwilio, arolygu neu reoleiddio diweddar.  Bydd hyn yn helpu i nodi'r sgiliau 
a'r arbenigedd sydd eu hangen gan y panel er mwyn sicrhau bod yr asesiad 
yn cael yr effaith fwyaf posibl. 
 

 Nodi a chomisiynu panel i gynnal yr asesiad. 

 

 Pennu'r cylch gorchwyl ar gyfer asesiad o berfformiad gan y panel ac, 
unwaith y bydd wedi'i sefydlu, cytuno ar y cylch gorchwyl gyda chadeirydd y 
panel.  Bydd hyn hefyd yn cynnig cyfle i drafod disgwyliadau a'r dull o gynnal 
yr asesiad. 
 

 Rhannu gwybodaeth berthnasol â'r panel er mwyn gosod y cyd-destun ar 
gyfer yr asesiad. 
 

 Gwneud trefniadau ymarferol fel sy'n ofynnol gan y panel i'w alluogi i gynnal 
yr asesiad yn effeithiol. 
 

Cam 2 – Asesu 

Arweinir y cam hwn yn bennaf gan y panel ac mae’n debygol o gynnwys:- 
 

 Adolygiad desg gan y panel er mwyn llywio ei syniadaeth a'i benderfyniadau 
cychwynnol ynghylch meysydd y mae'n awyddus i ganolbwyntio arnynt yn 
ystod yr asesiad.  
 

                                                           
9 gweler Downe, J., Bottrill, I. a Martin, S.  (Chwefror 2017) ‘Rising to the challenge: an independent 
evaluation of the LGA’s corporate peer challenge programme’.  Ysgol Fusnes Caerdydd: Canolfan 
Ymchwil Llywodraeth Leol a Rhanbarthol. 
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 Trafodaethau rhwng y panel a'r aelodau etholedig, swyddogion a 
rhanddeiliaid eraill ynghylch meysydd o fewn cwmpas yr asesiad.10  
 

 Y panel yn cyflwyno'r prif ganfyddiadau ar lafar. 
 

Cam 3 – Gwaith dilynol 

Dylai'r cam hwn gynnwys y canlynol:- 
 

 Y cyngor yn anfon ei adroddiad terfynol i'r cyngor. 
 

 Y cyngor yn ystyried ei ymateb i asesiad y panel, gan gynnwys y camau y 
mae'n bwriadu eu cymryd yn sgil yr hyn a ddysgwyd o'r asesiad.  
 

 Y cyngor yn cynnwys ei bwyllgor llywodraethu ac archwilio ac yn ystyried 
unrhyw argymhellion y mae'r pwyllgor yn eu gwneud mewn ymateb i'r asesiad 
o berfformiad gan y panel. 
 

Amseru 

3.17 Mae'r ddyletswydd i drefnu asesiad o berfformiad gan banel o leiaf unwaith yn 
ystod cylch etholiadol yn golygu y dylid ei gynnal yn y cyfnod rhwng 
etholiadau cyffredin ar gyfer cynghorwyr i'r cyngor.  Gall cyngor ddewis 
comisiynu mwy nag un asesiad gan banel mewn cylch etholiadol, ond nid 
yw'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth.  

 
3.18 Mater i'r cyngor yw dewis yr adeg yn ystod y cylch etholiadol pryd mae 

asesiad o berfformiad gan banel yn debygol o fod fwyaf buddiol i'r cyngor.  
Dylai'r cyngor ystyried sut y gellir amseru'r asesiad o berfformiad gan banel 
orau er mwyn iddo gyd-fynd ag agweddau eraill ar ei ddull llywodraethu 
corfforaethol ac arolygiadau neu asesiadau penodol eraill o wasanaethau.  
Efallai y bydd y cyngor hefyd yn awyddus i ystyried amseriad unrhyw 
adolygiadau gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac archwiliadau gan 
Archwilydd Cyffredinol Cymru, er mwyn sicrhau y ceir y gwerth mwyaf posibl 
o'r asesiad o berfformiad gan banel.  Efallai y bydd y cyngor yn awyddus i 
geisio cyngor gan arolygiaethau, rheoleiddwyr neu Archwilio Cymru ar y 
pwynt hwn. 

 
3.19 Yr unig ofyniad o ran amseriad asesiad yw bod yn rhaid i'r trefniadau alluogi'r 

cyngor i gyhoeddi adroddiad ar asesiad o berfformiad gan banel o leiaf chwe 
mis cyn dyddiad yr etholiad cyffredin nesaf.  Efallai y bydd cynghorau yn 
awyddus i ystyried amseriad yr asesiad mewn perthynas â'r cod ymarfer a 
argymhellir ar gyhoeddusrwydd awdurdodau lleol a pheidio â'i gadael yn rhy 
hwyr yn y cylch i asesiad gan banel allu cael ei gomisiynu a'i gwblhau. 
 

                                                           
10 Dylai paneli gasglu a defnyddio gwybodaeth er mwyn adlewyrchu profiadau pobl o grwpiau 

gwarchodedig gwahanol a'r rhai sydd o dan anfantais economaidd-gymdeithasol a’r effaith arnynt 
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3.20 Gallai cynghorau, mewn egwyddor, gomisiynu asesiad o berfformiad gan 
banel tua dechrau cylch etholiadol a'r asesiad nesaf tua diwedd y cylch 
etholiadol nesaf.  Gallai hyn olygu bwlch o naw mlynedd rhwng asesiadau o 
berfformiad gan banel. Fodd bynnag, nid argymhellir y dull hwn gan y gallai 
godi amheuon ynghylch a yw cyngor yn arfer ei swyddogaethau yn effeithiol 
mewn perthynas â'i berfformiad a'r ffordd y caiff ei lywodraethu. 

 
Paratoi cyn yr asesiad 

3.21 Ni ddylai cyngor deimlo bod yn rhaid iddo ‘brofi’ unrhyw beth i'r panel ac, felly, 
ni ddylai'r gwaith paratoi cyn asesiad gan banel fod yn rhy feichus.  Fodd 
bynnag, cydnabyddir y bydd asesiad o berfformiad gan banel yn gofyn am 
adnoddau gweinyddol er mwyn helpu'r panel gyda threfniadau ymarferol, 
megis trefnu cyfarfodydd a grwpiau ffocws a chyfleusterau i'w defnyddio gan y 
panel lle bo’n briodol. 
 

3.22 Bydd y panel hefyd yn dymuno gweld dogfennau allweddol fel rhan o'i asesiad 
sy'n golygu y bydd angen neilltuo amser swyddogion i'w coladu, ond ni 
ragwelir y bydd hyn yn cynnwys paratoi unrhyw adroddiadau newydd, am y 
dylai fod amrywiaeth o wybodaeth (gan gynnwys yr adroddiad hunanasesu) ar 
gael eisoes. 

  
Penodi panel 

3.23 Y cyngor sy'n gyfrifol am nodi aseswyr panel, gan gomisiynu'r panel i gynnal 
yr asesiad a thalu unrhyw gostau cysylltiedig.  

 
3.24 Bydd y broses o ddewis aelodau'r panel yn allweddol i sicrhau asesiad 

effeithiol ac ystyrlon.  Dylai'r cyngor sicrhau bod gan y panel brofiad, 
gwybodaeth a safbwyntiau ymarferol amrywiol, y bydd yn gweithredu ag 
uniondeb a gwrthrychedd, ac yn gallu rhoi sicrwydd y bydd y cyngor yn 
ymddiried yn ei ganfyddiadau.  Dylai'r cyngor hefyd ystyried pwysigrwydd 
amrywiaeth wrth benodi'r panel. 
 

3.25 Er mwyn sicrhau ei annibyniaeth, rhaid i aelodau'r panel fod wedi'u gwahanu 
ddigon oddi wrth y cyngor er mwyn iddynt ddod i gasgliadau diduedd a 
gwrthrychol ynghylch y ffordd y mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion 
perfformiad.  Er enghraifft, ni ddylid ystyried unrhyw un sydd ar hyn o bryd 
neu sydd wedi bod (o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf) yn aelod o’r cyngor 
sydd i'w asesu, neu’n un o'i swyddogion, ar gyfer ei benodi i'r panel.  Ni ddylai 
aelod o'r panel deimlo unrhyw wrthdaro buddiannau (yn yr ystyr y byddai 
trydydd parti rhesymol ystyried bod gwrthdaro) wrth gynnig asesiad o'r ffordd 
y mae'r cyngor y bodloni'r gofynion perfformiad. 
 

3.26 Er mwyn bod ar ei fwyaf effeithiol dylai'r panel gael ei arwain gan gymheiriaid.  
Dylai fod cymysgedd o uwch-swyddogion profiadol, cynghorwyr ac eraill sy'n 
gweithio gyda llywodraeth leol gan gynnwys y sector cyhoeddus ehangach a 
sectorau eraill, a all ennyn hyder y cyngor a sicrhau bod y cyngor yn cael yr 
her, y gefnogaeth a'r argymhellion adeiladol mwyaf priodol.  Gall aelodau’r 
panel hefyd fod â phrofiad o Gymru neu o leoedd eraill. 

Tudalen 336



 

29 
 

 
3.27 Er ei bod yn bwysig bod gan gyfran o'r panel ddealltwriaeth dda o natur 

gymhleth gweithio mewn amgylchedd gwleidyddol a'r effaith y gall hyn ei 
chael ar ddiwylliant a blaenoriaethau sefydliadol, mae’r un mor bwysig bod y 
panel yn gallu elwa ar gyfraniad gwerthfawr y rhai sydd â phrofiad o sectorau 
eraill ac o weithio gyda llywodraeth leol.  

 
3.28 Disgwylid i unrhyw asesiad gan banel a gomisiynwyd o dan ddyletswyddau’r 

cyngor a nodir yn y Ddeddf gynnwys y canlynol, o leiaf:- 
 

 Cadeirydd annibynnol ar y panel – nad yw'n gwasanaethu mewn rôl 
swyddogol na gwleidyddol o fewn llywodraeth leol 
 

 Cymheiriad o'r sector cyhoeddus ehangach, y sector preifat neu'r sector 
gwirfoddol 
 

 Uwch-swyddog sy'n gwasanaethu o fewn llywodraeth leol, sy'n debygol o 
fod yn brif weithredwr neu'n gyfarwyddwr, o gyngor heblaw’r un sydd i’w 
asesu 
 

 Uwch-aelod etholedig, o gyngor heblaw’r un sydd i’w asesu.  
 

3.29 Gall y cyngor ddewis penodi aelodau ychwanegol eraill o'r panel fel y gwelant 
yn dda, er enghraifft swyddogion ar lefelau eraill, mwy o gynrychiolwyr o 
bartneriaid neu arbenigwyr allanol eraill.  Efallai y bydd y cyngor hefyd yn 
awyddus i bennu swyddog i weithio gyda'r panel tra bydd yr asesiad yn mynd 
rhagddo, er mwyn darparu cymorth gweinyddol a chydgysylltu gweithgarwch 
ym mhob rhan o'r awdurdod. 

 
Rôl y panel wrth gynnal asesiad o berfformiad gan banel 

3.30 Bydd yn ofynnol i'r panel asesu ar y cyd i ba raddau y mae'r cyngor yn 
bodloni'r gofynion perfformiad, hynny yw i ba raddaul:- 

 

 y mae’n arfer ei swyddogaethau yn effeithiol; 

 y mae’n defnyddio ei adnoddau yn ddarbodus, yn effeithlon ac yn 
effeithiol; 

 y mae ei lywodraethiant yn effeithiol er mwyn cyflawni'r uchod. 
 

3.31 Fel hyn, bydd y panel yn adeiladu ar yr hunanasesiadau a gynhaliwyd eisoes 
gan y cyngor ac yn eu hategu.  Efallai y bydd yn ofynnol i'r panel gyfeirio at y 
canllawiau ar hunanasesu er mwyn llywio ei ddull o gynnal yr asesiad gan 
banel.  Dylai'r panel ganolbwyntio ar edrych ar y sefyllfa bresennol a dros 
gyfnod blaenorol digon hir er mwyn cael darlun ystyrlon o'r sefyllfa yn y cyngor 
ac unrhyw dueddiadau.  Bydd y panel yn ystyried i ba raddau y gall y cyngor 
ymateb i'r amgylchedd sy'n newid lle mae'n gweithredu ac y gellir llywio ei 
waith drwy ddefnyddio'r ffyrdd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant 
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Cenedlaethau'r Dyfodol.11 
 

3.32 Efallai y bydd hefyd yn ddefnyddiol i'r panel ystyried y gweithgareddau sy'n 
gyffredin i drefniadau llywodraethu cyrff cyhoeddus fel y'u nodir yn y 
canllawiau statudol ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
201512:- 
 

 Cynllunio corfforaethol 

 Cynllunio ariannol 

 Cynllunio’r gweithlu (pobl) 

 Caffael  

 Asedau  

 Rheoli risg 

 Rheoli Perfformiad 
 

3.33 Dylai defnyddio hyn fel fframwaith helpu'r panel i ddeall a yw'r cyngor yn 
llywodraethu ei hun yn effeithiol er mwyn sicrhau ei fod yn gwneud y cyfraniad 
mwyaf posibl at gyflawni'r nodau llesiant.13 
 

3.34 Asesiad corfforaethol, sefydliadol yw hwn, y bwriedir iddo ystyried i ba raddau 
y mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad ac y gall gyflawni 
canlyniadau effeithiol.  Ni ddylai'r panel geisio cynnal archwiliadau manwl nac 
adolygiadau manwl o wasanaethau, er y gall ddefnyddio canfyddiadau 
adolygiadau eraill gan gymheiriaid neu adolygiadau manwl o wasanaethau 
wrth lunio ei gasgliadau.  Ni ddylai'r panel geisio archwilio / gwirio 
hunanasesiadau'r Cyngor ei hun, er y gall y dull o gynnal hunanasesiadau a 
fabwysiedir gan gyngor lywio barn panel am effeithiolrwydd ei drefniadau 
llywodraethu. 
 

3.35 Wrth gynnal asesiad o berfformiad gan banel mewn perthynas â chyngor, 
bydd yn rhaid i banel ymgynghori â'r canlynol ynghylch i ba raddau y mae'r 
cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad:- 
 

 pobl leol; 

 pobl eraill sy'n rhedeg busnes yn ardal y cyngor; 

 staff y cyngor; 

 pob undeb llafur a gydnabyddir (o fewn ystyr Deddf yr Undebau Llafur a 
Chysylltiadau Llafur (Cydgrynhoi) 1992 (cym. 52) gan y cyngor. 
 

3.36 Er mai hwn yw'r gofyniad sylfaenol o dan y ddeddfwriaeth, gall y panel ddewis 
ymgynghori â'r cyfryw bersonau eraill neu gynnwys y cyfryw bersonau eraill 
ag sy'n berthnasol, yn ei farn ef, i'w asesiad o'r graddau y mae'r cyngor y 
bodloni'r gofynion perfformiad.14  Gall y panel, er enghraifft,  ymgynghori â 

                                                           
11 Gweler Pennod 1 am fanylion llawn y ffyrdd o weithio  
12 Canllawiau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol  
13 Gweler Pennod 1 am ddiffiniadau llawn o'r nodau. 
14 Dylai paneli gasglu a defnyddio gwybodaeth er mwyn adlewyrchu profiadau pobl o grwpiau 
gwarchodedig gwahanol a'r rhai sydd o dan anfantais economaidd-gymdeithasol a’r effaith arnynt 
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phartneriaid eraill sy'n cydweithio â'r cyngor, yn ogystal âchyrff archwilio, 
arolygu neu reoleiddio. 
  

3.37 Mater i'r panel yw ystyried sut y byddai'n dymuno ymgynghori er mwyn 
cyfrannu'n effeithiol at y broses asesu gan banel, er enghraifft drwy 
ddefnyddio dulliau ymgysylltu presennol, arolygon ar y we, holiaduron ac ati. 
Dylai’r rhain gael eu cynllunio mewn modd sy’n cynrychioli’r boblogaeth 
berthnasol (e.e. pobl leol neu staff). Mater i'r cyngor yw gwneud y trefniadau 
angenrheidiol er mwyn hwyluso’r ymgynghoriad. 
 

3.38 Bydd y panel hefyd yn defnyddio amrywiaeth o ffynonellau mewnol ac allanol 
eraill, gan sicrhau bod sail dystiolaeth eang i lywio casgliadau ynghylch i ba 
raddau y mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad ac argymhellion o ran 
sut i wella.  Ceir awgrymiadau ynghylch ffynonellau a allai lywio'r asesiad yn y 
canllawiau i gynghorau ar gynnal hunanasesiadau. 
 

3.39 Bydd angen i gynghorau ystyried am ba hyd y bydd angen y panel arnynt, a 
chytuno ar hyn gyda'r panel, er mwyn sicrhau bod digon o amser ar gyfer y tri 
cham cyffredinol a nodir ym mharagraff 3.16. 
 

3.40 Mae’r asesiad yn degybol o gynnwys y camau allweddol canlynol i'w cymryd 
gan y panel, er mai mater i'r panel fydd penderfynu a chytuno ar ei ddull 
gweithredu:-  
 

 Cyfarfod cwmpasu  

 Ymchwil ddesg  

 Cyfarfodydd ag arweinwyr gwleidyddol, uwch-swyddogion ac ati; a 
grwpiau trafod, gan gynnwys cyfarfodydd â staff a phartneriaid, pobl leol, 
undebau a chynrychiolwyr busnesau lleol.  

 Dadansoddi'r canfyddiadau a chytuno ar gasgliadau  

 Cyflwyno'r prif ganfyddiadau  

 Paratoi adroddiad y panel i'r cyngor sy'n nodi ei gasgliadau. 
 

Adroddiad ar asesiad gan banel 

3.41 Ar ôl i asesiad gan banel gael ei gwblhau, mae'n rhaid i banel lunio adroddiad 
sy'n nodi'r canlynol:- 

 

 ei gasgliadau ynghylch i ba raddau y mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion 
perfformiad; 

 unrhyw gamau y mae'r panel yn argymell y dylai'r cyngor eu cymryd er 
mwyn cynyddu'r graddau y mae'n bodloni'r gofynion perfformiad. 
 

3.42 Mater i'r panel yw penderfynu ar ffurf a chynnwys yr adroddiad hwn, er y 
byddai disgwyl iddo adlewyrchu egwyddorion allweddol bod yn agored a 
thryloywder a hygyrchedd i'r cyhoedd a phob cynghorydd.  Dim ond barn ac 
argymhellion y panel yn gweithredu ar y cyd y dylai'r adroddiad eu cynnwys. 

 
3.43 Dylai cadeirydd y panel drafod eu casgliadau a'u hargymhellion ag arweinydd 

a phrif weithredwr y cyngor, ac unrhyw unigolion eraill y bydd y cyngor yn 
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dymuno eu cynnwys (er enghraifft, arweinwyr y wrthblaid a grwpiau 
gwleidyddol, a chadeiryddion y pwyllgorau craffu), er mwyn sicrhau bod yr holl 
wersi a ddysgwyd o'r asesiad yn cael eu cyfleu'n briodol.  

 
3.44 Mae'n rhaid i'r panel anfon yr adroddiad cyn gynted ag sy'n rhesymol 

ymarferol ar ôl iddo gael ei baratoi i'r/at y canlynol:- 
 

 Y cyngor 

 Archwilydd Cyffredinol Cymru 

 Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 

 Gweinidogion Cymru15  
 

Cyhoeddi'r adroddiad ar asesiad gan banel  

3.45 Cyfrifoldeb y cyngor, nid y panel, yw cyhoeddi adroddiad y panel.  Cyn gynted 
ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl cael yr adroddiad gan y cyngor, rhaid i'r 
cyngor:- 
 

 drefnu bod yr adroddiad ar gael i bwyllgor llywodraethu ac archwilio'r 
cyngor;  

 cyhoeddi'r adroddiad16. 
 

Ymateb i'r adroddiad ar yr asesiad gan banel 

3.46 Mae'n rhaid i'r cyngor baratoi ymateb i'r adroddiad ar yr asesiad o berfformiad 
gan banel. Yn ei ymateb, mae'n ofynnol i'r cyngor nodi'r canlynol:- 
 

 y graddau y mae'n derbyn y casgliadau yn yr adroddiad; 

 y graddau y mae'r cyngor yn bwriadu dilyn unrhyw argymhellion a nodir yn 
yr adroddiad;   

 unrhyw gamau y mae'n bwriadu eu cymryd er mwyn cynyddu'r graddau y 
mae'n bodloni'r gofynion perfformiad. 
 

3.47 Dylid defnyddio'r casgliadau a'r argymhellion o'r asesiad er mwyn helpu'r 
cyngor i nodi camau y bydd yn eu cymryd i gynyddu'r graddau y mae'n 
bodloni'r gofynion perfformiad.  Dylai'r adroddiad dynnu sylw at feysydd lle y 
gallai hunangymorth a chymorth a arweinir gan y sector fod yn werthfawr.  
Gall hefyd ailadrodd rhywbeth y mae'r cyngor eisoes yn ymwybodol ohono ac 
ategu'r achos dros newid, a / neu nodi lle y byddai'n fuddiol cynnwys eraill fel 
y bo'n briodol. 

 
3.48 Wrth ymateb, dylai cyngor gymhwyso Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015 a llunio ei ymateb yn unol â'r pum ffordd o weithio.  Dylai hyn 
fod yn gymwys i'r hyn y mae'r cyngor yn bwriadu ei wneud a sut  y mae'n 
bwriadu ei wneud. Byddai cynnwys eraill yn y broses o lunio ei ymateb yn 
arwydd o gyngor blaengar. 

                                                           
15 Mae hyn yn cynnwys Arolygiaeth Gofal Cymru 
16 Yn electronig ar wefan y cyngor – gweler a171(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021. 
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3.49 Dylai cyngor hefyd ystyried asesiad o berfformiad gan banel wrth gynnal ei 

hunanasesiad nesaf, er mwyn gweld a yw'r hyn a ddysgwyd o'r asesiad gan 
banel wedi'i roi ar waith. 

 
Cynnwys y pwyllgor llywodraethu ac archwilio 

3.50 Mae'n rhaid i'r cyngor drefnu bod drafft o'i ymateb i'r asesiad o berfformiad 
gan banel fod ar gael i'w bwyllgor llywodraethu ac archwilio. Wedyn, mae'n 
rhaid i'r pwyllgor hwnnw adolygu'r ymateb drafft a chaiff wneud argymhellion 
ar gyfer newidiadau i'r ymateb i'r asesiad gan banel. 

 
3.51 Os na fydd y cyngor yn gwneud newid a argymhellwyd gan y pwyllgor 

llywodraethu ac archwilio, mae'n rhaid iddo nodi'r argymhelliad a'r rhesymau 
pam na wnaeth y newid yn yr ymateb terfynol. 
 

Cyhoeddi'r ymateb i'r adroddiad ar yr asesiad gan banel 

3.52 Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl cwblhau'r ymateb, mae'n rhaid 
i'r cyngor gyhoeddi'r17 ymateb a'i anfon at y canlynol:- 

 

 Aelodau'r panel 

 Archwilydd Cyffredinol Cymru 

 Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 

 Gweinidogion Cymru18 
 

3.53 Mae'n rhaid i'r ymateb i adroddiad ar asesiad gan banel gael ei gyhoeddi o 
leiaf bedwar mis cyn y disgwylir i'r etholiad cyffredin nesaf ar gyfer cynghorwyr 
i'r cyngor gael ei gynnal. 

 

                                                           
17 Yn electronig ar wefan y cyngor – gweler a171(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021. 
18 Mae hyn yn cynnwys Arolygiaeth Gofal Cymru 
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Pennod 4 – Arolygiadau arbennig gan Archwilydd Cyffredinol 
Cymru  

Cyflwyniad 

4.1 Yn ychwanegol at y system hunanasesu, yr asesiad o berfformiad gan banel 
a'r adroddiad ar asesiad o'r fath, mae'r darpariaethau ynglŷn â pherfformiad a 
llywodraethu yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“y 
Ddeddf”) yn darparu ar gyfer arolygiad arbennig o gyngor i'w gynnal gan 
Archwilydd Cyffredinol Cymru.  Mae'r bennod hon yn disgrifio pwerau ar gyfer 
arolygiadau arbennig o gynghorau, yn nodi sut y gwneir penderfyniad i gynnal 
arolygiad arbennig ac yn disgrifio dyletswyddau cynghorau a Gweinidogion 
Cymru i ymateb i adroddiadau ar arolygiadau arbennig. Gall cynghorau roi 
adroddiadau drwy eu prosesau democrataidd eu hunain, yn ogystal â 
bodloni’r gofynion statudol hyn.  

 
Y pŵer i gynnal arolygiad arbennig 

4.2 Diben arolygiad arbennig yw helpu cyngor i fodloni'r gofynion perfformiad neu 
gynyddu'r graddau y mae'n eu bodloni.  

 
4.3 Os bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru o'r farn nad yw cyngor yn bodloni'r 

gofynion perfformiad neu y mae'n bosibl nad yw'n eu bodloni, efallai y bydd yr 
Archwilydd Cyffredinol yn cynnal arolygiad arbennig.  Nod yr arolygiad hwn 
yw asesu i ba raddau y mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad, hynny 
yw i ba raddau:- 
 

 y mae’n arfer ei swyddogaethau yn effeithiol; 

 y mae’n defnyddio ei adnoddau yn ddarbodus, yn effeithlon ac yn 
effeithiol;  

 y mae ei lywodraethiant yn effeithiol er mwyn cyflawni'r uchod. 
 

4.4 Gall Gweinidogion Cymru hefyd ofyn i'r Archwilydd Cyffredinol ystyried a yw 
cyngor yn bodloni'r gofynion perfformiad neu a yw'n bosibl nad yw'n eu 
bodloni; a phenderfynu a ddylid cynnal arolygiad arbennig. 

 
4.5 Mae'n rhaid i'r Archwilydd Cyffredinol ymgynghori â Gweinidogion Cymru cyn 

penderfynu a ddylid cynnal arolygiad arbennig o gyngor, oni bai mai 
Gweinidogion Cymru a wnaeth y cais fel y nodwyd uchod. 

 
4.6 Mae'n rhaid i'r Archwilydd Cyffredinol hysbysu'r cyngor yn ysgrifenedig o'r 

bwriad i gynnal arolygiad arbennig gan nodi'r canlynol:- 
 

 y rhesymau pam yr ystyrir nad yw'r cyngor yn bodloni'r gofynion 
perfformiad neu ei bod yn bosibl nad yw'n eu bodloni;   

 y materion y mae'r Archwilydd Cyffredinol yn bwriadu eu harolygu (er nad 
yw'r Archwilydd Cyffredinol wedi'i gyfyngu i arolygu'r materion a nodir yn yr 
hysbysiad yn unig). 
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4.7 Yn dilyn arolygiad arbennig, mae'n rhaid i'r Archwilydd Cyffredinol lunio 
adroddiad sy'n nodi'r canlynol:- 

 

 casgliadau ynghylch i ba raddau y mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion 
perfformiad;   

 unrhyw gamau yr argymhellir y dylai'r cyngor neu Weinidogion Cymru eu 
cymryd er mwyn cynyddu'r graddau y mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion 
perfformiad a/neu wella effeithiolrwydd llywodraeth leol ar gyfer yr ardal. 
 

4.8 Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, mae'n rhaid i'r Archwilydd 
Cyffredinol gyhoeddi'r adroddiad a'i anfon i'r/at y canlynol:- 

 

 y prif gyngor y mae'n ymwneud ag ef; 

 Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru; 

 Gweinidogion Cymru19 
 
4.9 Mae'n rhaid i gyngor sy'n cael adroddiad ar arolygiad arbennig drefnu bod yr 

adroddiad ar gael i'w bwyllgor llywodraethu ac archwilio cyn gynted ag y bo'n 
rhesymol ymarferol. 

 
4.10 Os bydd yr adroddiad yn ymdrin â'r ffordd y caiff budd-dal tai ei weinyddu gan 

y cyngor, efallai y bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn anfon yr adroddiad at yr 
Ysgrifennydd Gwladol. 
 

Y ddyletswydd i ymateb i argymhellion yr Archwilydd Cyffredinol – prif gyngor 

4.11 Mae gan gyngor sy'n cael adroddiad ar arolygiad arbennig gan Archwilydd 
Cyffredinol Cymru ddyletswydd i ymateb i'r argymhellion. 

 
4.12 Mae'n rhaid i'r ymateb nodi pa gamau, os o gwbl, y mae'r cyngor yn bwriadu 

eu cymryd mewn ymateb i'r argymhellion.  Mae'n rhaid i'r cyngor drefnu bod 
drafft o'r ymateb ar gael i'w bwyllgor llywodraethu ac archwilio. Wedyn, mae'n 
rhaid i'r pwyllgor hwnnw adolygu'r ymateb drafft a chaiff wneud argymhellion 
ar gyfer newidiadau i'r drafft.  Os na fydd y cyngor yn gwneud newid a 
argymhellwyd gan y pwyllgor llywodraethu ac archwilio, mae'n rhaid iddo 
nodi'r argymhelliad a'r rhesymau pam na wnaeth y newid yn yr ymateb. 

 
4.13 Mae'n rhaid i'r ymateb gael ei anfon at yr Archwilydd Cyffredinol o fewn 30 

diwrnod i'r dyddiad y cafodd y cyngor yr adroddiad, oni fydd yr Archwilydd 
Cyffredinol yn nodi cyfnod hwy yn ysgrifenedig. 

 
4.14 Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl anfon yr ymateb at yr 

Archwilydd Cyffredinol, mae'n rhaid i'r cyngor gyhoeddi'r ymateb a'i anfon at y 
canlynol:- 

 

 Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru; 

 Gweinidogion Cymru20 

                                                           
19 Mae hyn yn cynnwys Arolygiaeth Gofal Cymru 
20 Mae hyn yn cynnwys Arolygiaeth Gofal Cymru 
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Y ddyletswydd i ymateb i argymhellion yr Archwilydd Cyffredinol – 
Gweinidogion Cymru 

4.15 Os bydd adroddiad ar arolygiad arbennig a luniwyd gan Archwilydd 
Cyffredinol Cymru yn cynnwys argymhellion ar gyfer camau i'w cymryd gan 
Weinidogion Cymru, mae'n rhaid i Weinidogion Cymru baratoi ymateb i'r 
argymhellion. 

 
4.16 Mae'n rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi eu hymateb cyn gynted ag y bo'n 

rhesymol ymarferol a'i anfon at y/i'r canlynol:- 
 

 Yr Archwilydd Cyffredinol; 

 Y prif gyngor y mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn ymwneud ag 
ef;  

 Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. 
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Pennod 5 – Cefnogaeth a chymorth i wella perfformiad ac 
ymyrraeth gan Weinidogion Cymru 

Cyflwyniad 

5.1 Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“y Ddeddf”) yn 
gwneud darpariaeth i Weinidogion Cymru roi cefnogaeth a chymorth i 
gynghorau a, lle y bo angen, ymyrryd os bydd cyngor yn wynebu problemau 
sylweddol. 
  

5.2 Mae'r bennod hon yn disgrifio pwerau i Weinidogion Cymru roi cefnogaeth a 
chymorth statudol ac mae ar wahân i unrhyw gymorth anffurfiol a arweinir gan 
y sector sydd ar gael i gynghorau.  Dylai hunanasesiadau ac asesiadau o 
berfformiad gan banel helpu cynghorau i nodi problemau yn gynnar, cael 
cymorth a arweinir gan y sector er mwyn mynd i'r afael â phroblemau ac 
osgoi’r angen am gymorth statudol mwy ffurfiol. 

 
5.3 Mae'r bennod hon hefyd yn disgrifio pwerau i Weinidogion Cymru ymyrryd yn 

statudol er mwyn cynyddu'r graddau y mae cyngor yn bodloni'r gofynion 
perfformiad.  Dim ond pan fetho popeth arall yr ymyrrir yn statudol mewn 
cyngor.  Bydd Gweinidogion Cymru yn ceisio gweithio gyda chyngor a 
phartneriaid eraill i gynnig cymorth i gynghorau er mwyn iddynt allu ymdrin â 
phroblemau mewn ffordd briodol ac amserol a sicrhau na fyddant yn troi'n 
broblemau difrifol nac yn argyfwng. 

 
5.4 Diben y gefnogaeth a'r pwerau ymyrryd yw sicrhau llywodraethu da a 

llywodraeth leol effeithiol, nid newid swyddogaethau sylfaenol cyngor yn 
sylweddol. 

 
Cefnogaeth a chymorth gan Weinidogion Cymru  

5.5 Gall Gweinidogion Cymru roi cymorth i gyngor i'w helpu i fynd i'r afael ag 
anawsterau y mae'n eu hwynebu wrth geisio bodloni'r gofynion perfformiad.  
Bydd y cymorth hwn yn gymorth pwrpasol y bwriedir iddo fynd i'r afael â'r 
materion neu'r amgylchiadau penodol sy'n achosi pryder.  Fel hyn, byddai'r 
gefnogaeth a'r cymorth wedi'u teilwra er mwyn diwallu anghenion penodol y 
cyngor yn y ffordd fwyaf effeithiol. 

 
5.6 Efallai y bydd cyngor am ofyn i Weinidogion Cymru ystyried rhoi cefnogaeth a 

chymorth iddo a byddai cais o'r fath yn arwydd o sefydliad agored a blaengar 
sy'n benderfynol o gyflawni ar ran ei gymunedau. 

 
5.7 Gall Gweinidogion Cymru hefyd roi cefnogaeth a chymorth i gyngor os na 

fydd yn gofyn amdanynt, er mwyn cynyddu'r graddau y mae cyngor yn 
bodloni'r gofynion perfformiad. 

 
5.8 Mae'n rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â'r cyngor am y gefnogaeth a'r 

cymorth y maent yn bwriadu eu rhoi iddo. 
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5.9 Gall Gweinidogion Cymru gyfarwyddo cyngor i roi cefnogaeth a chymorth i 
gyngor arall os ystyrir bod hynny'n briodol er mwyn cynyddu'r graddau y mae'r 
cyngor sy'n cael y cymorth yn bodloni'r gofynion perfformiad. 
 

5.10 Cyn rhoi cyfarwyddyd, byddid yn ymgynghori â'r ddau gyngor a byddai'r holl 
amgylchiadau yn cael eu hystyried, gan gynnwys effeithiau darparu’r cymorth 
hwn.  

 
Pwerau Gweinidogion Cymru i ymyrryd mewn prif gyngor 

5.11 Os bydd Gweinidogion Cymru o'r farn ei bod yn debygol nad yw cyngor yn 
bodloni'r gofynion perfformiad, neu nad yw'r cyngor yn bodloni'r gofynion 
perfformiad, cânt gyfarwyddo cyngor i gymryd camau penodol a chânt hefyd 
gyfarwyddo bod un o swyddogaethau cyngor yn cael ei chyflawni gan 
Weinidogion Cymru neu eu henwebai. 
 

5.12 Mae'r Ddeddf yn cynnwys amodau ynglŷn â phryd a sut y gall Gweinidogion 
Cymru roi cyfarwyddyd ymyrryd.  Mae'r rhain yn nodi bod yn rhaid i 
Weinidogion Cymru fod wedi gwneud y canlynol:- 

 

 rhoi, neu geisio rhoi, cefnogaeth a chymorth i'r cyngor; 

 ymgynghori â'r cyfryw bersonau ag sy'n briodol yn eu barn nhw;   

 hysbysu'r cyngor perthnasol eu bod yn bwriadu rhoi'r cyfarwyddyd. 
 

5.13 Fodd bynnag, os bydd Gweinidogion Cymru o'r farn bod angen rhoi 
cyfarwyddyd ar fyrder, ni fyddai'r amodau hyn yn gymwys. 

 
5.14 Byddai Gweinidogion Cymru yn ymdrin â phob sefyllfa yn unigol wrth 

benderfynu a oes angen rhoi cymorth statudol neu ymyrryd yn statudol, gan 
ystyried amrywiaeth eang o dystiolaeth. 
 

5.15 Caiff Gweinidogion Cymru gyfarwyddo cyngor i gydweithredu â Gweinidogion 
Cymru neu gyngor arall y mae'n ei gyfarwyddo i roi cefnogaeth a chymorth.  
Mae'n rhaid i'r cyngor sy'n cael cymorth ddarparu mynediad i'w safle, ei 
ddogfennau, gwybodaeth arall a chyfleusterau a chymorth at ddibenion rhoi 
cefnogaeth a chymorth (oni bai ei fod wedi'i wahardd rhag gwneud hynny gan 
unrhyw ddeddfiad neu gan reolaeth y gyfraith). 
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6 Mehefin 2022 / 
6 June 2022

Proses Hunanasesu 
Cyngor Sir Ceredigion / 
Ceredigion County Council Self-
Assessment Process

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio / 
Governance and Audit Committee
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Rhan 6 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 / 
Part 6 of the Local Government and Elections (Wales) Act 2021

• Introduces new performance 
regime for Principal Councils

• Councils need to be self-aware, 
understanding whether its delivering 
the right outcomes, and 
challenging itself to continuously 
improve

• Focus is on outcomes, not on 
process

• Organisation-wide view of 
performance

• Cyflwyno cyfundrefn berfformio 
newydd ar gyfer Prif Gynghorau

• Mae angen i gyngor fod yn 
hunanymwybodol, deall a yw’n 
cyflawni'r canlyniadau cywir, a 
herio ei hun i wella'n barhaus

• Pwyslais ar ganlyniadau nid ar y 
broses

• Ystyried perfformiad o safbwynt y 
sefydliad cyfan 
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• Not just about meeting objectives, 
but also how its delivering its 
functions, using its resources and 
governing itself. 

• Requirement to publish Self-
Assessment Report (with action 
plan)

• The Self-Assessment Action Plan is 
the key output from the process. 
The evaluation of achievement of 
the plan is the core of the Act’s 
aim…i.e. the “so what” question

Rhan 6 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 / 
Part 6 of the Local Government and Elections (Wales) Act 2021

• Nid ond yn fater o gyflawni 
amcanion, ond hefyd sut mae 
cyflawni ei swyddogaethau, 
defnyddio’i adnoddau a 
llywodraethu ei hun. 

• Rhaid cyhoeddi Adroddiad 
Hunanasesu (gyda chynllun 
gweithredu)

• Y Cynllun Gweithredu yw cynnyrch 
allweddol y broses. Mae gwerthuso 
llwyddiant y cynllun yn hanfodol i 
nod y Ddeddf.
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• All Members have a role to play 
but the Governance and Audit 
Committee have a critical role in 
“reviewing” the Self-Assessment 
Report

• Self-Assessment should inform and 
influence strategic planning, 
financial management/budget 
processes, improvement planning 
and reporting. 

• Ongoing engagement with the 
public, businesses, staff and 
unions. 

• Once in each election cycle, 
each LA must have a ‘Panel 
Performance Assessment’

Rhan 6 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 / 
Part 6 of the Local Government and Elections (Wales) Act 2021
• Mae gan bob Aelod rôl i'w 

chwarae ond mae gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio rôl 
hanfodol o ran “adolygu’r” 
Adroddiad Hunanasesu

• Dylai Hunanasesu lywio a 
dylanwadu ar gynllunio strategol, 
prosesau rheoli 
ariannol/cyllidebol, a’r gwaith o 
gynllunio gwelliant ac adrodd 
arno. 

• Ymgysylltu’n barhaus â'r 
cyhoedd, busnesau, staff ac 
undebau. 

• Unwaith ym mhob cylch 
etholiadol, rhaid i bob Awdurdod 
Lleol gael ‘Asesiad Perfformiad 
gan Banel’
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Pwyntiau allweddol y broses Hunanasesu /
Key points of the Self-Assessment process

• Cease publication of the existing 
Annual Report

• Publish Self-Assessment Report that 
discharges the requirements of 
both:
o Well-being of Future 

Generations (Wales) Act 2015
o Local Government and 

Elections (Wales) Act 2021

• Use Key Questions or “Key Lines of 
Enquiry” approach to ensure the 
process is focused on 1) 
outcomes, 2) corporate view of 
performance, 3) requirements of 
the Act and is 4) evidence based

• Gorffen cyhoeddi’r Adroddiad 
Blynyddol presennol

• Cyhoeddi Adroddiad Hunanasesu 
sy’n bodloni gofynion:
o Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015 
o Deddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021

• Defnyddio Cwestiynau Allweddol 
neu “Drywydd Holi Allweddol” i 
sicrhau fod y broses yn 
canolbwyntio ar 1) canlyniadau 2) 
perfformiad o safbwynt y sefydliad 
cyfan 3) gofynion y Ddeddf a 4) 
yn seiliedig ar dystiolaeth
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• LG workshop to identify evidence 
and scores

• Build Self-Assessment into the Teifi
Performance System, and create 
Self-Assessment ‘Dashboard’

• Publish the Self-Assessment Report 
annually (One cycle = one year)

• Timescales aligned – e.g. Self 
Assessment is a key driver for 
Business Plans 

• Year 1 would be a “year of 
learning”

• Provides balance between 
requirements of the Act and 
capacity

Pwyntiau allweddol y broses Hunanasesu /
Key points of the Self-Assessment process

• Gweithdy LG i nodi tystiolaeth a 
sgoriau

• Gosod Hunanasesu fel rhan o 
System Berfformio Teifi, a chreu 
‘Dangosfwrdd’ Hunanasesu

• Cyhoeddi'r Adroddiad 
Hunanasesu yn flynyddol (Un 
cylch = blwyddyn)

• Amserlenni yn cyd-fynd – e.e. Mae 
Hunanasesu yn sbardun allweddol 
ar gyfer Cynlluniau Busnes 

• Bydd Blwyddyn 1 yn “flwyddyn o 
ddysgu”

• Darparu cydbwysedd rhwng 
gofynion y Ddeddf a chapasiti
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Braslun o’r Broses Hunanasesu /
Self-Assessment Outline Process

OVERVIEW & 
SCRUTINY

COLLATE 
EVIDENCE

LEADERSHIP 
GROUP 

REVIEW DRAFT 
REPORT

GOVERNANCE 
AND AUDIT 
COMMITTEE  

REVIEW DRAFT 
REPORT

PUBLISH SELF-
ASSESSMENT 

LEADERSHIP 
GROUP 

WORKSHOP

TROSOLWG A 
CHRAFFU

GWEITHDY GRŴP 
ARWEINIOL

CASGLU 
TYSTIOLAETH

ADRODDIAD 
ADOLYGU 

DRAFFT Y GRŴP 
ARWEINIOL

ADRODDIAD 
ADOLYGU 
DRAFFT Y 

PWYLLGOR 
LLYWODRAETHU 
AC ARCHWILIO

CYHOEDDI’R 
HUNAN-
ASESIAD
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Trywydd Holi Allweddol / Key Lines of Enquiry

Asesiad Presennol Cynllunio at y Dyfodol a Chyflawni

Gofynion Perfformiad 
y Ddeddf Thema Trywydd Holi Allweddol

Pa mor dda ydyn ni’n perfformio a sut ydyn ni’n gwybod? Beth a sut allwn ni wella?

Tystiolaeth Beth sy’n 
gweithio’n dda?

Beth ydych 
chi’n poeni 
amdano?

Sgôr Ble mae angen 
i ni fod?

Beth sydd 
angen i ni 
wneud i 

gyrraedd yno?

Beth fydd yn 
dangos i ni ein 

bod wedi 
cyrraedd yno?

Gweithredu ei 
swyddogaethau yn 
effeithiol

Pa mor dda y 
mae'r Cyngor 
yn sicrhau 
gwell 
canlyniadau i 
bobl yn yr 
ardal leol?

1) A oes gan y Cyngor gyfres 
o strategaethau 
corfforaethol a 
gwasanaethol sy'n nodi 
gweledigaeth a 
blaenoriaethau'r Cyngor?
2) A yw'r strategaethau hyn 
yn cyflawni eu hamcanion?
3) A yw'r strategaethau hyn 
yn gynaliadwy o ran addasu 
ar gyfer anghenion y 
sefydliad yn y dyfodol?
4) A oes gan y Cyngor 
fframwaith rheoli perfformiad 
effeithiol a phroses craffu 
democrataidd ar waith i 
gefnogi'r gwaith o gyflawni 
gweledigaeth a 
blaenoriaethau'r Cyngor?
5) A yw Cynlluniau Busnes y 
Gwasanaethau yn cyflawni 
eu hamcanion a'u targedau 
perfformiad?
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Trywydd Holi Allweddol / Key Lines of Enquiry

Current Assessment Future Planning and Delivery

Performance 
Requirements of the 

Act
Theme Key Line of Enquiry

How well are we doing and how do we know? What and how can we do better?

Evidence What's working 
Well?

What are you 
worried about? Score Where do we 

need to be?

What do we 
need to do to 

get there?

What will tell 
us we have 

got there? i.e. 
the "so what"

Exercising its functions 
effectively

How well is the 
Council 
delivering 
improved 
outcomes for 
people in the 
local area?

1) Does the Council have a 
set of corporate and 
service strategies in place 
which set out the Council's 
vision and priorities?
2) Are these strategies 
delivering their aims and 
objectives?
3) Are these strategies 
sustainable in adapting to the 
future needs of the 
organisation?
4) Does the Council have an 
effective performance 
management framework 
and democratic scrutiny in 
place to support delivery of 
the Council's vision and 
priorities?
5) Are Service Business Plans 
delivering their objectives 
and performance targets?
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Ymarfer Myfyriol / Reflective Practice

Reflection or reflective practice is an 
integral part of Self-Assessment:

• Establish a culture of reflective 
practice both corporately and in 
services

• Constantly asking ‘how can we 
improve?”

• Solutions focus on working 
practices and ‘how we do things’

• Encourage and capture creativity 
and innovation

Mae ystyried neu ymarfer myfyriol yn 
rhan annatod o Hunanasesu:

• Sefydlu diwylliant o ymarfer 
myfyriol yn gorfforaethol ac mewn 
gwasanaethau

• Gofyn yn gyson “sut allwn ni 
wella?”

• Bod datrysiadau yn canolbwyntio 
ar arferion gwaith a’n ‘ffordd o 
wneud pethau’

• Annog a dal creadigrwydd ac 
arloesedd
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Llinell Amser / Timeline

Sesiwn Trosolwg 
a Chraffu / 

Gweithdy LG a 
chasglu 

tystiolaeth

Overview & 
Scrutiny session / 
LG Workshop and 
collate evidence

Adolygu’r
Adroddiad drafft 

Hunanasesu a 
gwneud 

argymhellion

Review draft 
Self-Assessment 
Report & make 

recommendations

Casglu tystiolaeth 
a diweddaru 
tystiolaeth ar 
System Teifi

Collate 
evidence & 

update evidence 
on the Teifi

System

Llunio 
Adroddiad 

drafft
Hunanasesu

Produce draft 
Self-

Assessment 
Report

Diweddaru’r 
Adroddiad 

Hunanasesu a’r 
Cynllun 

Gweithredu

Update 
Self-Assessment 
Report & Action 

Plan

Cyflwyno’r 
Adroddiad 
Terfynol i’r 

Pwyllgor Llyw 
ac Archwilio

Final Report 
presented to 

GAC

Dechrau’r broses 
Hunanasesu

Self-Assessment 
Process 

commences

Canlyniadau'r 
Ymgynghoriad 

Consultation 
Results

Dogfennau 
perthnasol

Relevant 
Documents

Ebrill / 
April

Ebrill – Mai/
April - May

Mehefin – Gorffennaf / 
June - July Gorffennaf – Awst / 

July - August
Medi / 

September
Hydref / 
October

Tachwedd / 
November
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Cylch Etholiadol 2022-27 / Election Cycle 2022-27

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Asesiad 
Perfformiad 

gan Banel 
/ Panel 

Performance 
Assessment

Etholiadau Lleol 
a 

Gweinyddiaeth 
Newydd /

Local Elections 
and New 

Administration

Cyhoeddi 
Adroddiad 
Terfynol yr 

Hunanasesu
/Final Self-

Assessment 
Report published

Cyhoeddi 
Strategaeth 

Gorfforaethol 
newydd
/ New 

Corporate 
Strategy 

published

Cyhoeddi 
Adroddiad 
Terfynol yr 

Hunanasesu
/Final Self-

Assessment 
Report published

Cyhoeddi 
Adroddiad 
Terfynol yr 

Hunanasesu
/Final Self-

Assessment 
Report published

Cyhoeddi 
Adroddiad 
Terfynol yr 

Hunanasesu
/Final Self-

Assessment 
Report published

Cyhoeddi 
Adroddiad 
Terfynol yr 

Hunanasesu
/Final Self-

Assessment 
Report published
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Integreiddio gyda’r Fframwaith Perfformiad /
Integrating with the Performance Framework

Hunanasesu / Self-Assessment

Cynlluniau
Busnes /
Business 

Plans

Bwrdd
Perfformiad / 
Performance 

Board

Cofrestr
Risgiau 

Corfforaethol
/

Corporate 
Risk Register

Monitro’r 
Archwilio /  

Audit 
Monitoring
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• All Members have a key role to 
play 

• Champion the principles of self-
assessment and reflective practice

• The Governance and Audit 
Committee have a critical role in:

o Reviewing the Draft Self-
Assessment Report

o Making recommendations on 
the Self-Assessment Report 

• The Committee is a statutory 
recipient of the Final Self-
Assessment Report

Atgoffa/ Recap: 
Beth mae'n ei olygu o ran Llywodraethu ac Archwilio? / 

What does it mean for Governance and Audit?

• Mae gan bob Aelod rôl allweddol 
i'w chwarae 

• Hyrwyddo egwyddorion 
hunanasesu ac ymarfer myfyriol

• Mae gan y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio rôl hollbwysig o ran:

o Adolygu'r Adroddiad Hunanasesu 
drafft

o Gwneud argymhellion ar yr 
Adroddiad Hunanasesu 

• Mae'r Pwyllgor yn dderbynnydd 
statudol o’r Adroddiad Hunanasesu 
Terfynol
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

Adroddiad i’r: 
 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

Dyddiad y cyfarfod: 
 

Mehefin 6ed 2022 

Teitl: 
 

Cofrestru Risgiau Corfforaethol 
 

Pwrpas yr adroddiad: Rhoi diweddariad i'r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio am y Gofrestr Risgiau Corfforaethol 
 

Portffolio'r Cabinet ac  
Aelod y Cabinet 
 

Cynghorydd Bryan Davies, Gwasanaethau 
Democrataidd, Polisi, Perfformiad a 
Phartneriaethau 

 
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. Er bod 
mwyafrif y risgiau yn parhau heb eu newid, gofynnir 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 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 dau wedi llacio rheoliadau ac mae bron 
pob cyfyngiad wedi’i godi, gan arwain at ailgyflwyno gwasanaethau’r Cyngor, yn 
amodol ar asesiadau risg. 
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2 
 

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 – Cofrestru Risgiau Corfforaethol 
 
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:                                 Mai 11eg 2022 
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Cofrestr Risgiau 
Corfforaethol 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolygwyd a diweddarwyd gan y Grŵp 
Arweiniol ar 

11/05/2022 

Y tro diwethaf i'r Pwyllgor Archwilio ei 
monitro oedd 

19/01/2022 

Cyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio ar 06/06/2022 
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1  

Cofrestru Risgiau Corfforaethol 
Cynnwys a Chrynodeb 

 
 
 

 

Teitl y Risg 

 

Perchennog 
 

Statws y Risg 
 

     

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 

 

Stephen Johnson 20     

 
 

R006: Rhaglen Gydol Oed a Lles 

 

James Starbuck 15      

 

R009: Rheoli Gwybodaeth a Chadernid 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      

 

 

 

 

  

Allwedd Risg 
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Risg Gorfforaethol R003 Gwella a Pherfformiad 
Corfforaethol 
Perchennog: Rheolwr Corfforaethol Diana Davies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camau Lliniaru Erbyn Pryd Meh Medi Rhag Maw 

R003T01: Sicrhau bod cynlluniau busnes a 
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 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mae prosesau Cynllunio Busnes a Pherfformiad y Cyngor wedi ailgychwyn bellach yn dilyn eu hatal dros 

dro yn ystod 2020/21 pan oedd gwaith adfer yn dilyn Covid yn flaenoriaeth. 

Aeth Proses Cynllunio Busnes newydd yn fyw yn 2021 oedd yn cynnwys agwedd symlach at bennu amcanion, 

tasgau a mesurau ac agwedd wedi'i chanoli at ail-godio’r cysylltiadau rhwng amcanion a blaenoriaethau. 

Mae dau gyfarfod Bwrdd Perfformiad bellach wedi'u cynnal a'r diweddaraf ym mis Mawrth. Cafodd y 

broses newydd hon ei hategu gan ddeunyddiau hyfforddi newydd i gefnogi'r defnydd o'r System 

Perfformiad Teifi a chyfres o sesiynau hyfforddi galw heibio. Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i Ran 6 Deddf 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau sy'n cyflwyno'r trefniadau perfformiad newydd seiliedig ar hunanasesiad 

ar gyfer Prif Awdurdodau. Cafodd ei chyflwyno ym mis Ebrill 2021 ac mae'r Cyngor wrthi'n datblygu 

proses newydd i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r hunanasesiad blynyddol. Mae'r trefniadau perfformiad 

newydd ar gyfer Prif Awdurdodau yn golygu bod angen newid agwedd, gan gynnwys ymgysylltu'n 

barhaus ar ei berfformiad, asesiad panel unwaith bob cylch etholiadol, a chyhoeddi hunanasesiad 

blynyddol ar ei berfformiad. 

 
 
 
Risg Gorfforaethol R004 Parhad Busnes 

Bydd peidio â sicrhau bod y trefniadau Rheoli Perfformiad yn 
addas i'r diben ar gyfer bodloni ein hanghenion blaenoriaethol 
yn y dyfodol, a pheidio â chefnogi'r gwaith o weithredu'r 
System Rheoli Perfformiad Corfforaethol newydd fel sy’n 
ofynnol gan y Ddeddf Llywodraeth Leol newydd, yn effeithio ar 
ein gallu i ddefnyddio deallusrwydd busnes effeithiol mewn 
prosesau gwneud penderfyniadau yn y dyfodol. 

Disgrifiad 

Mae'r prif ganlyniadau ar gyfer y Cyngor yn rhai gwleidyddol, a 
allai danseilio'i enw da ac arwain at wasanaethau gwaeth ar 
gyfer dinasyddion y Sir.  Gallai hyn arwain at adroddiadau 
rheoleiddio gwael, ymyrraeth, ynghyd â gostyngiad yn y 
gyllideb. 

Y Canlyniadau Posibl 

Mae'r risgiau posibl o ran darparu a gwasanaethau gwaeth i 
gwsmeriaid yn parhau wrth i wasanaethau wneud arbedion.  Mae 
trefniadau da o ran cynllunio ariannol a rheoli perfformiad 
corfforaethol ar waith i liniaru'r risgiau hynny.  Cafodd y prosesau 
rheoli perfformiad eu hatal dros dro am gyfnod yn ystod 202021 
oherwydd pandemig Covid19 ond maent bellach wedi’u 
hailddechrau. 

Tystiolaeth o'r Risg 

                                                 Sylwadau (e.e. cynnydd hyd yma) 
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Perchennog: Rheolwr Corfforaethol Diana Davies 
 

24 

21  
18 

 

12 

9 

6 

3 

0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camau Lliniaru Erbyn Pryd Meh Medi Rhag Maw 

R004T02: Datblygu a Gweithredu Cynllun Ymateb ac 
Addasu ar gyfer rheoli Covid-19 

30 Medi 2021 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 Cydnerthedd Lleol 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'r Awdurdod Lleol wedi gweithredu ei Gynllun Ymateb i Argyfwng a Chynlluniau Parhad Busnes trwy strwythur Grŵp Rheoli Aur yr 
Awdurdod Lleol gyda grwpiau Rheoli Arian yn adrodd iddo. Mae'r grwpiau Rheoli Arian wedi cynnwys Addasiad Economaidd, 
Marwolaethau Ychwanegol, Profi ac Olrhain Cysylltiadau, Brechu Torfol a Digartrefedd. Mae strwythurau’r Grŵp Rheoli Aur a’r Grŵp 
Rheoli Arian bellach wedi dod i ben wrth i'r pandemig symud i endemig. 

Mae pob gwasanaeth wedi adolygu a diweddaru eu Cynlluniau Parhad Busnes ar dempled newydd. Mae adolygiad o'r Cynllun Parhad 
Busnes Corfforaethol hefyd yn mynd rhagddo gan ddefnyddio'r wybodaeth a roddwyd gan bob Gwasanaeth. 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi cymryd rhan lawn yng ngrwpiau cydlynu strategol/adfer Covid-19 y Fforwm Cydnerthedd Lleol.  Mae grwpiau 
Fforwm Cydnerthedd Lleol eraill, megis y Grŵp Risg Cydlyniant a Hyfforddiant a'r Grŵp Tywydd Garw newydd ailgychwyn yn dilyn ei atal 
dros dro oherwydd y pandemig. Mae'r Awdurdod Lleol wedi mynychu'r cyfarfodydd hyn ac yn cynorthwyo i ddiweddaru Cynllun 
Trefniadau Tywydd Garw'r Fforwm Cydnerthedd Lleol. 

Mae'r Grŵp Rheoli Parhad Busnes mewnol wedi cael ei ailsefydlu ac yn cael ei gadeirio gan yr Aelod Cabinet sydd â'r portffolio ar gyfer 
cyllid a diogelu'r cyhoedd. Mae'r grŵp hwn wedi goruchwylio'r gwaith o adolygu a diweddaru'r Cynllun Canolfan Orffwys Brys. Mae 
hyfforddiant wedi cael ei ddatblygu a'i ddarparu i nifer o staff sydd wedi gwirfoddoli a fydd yn rheoli'r canolfannau gorffwys yn y dyfodol 
ac mae'r rhestr o wirfoddolwyr hefyd wedi tyfu yn dilyn datganiadau pellach o ddiddordeb. Mae gwaith i adolygu Cynllun Digwyddiadau 
Mawr Ceredigion hefyd ar y gweill trwy'r Grŵp Rheoli Parhad Busnes Brys mewnol. 

Mae’r grŵp Seibergadernid yn cyfarfod bob mis.  Mae nifer dda yn bresennol yn y cyfarfodydd gydag agenda da o eitemau yn cael eu 
trafod a chamau pendant yn cael eu rhoi ar waith. Mae adroddiadau ar y prif bwyntiau yn cael eu bwydo i Lywodraeth Leol bob mis gan 
sicrhau bod dulliau llywodraethu yn eu lle. Gofynnwyd i bob Gwasanaeth adolygu ei Gynlluniau Parhad Busnes i gynnwys ymateb i 
ymosodiad meddalwedd wystlo a gaiff ei gynnwys wedi hynny yn y Cynllun Parhad Busnes Corfforaethol. Er mwyn cynorthwyo hyn, ym 
mis Mawrth cynhaliwyd ymarfer trafod 2 awr, wedi'i gynllunio i ddarganfod, a thrafod sut y byddai'r Cyngor yn paratoi ac yn adfer ar ôl 
Bygythiad/Digwyddiad Seiber parhaus posibl a allai effeithio ar Barhad Busnes. Cynhaliwyd y sesiwn gan arbenigwyr allanol a daeth llawer 
o wasanaethau'r Cyngor i'r sesiwn. Mae adroddiad canfyddiadau o'r sesiwn wedi'i gynhyrchu ac mae cynllun gweithredu yn cael ei 
ddatblygu. 

Mae peidio â chydnerthu busnes neu ddelio â digwyddiadau brys 
yn debygol o effeithio'n fawr ar y gwaith o ddarparu 
gwasanaethau hanfodol ac ar fywydau pobl yn ein cymunedau. 

Disgrifiad 

Mae nifer o risgiau sefydliadol a risgiau i ddinasyddion yn 
gysylltiedig â threfniadau gwael ar gyfer parhad busnes a 
chynllunio ar gyfer argyfyngau sifil posibl gan y gallai 
gwasanaethau gael eu heffeithio yn ystod digwyddiadau, a gall 
digwyddiadau mawr fod â chanlyniadau uniongyrchol a hirdymor, 
gan gynnwys peidio â darparu gwasanaethau hanfodol, 
anafiadau/marwolaethau, hawlio iawndal, difrod i eiddo, sylw 
negyddol yn y cyfryngau, ac ymchwiliadau cyhoeddus. 

Y Canlyniadau Posibl 

Gall ymosodiadau meddalwedd wystlo amharu'n fawr ar ein 
gwaith a golygu llawer o amser adfer er mwyn ail-alluogi 
gwasanaethau hanfodol.  Gall y digwyddiadau hyn fod yn rhai 
proffil uchel hefyd gan ennyn diddordeb eang yn gyhoeddus ac yn 
y cyfryngau.  Wrth i'r rhan fwyf o wasanaethau'r Cyngor gael eu 
darparu'n ddigidol ac o bell erbyn hyn (o ganlyniad i Covid), 
byddai'n arwain at ganlyniadau trychinebus i'n gallu i weithredu. 
Mae cynlluniau parhad busnes sydd wedi'u hymarfer a'u profi'n 
dda gennym ar gyfer senarios megis colli pŵer mewn adeiladau, 
llifogydd, boeleri neu'r pŵer yn methu, prinder tanwydd a 
digwyddiadau eraill sy'n gyfyngedig yn ddaearyddol, megis ar 
gyfer gwasanaethau unigol ac amserlenni gweddol gyfyngedig. 

Mae meddalwedd wystlo yn her arbennig oherwydd byddai'n 
amharu ar yr holl TGCh am gyfnodau amhenodol. 

Tystiolaeth o'r Risg 
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Risg Gorfforaethol R005 Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig 
Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Steve Johnson 
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Camau Lliniaru Erbyn Pryd Meh Medi Rhag Maw 

R005T01: Parhau â'r trefniadau o ran rheolaeth 
ariannol 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
 

 
 

 

R005T03: Sicrhau bod arbedion effeithlonrwydd 
o ran trawsnewid a gwasanaeth yn cael eu 
datblygu a'u gweithredu 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
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 

Bydd lleihau cyllid craidd a chyllid allanol yn arwain at ostyngiad 

yn y gwasanaethau a ddarperir mewn rhai meysydd.  Bydd peidio 
ag addasu, gweithredu'r arbedion a nodwyd ac ystyried modelau 
gwahanol o ran darparu gwasanaethau yn unol â'r Cynllun 
Ariannol Tymor Canolig yn effeithio ar ddarparu gwasanaethau yn 
y dyfodol ac ar gyfrifoldebau ariannol y Cyngor. 

Disgrifiad 

• Risg o beidio â chwrdd â'r terfynau amser o ran pennu'r gyllideb 
statudol. • Risg y bydd llai o adnoddau, llai o amser i roi newidiadau i 
wasanaethau ar waith, neu fethu â blaenoriaethu gwariant yn 
effeithiol yn unol â blaenoriaethau corfforaethol, yn effeithio ar 
ddarparu gwasanaethau. • Risg na fydd y cynlluniau arbedion a 
nodwyd yn cael eu cyflawni yn ôl y bwriad. • Risg bod y gwaith o 
bennu'r gyllideb yn flynyddol yn rhwystro'r broses gynllunio ar gyfer 
y tymor hwy 

Y Canlyniadau Posibl 

Mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig wedi nodi'n eglur y 
pwysau o ran costau oherwydd prinder adnoddau yn y dyfodol a'r 
ôl-groniad o waith cynnal a chadw ar y ffyrdd. Yn benodol, mae 
cyflwr y rhwydwaith ffyrdd dosbarth "C" yn parhau'n bryder mawr, 
ac ystyrir bod 17.5% o'r rhwydwaith mewn cyflwr gwael. Mae 
cyllidebau'r gwasanaethau i barhau'n wastad tra bydd y ganolfan 
gorfforaethol yn rheoli rhaglen arbedion trawsnewid i wneud 
arbedion a fydd yn cwmpasu'r gostyngiad mewn setliadau. Mae 
rheolwyr prosiect wedi cael eu penodi i weithredu elfennau o'r 
rhaglen drawsnewid.  Rheolaeth Ariannol: Mae'r gyllideb a 
bennwyd ar gyfer 2019/20 o dan bwysau sylweddol oherwydd 
pwysau newydd ar y gyllideb ers iddi gael ei phennu. Roedd 
grantiau ychwanegol ar gael i'r Cyngor yn hwyr yn y dydd ar gyfer 
Pensiynau Athrawon a Gofal Cymdeithasol a bydd hyn felly yn 
ariannu'r diffyg yn y gyllideb a bennwyd ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol. Serch hynny, bydd angen monitro'r diffyg sylfaenol 
a gaiff ei ddwyn ymlaen. Mae'r sesiynau Monitro Perfformiad 
Chwarterol ac, fel y bo'n briodol, sesiynau Her y Gyllideb yn cael 
eu cynnal i reoli'r broses lle cefnogir Swyddogion Arweiniol 

Corfforaethol drwy broses rheoli'r gyllideb. Mae hanes cadarn o 
fantoli cyllidebau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae heriau 
ynghlwm wrth faint a chyflymder gweithredu hyn; mae'n cymryd 
mwy o amser na'r disgwyl i wireddu rhai o'r arbedion. Serch 
hynny, rydym yn parhau i fuddsoddi yn y rhaglen drawsnewid yn 
sgil yr arbedion a gyflawnwyd, er enghraifft, cynlluniau buddsoddi 
i arbed a fydd yn eu tro yn creu arbedion.  Mae'r Cyngor ar hyn o 
bryd ar y trywydd iawn i'w cyflawni erbyn yr adeg y bydd y 
gyllideb yn cael ei phennu, ac mae'n gallu ariannu prosiectau 
untro.  Brexit: Mae angen deall goblygiadau'r bleidlais i adael yr 
Undeb Ewropeaidd yn well a chredir y bydd Brexit yn peri risg 
ariannol fawr i Geredigion gyda'r posibilrwydd y bydd yn niweidio'r 
economi a'r farchnad gyflogaeth. Lefel y Risg:  Yn ystod 2017/18, 
gostyngwyd y risg o 20 i 15 gan fod maint yr arbedion oedd angen 
eu gwneud yn lleihau, fodd bynnag, rhagwelir y bydd y pwysau o 
ran costau yn uwch nag yn y gorffennol. 

Tystiolaeth o'r Risg 
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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 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 Lles 
Perchennog: Cyfarwyddwr Corfforaethol James Starbuck 
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Camau Lliniaru Erbyn Pryd Meh Medi Rhag Maw 

R006T01: Cyflwyno adroddiadau i'r bwrdd 
prosiect ynglŷn â'r cynnydd a wneir o ran 
gweithredu'r model newydd ar gyfer 
gwasanaethau. 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
 

 
 

 

R006T02: Sicrhau bod arweiniad 
corfforaethol  
yn cael ei roi i'r gwaith o weithredu'r model 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
 

 
 

 

R006T03: Sicrhau bod rhaglenni Adnoddau 
Dynol/y Gweithlu yn cael eu rhoi ar waith 
yn unol â'r gweithdrefnau rheoli newid 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
 

 
 

 

R006T04: Penodi rheolwyr corfforaethol a 
chytuno ar strwythurau'r timau 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
 

 
 

 

R006T05: Craffu'n rheolaidd ar y cyllidebau 
a'r goblygiadau ariannol o ran gweithredu'r 
model newydd. 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Mae cynnydd yn parhau yn unol â’r Cynllun Gweithredu Gydol Oed a Lles 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 2022/2023 a Chynlluniau Busnes i nodi anghenion 
pellach/y dyfodol. 
Mae cynnal gwasanaethau rheng flaen hanfodol wedi parhau ac mae galw cynyddol ar wasanaethau o hyd, a 

Mae'r Rhaglen Gydol Oed a Lles wedi'i sefydlu a'i datblygu i 
drawsnewid y ffordd y bydd y Cyngor yn darparu 
gwasanaethau Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn cyfateb â 
gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  
Mae'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn 
rhoi'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella llesiant pobl sydd 
angen gofal a chefnogaeth, a gofalwyr sydd angen 
cefnogaeth, ac ar gyfer trawsnewid gwasanaethau 
cymdeithasol yng Nghymru.  

 

Felly bydd y rhaglen yn goruchwylio datblygiad 
gwasanaethau a thrawsnewid gofal cymdeithasol.  Bydd 

peidio â chyflawni hyn yn creu risg y bydd yr awdurdod yn 
peidio â bodloni ei ofynion statudol a deddfwriaethol a'r 
heriau a wynebir gyda'r pwysau cynyddol ar gyllidebau gofal 
cymdeithasol. 

 

Mae'r Rhaglen Gydol Oed a Lles yn symud ymlaen i ddatblygu 
a gweithredu trefniadau gwasanaethau a strwythur staffio i 
gefnogi'r pwyslais ar wasanaethau atal ac ymyrraeth gynnar. 
Bydd angen rheoli'r risgiau a'r cyfleoedd a allai ddeillio o ail-
gydbwyso gwasanaethau. 

Disgrifiad 

• Anallu i ddarparu gwasanaethau diogel ac effeithiol ar draws 
pob oed 

• Colli cyfleoedd i ddatblygu cymunedau cydnerth a gofalgar • 
Cynnydd parhaus yn yr hyn sy'n cael ei wario i ddarparu 
gwasanaethau sydd â chost uchel • Anallu i fodloni'r galw 
cynyddol am wasanaethau • Heb fodloni dyletswyddau 
statudol a gofynion deddfwriaethol 

Y Canlyniadau Posibl 

• Pwysau parhaus ar gyllidebau gofal cymdeithasol • Cynnydd yn 
nifer yr unigolion sy'n derbyn gwasanaethau statudol ar gyfer gofal 
a chymorth wedi'i gynllunio • Angen darparu gwasanaethau atal ac 
ymyrraeth gynnar yn unol â deddfwriaeth • Cyfnod hir o 'Broses 
rheoli newid' yn effeithio ar y gweithlu • Anawsterau wrth gadw a 
recriwtio staff  

 

Tystiolaeth o'r Risg 

                                                 Sylwadau (e.e. cynnydd hyd yma) 
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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 
throsglwyddo'r holl alwadau gofal cymdeithasol a gweithredu'r ffurflen atgyfeirio sengl a gynlluniwyd ar gyfer 
Ch1 2022/2023.
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Risg Gorfforaethol R009 Rheoli Gwybodaeth a Chadernid Seiberddiogelwch 

Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Arwyn Morris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camau Lliniaru Erbyn Pryd Meh Medi Rhag Maw 

R009T01: Sicrhau bod y prosesau rheoli 
gwybodaeth yn cael eu dilyn 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
 

 

 

 

R009T03: Gweithredu'r Rheoliad Cyffredinol ar 
Ddiogelu Data (GDPR) 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Mae cyfarfodydd Seibergadernid a Llywodraethu Gwybodaeth yn parhau bob mis ac yn adrodd am unrhyw 
broblemau/datblygiadau o bwys i’r Grŵp Arweiniol i’w cymeradwyo/trafod. Parhau i gofnodi Sgôr Diogelu a 
Sgôr Cysylltiad sy'n cael eu monitro mewn amser real trwy Microsoft Benchmark. 
Mae pob Rheolwr Corfforaethol wedi cael hyfforddiant Parhad Busnes ar sut i gynllunio ar gyfer ymosodiad 
meddalwedd wystlo posibl. Mae gwasanaeth patsio newydd wedi'i gaffael a fydd yn diweddaru'r holl 
weinyddion corfforaethol gyda'r patsiau diogelwch diweddaraf yn awtomatig. 
Windows 10 wedi'i gyflwyno i bob defnyddiwr ac mae'r broses o gyflwyno Office 365 wedi dechrau oherwydd 
bydd hyn wedyn yn galluogi'r gwasanaeth rheoli cofnodion newydd gyda chynllun ffeiliau y cytunwyd arno ac 
amserlenni cadw.     

  

Bydd peidio â sicrhau bod gennym drefniadau gwybodaeth, 
TGCh, diogelwch a chydymffurfiaeth yn eu lle yn effeithio ar 
allu'r Awdurdod i addasu i newid, gwella ei wasanaethau, a 
chyfathrebu mewn modd effeithiol â dinasyddion ac unigolion 
eraill sy'n defnyddio gwasanaethau'r Cyngor. 

Disgrifiad 

Bydd peidio â chael systemau seiberddiogelwch cadarn ar 
waith yn effeithio ar ddarparu pob gwasanaeth, gan olygu na 
fydd mynediad neu fynediad cyfyngedig at systemau 
gwybodaeth sy'n allweddol ar gyfer cyflenwi busnes. Gallai 
prosesau Rheoli Gwybodaeth annigonol ac ymwybyddiaeth 
staff mewn perthynas â rheoli data personol arwain at 
gamddefnyddio/golli data, a gallai hynny olygu peidio â 
chydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, a gall 
beri gofid i'r sawl y mae ei ddata wedi cael ei gamreoli.  Bydd 
peidio â rheoli'r holl ddata mewn modd sy'n unol â'r gyfraith 
yn arwain at ddirwy fawr bosibl gan Swyddfa'r Comisiynydd 
Gwybodaeth, ac yn tanseilio enw da yr Awdurdod. Bydd 
darparu gwasanaethau digidol yn cynyddu'r galw am 
wasanaethau TGCh ac ymosodiadau seiber posibl, a rhaid cael 
adnoddau digonol ar gyfer hyn o ran costau staffio a seilwaith. 

Y Canlyniadau Posibl 

• Ni chafodd unrhyw ddigwyddiadau mawr o fygythiadau seiber 
allanol eu hadrodd ac mae ymosodiadau bach wedi cael eu rheoli 
heb golli gwasanaeth • Mae pob seilwaith TGCh yn parhau i gael ei 
chywiro i'r lefel ofynnol, a llwyddwyd i sicrhau'r achrediad 
Rhwydwaith Gwasanaethau Cyhoeddus. • Ni adroddwyd am unrhyw 
achos mawr o golli data i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. • 
Mae cyrsiau ymwybyddiaeth o wybodaeth yn parhau i gael eu 
cynnal, yn ogystal ag arferion o gydweithio mewn modd 
rhagweithiol â meysydd gwasanaeth er mwyn sicrhau bod eu data 
yn cael ei gadw mewn modd diogel a phriodol. • Bu'r staff yn 
bresennol mewn hyfforddiant seiber i sicrhau ein bod dal gennym 
lefel dda o ddiogelwch wrth i'r risgiau o ymosodiad o'r tu allan 
gynyddu. • Cydymffurfir â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 
(GDPR) a chynnal Hysbysiadau Preifatrwydd a sicrhau cydsyniad lle 
bo angen. 

Tystiolaeth o'r Risg 

Sylwadau (e.e. cynnydd hyd 

yma) 
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Risg Gorfforaethol R015 Cefnogi Busnesau Bwyd Lleol, Cynnal Diogelwch  

Perchennog: Rheolwr Corfforaethol Carwen Evans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Camau Lliniaru Meh Medi Rhag Maw  

  R015T02: Blaenoriaethu sefydliadau bwyd yr ystyrir eu 
bod yn risg uchel a/neu ddim yn cydymffurfio 

 

 
 

 
 

 
 

 

R015T03: Cynnal deialog gyda'r rheoleiddiwr, yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd, mewn perthynas ag adnoddau 

 

 
 

 
 

 
 

 

R015T04: Cynnal gwasanaeth cyngor digidol a dros y ffôn i 
fusnesau bwyd lleol 

 

 
 

 
 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

R015T08: Blaenoriaethu busnes bwyd newydd ar gyfer 
arolygiad yn unol â risg a Chynllun Adfer yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd 

  

 
  

 

 

 

Bu cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o Covid-19 y chwarter hwn ac mae staff Diogelu'r Cyhoedd yn parhau i 
gael eu hail-leoli i ganolbwyntio ar reolaeth a lledaeniad 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 ddim yn cydymffurfio (y rheiny yr ystyrir eu bod yn risg uwch) yn cael eu blaenoriaethu 
i'w harolygu. 
Mae busnesau bwyd newydd wedi cael asesiad risg a'u categoreiddio yn ôl risg, gyda'r rheiny sy'n fusnesau risg 
uwch yn cael eu blaenoriaethu. Mae'r awdurdod yn parhau i gael nifer uchel o gofrestriadau busnes newydd bob 

mis, sy'n golygu bod hon yn dasg barhaus. Wrth i safleoedd risg uchel gael eu blaenoriaethu mae hyn yn golygu 
nad yw safleoedd newydd risg is yn cael eu harolygu. Mae'r awdurdod yn parhau i gysylltu â'r Asiantaeth Safonau 
Bwyd, ac yn ddiweddar cyfarfu â chynrychiolwyr i drafod datblygu staff newydd i fod yn gymwys o ran bwyd. 

Mae'r awdurdod yn parhau i ddarparu'r holl wybodaeth y gofynnir amdani ynghylch adnoddau a chwrdd â 
Chynllun Adfer yr Asiantaeth Safonau Bwyd. 

Mae'r prif ganlyniadau ar gyfer y Cyngor yn rhai 
gwleidyddol, a allai danseilio'i enw da ac arwain at 
wasanaethau gwaeth i fusnesau a'r effaith ar ddinasyddion y 
Sir.  Gwenwyn bwyd yw'r brif risg a allai o bosibl gael effaith 
ddifrifol ar ddinasyddion. Gallai hyn arwain at adroddiadau 
rheoleiddio gwael, ymyrraeth a cholli hyder mewn sector 
busnes pwysig, a allai effeithio ar fywiogrwydd a hyfywedd 
yr economi leol. 

Y Canlyniadau Posibl 

Gall peidio â chynnal archwiliadau digonol a chyson o 
safleoedd risg uchel, nac arolygiadau amserol o safleoedd 
newydd, olygu bod busnesau yn cael cymorth annigonol a 
allai arwain at safonau gwaeth, gan effeithio ar y busnes ei 
hun a'r economi leol. Os na fydd y Cyngor yn bodloni ei 
gyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990, 
gallai hynny arwain at risg o danseilio ei enw da. 

Disgrifiad 

Mae'r brif dystiolaeth o risg yn ganlyniad i weithgarwch 
cysylltiedig â Covid-19 dan arweiniad Tîm Diogelu'r Cyhoedd. 
Ataliwyd arolygiadau o safleoedd bwyd dros dro yn ystod 
cyfnod cychwynnol y pandemig, ond yn ddiweddar maent 
wedi cychwyn ar gyfer safleoedd risg uchel a safleoedd 
newydd dim ond oherwydd pryderon iechyd a diogelwch.   

Ers dyfodiad pandemig Covid-19 mae gallu'r Cyngor i gynnal 
ei raglen arolygu wedi'i gyfaddawdu'n ddifrifol. Mae 
swyddogion profiadol Iechyd yr Amgylchedd wedi cael eu 
hadleoli i wneud gwaith sy'n gysylltiedig â Covid megis 
cynghori cartrefi gofal preswyl ar reoli'r haint, olrhain 
cysylltiadau, rhoi cyngor o ran Covid i fusnesau a gorfodi o 
ran rheoliadau Covid yn cael eu torri.  O ganlyniad, dim ond 
busnesau risg uchel yr ymwelir â hwy a'r busnesau hynny lle 
mae cwynion neu sy'n ymwneud â gwybodaeth am safonau 
gwael o ran diogelwch bwyd. Mae'r sefyllfa yn debyg ar draws 
Cymru, ac mae'r Awdurdod Safonau Bwyd yn ymwybodol ac 
yn helpu awdurdodau lleol i ail-flaenoriaethu'r gwaith hwn. 

Tystiolaeth o'r 
Risg 

                                                 Sylwadau (e.e. cynnydd hyd yma) 
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Mae nifer y ceisiadau am gyngor yn parhau i fod yn uchel. Rhoddir pecynnau cyngor i'r safleoedd hyn oni bai bod 
y safle'n risg uchel lle rhoddir cyngor penodol yn ymwneud â'r safle. 
Mae gan y gwasanaeth 2 swyddog ar hyn o bryd yn astudio i ddod yn swyddogion cymwys o ran bwyd. 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 Asiantaeth Safonau Bwyd.  
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Risg Gorfforaethol R017 Diogelu 
Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Sian 
Howys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 

 

 

 
Camau Lliniaru Erbyn Pryd Meh Medi Rhag Maw Meh 

R017T01: Sefydlu Bwrdd Prosiect Model 
Integredig ar gyfer Gwasanaethau a chyflwyno 
adroddiadau rheolaidd i'r bwrdd hwnnw 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
   

  

R017T02: Sicrhau bod hyfforddiant a datblygu 
sgiliau perthnasol yn cael eu cyflwyno i'r holl 
staff 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
   

  

R017T03: Gweithredu Gweithdrefnau Diogelu 
Cymru ar draws pob tîm a gwasanaeth 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
   

  

R017T04: Monitro/adrodd rheolaidd o 
bryderon/gweithgareddau diogelu 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
   

  

R017T05: Cyfranogiad gweithredol yng 
ngweithgareddau'r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol o 
bob rhan o'r model 

31 Maw 2022 
 

 
 

 
   

  

 

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'r model Gydol Oed a Lles yn cymryd rhan yng ngweithgareddau'r Bwrdd Diogelu a byddant yn 

llunio adroddiadau diogelu pan fydd angen. 

Mae staff wedi cael eu penodi i rolau allweddol ar lefel Rheolwr Corfforaethol a Rheolwr Tîm yn y Gwasanaeth 

Diogelu. Mae heriau recriwtio ar lefel Gweithiwr Cymdeithasol ac Uwch Weithiwr Cymdeithasol. 

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 Diogelu Cymru er mwyn cryfhau gallu.

Mae risg na fydd y sefydliad yn bodloni ei ddyletswyddau 
statudol o ran diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion gan fod y 
gwasanaethau yn cael eu trawsnewid yn unol â'r Model 
Cyflenwi Gwasanaethau Integredig. 

Disgrifiad 

Mae risg y gallai plant, pobl ifanc ac oedolion ddioddef niwed 
sylweddol a allai arwain at effaith andwyol ar enw da'r 
sefydliad ynghyd ag effaith gyfreithiol ac effaith ariannol. 

Y Canlyniadau Posibl 

• Cynnydd mewn atgyfeiriadau oherwydd newidiadau 
deddfwriaethol (Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant a Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol) ac effaith Covid-19 ar unigolion 
a grwpiau sy'n agored i gamdriniaeth ac esgeulustod • 
Cynnydd yn y galw a chymhlethdod yn benodol o ran plant 
a theuluoedd a phobl ifanc • Cydnabyddir bod hwn yn faes 
gwaith sydd â risg uchel 
 

Tystiolaeth o'r 
Risg 

Sylwadau (e.e. cynnydd hyd 

yma) 
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Risg Gorfforaethol R018 Covid-19 

Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Alun Williams 
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Mae Covid yn parhau i fod yn bryder yng Ngheredigion. Mae'n 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 yn uchel iawn yng Ngheredigion. Yr arwyddion diweddaraf yw bod 
y don omicron ddiweddaraf yn cilio’n raddol. Mae'r camau lliniaru a gyflawnwyd gan yr Awdurdod a'i 
bartneriaid wedi cael effeithiau cadarnhaol o ran lleihau effaith y pandemig, gyda chyflwyno'r brechu cyfnodol 

Effaith lledaeniad y pandemig byd-eang Covid 19 ar iechyd 
dinasyddion, gan gynnwys y galw cynyddol ar wasanaethau'r 
Cyngor ac effaith y cyfnodau clo a'r llacio wrth i bolisi'r 
Llywodraeth newid yn gyson, yr economi ehangach a llesiant 
dinasyddion y Sir. 

Disgrifiad 

Lefelau uchel o'r haint, afiechyd difrifol a marwolaethau 
ychwanegol ymhlith y boblogaeth ynghyd â dirywiad sylweddol 
yn yr economi, amharu'n eang ar ddarparu gwasanaethau, a 
niwed i lesiant personol. Yn ogystal, efallai na fyddwn yn gallu 
asesu na bodloni anghenion ein holl ddefnyddwyr gwasanaeth 
yn llawn, a gallai'r Cyngor wynebu colled ariannol sylweddol a 
chostau uwch, yn y tymor byr a chanolig. Bydd hyn yn cael 
effaith ar gyflenwi a chynaliadwyedd gwasanaethau'r Cyngor a'r 
gallu i ymateb i'r argyfwng economaidd a'r heriau eraill a 
grëwyd o ganlyniad i'r pandemig, a'r effeithiau anuniongyrchol 
ar y gallu i ymateb i argyfyngau nad ydynt yn ymwneud â 
Covid. Yn ogystal, mae risg na fydd pryderon ynghylch diogelu 
yn cael eu hadrodd na'u datgelu yn ogystal â lefelau cynyddol o 
broblemau iechyd meddwl.  Ceir gwrthdaro cynyddol rhwng 
cyfyngiadau i ddiogelu'r boblogaeth a hawliau sifil sy'n arwain 
at broblemau cydlynant cymunedol. 

Y Canlyniadau Posibl 

Dechreuodd cyfnod clo yn y DU ar Fawrth 23ain 2020 a digwyddodd 
ddwywaith wedi hynny.  Caeodd y Cyngor ei swyddfeydd, ei ysgolion 
a’i gyfleusterau. Mae'r holl wasanaethau wedi ailddechrau ar ôl i 
gyfyngiadau ddod i ben. Mae pob gwasanaeth yn parhau i addasu i 
gyflawni dyletswyddau statudol gan ddefnyddio dulliau o bell ac 
asesu risg ymweliadau hanfodol. Mae’r sector gofal preswyl wedi 
gweld mesurau’n cael eu llacio ac mae achosion o heintio wedi 
lleihau mewn difrifoldeb o ganlyniad i frechu rheolaidd a straen llai 
difrifol o Covid. Mae ein 9,500 o ddisgyblion ysgol wedi wynebu tarfu 
sylweddol ar eu haddysg. Er bod disgyblion wedi dychwelyd i'r ysgol 
mae heriau logistaidd enfawr o ran eu cadw'n ddiogel ac yn iach.  
Hyd yn hyn, mae lefel uchel o farwolaethau wedi'u hosgoi ac mae'n 

ymddangos yn fwyfwy annhebygol, fodd bynnag mae dyfodiad 
amrywiolion newydd wedi cymhlethu pethau ac yn destun pryder a'r 
risg mwyaf sy'n ein hwynebu. Ceir costau uwch a llai o incwm 
oherwydd Covid-19 gan gynnwys mwy o bobl yn hawlio Cynllun 
Cymorth Treth y Cyngor (ac felly cynnydd yn y gost sy'n gysylltiedig 
â hyn), cyfarpar diogelu, cyfarpar TG, cynnydd mewn tâl a defnyddio 
mwy o wasanaethau a gomisiynir, colli incwm o'r meysydd parcio a'r 
gwasanaethau hamdden a lleihad yng nghyfraddau casglu Treth y 
Cyngor.  Mae Llywodraeth Cymru wedi ad-dalu'r mwyafrif o'r costau 
yn ystod y cyfnod hwn. Er bod absenoldebau staff yn rhyfeddol o 
isel, mae nifer sylweddol o staff yn ei chael hi'n anodd ac yn straen 
gweithio o gartref, ynghyd â'r cynnydd anochel mewn llwythi gwaith 
wrth ymateb i'r pandemig. Mae'n ymddangos bod y lefel uchel o 
frechu yng Ngheredigion wedi lliniaru effaith afiechyd difrifol. Ar hyn 
o bryd, mae'n ymddangos bod pedwaredd don yr haint yn cilio a bod 
Cymru mewn "cyflwr sefydlog", sy'n golygu bod llawer o 
wasanaethau yn ôl i fusnes fel arfer a bod mwyafrif y cyfyngiadau 
wedi dod i ben. 

Tystiolaeth o'r Risg 

                                                 Sylwadau (e.e. cynnydd hyd yma) 
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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, yn amodol ar asesiadau risg. I 
bob pwrpas, mae polisi’r Llywodraeth yn cydnabod bod y coronafeirws yn symud o bandemig i sefyllfa 
endemig, lle mae’n rhaid i ni fyw gyda’r feirws sy’n 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 Meh Medi Rhag Maw 

R019T01: Datblygu Strategaeth Newid Hinsawdd 
Corfforaethol 

31 Maw 2022 
 

 

 

 
  

 

  R019T02: Datblygu a gweithredu Cynllun Gweithredu 30 Medi 2021 
 

 

 

 
  

 

R019T03: Cynyddu faint o ynni a gynhyrchir trwy 
ffynonellau adnewyddadwy. 

31 Maw 2022 
 

 

 

 
  

 

  R019T04: Nodi a rheoli’r ystâd gorfforaethol 31 Maw 2023 
 

 

 

 
  

 

  R019T05: Datblygu Cynlluniau Lleihau Llifogydd 31 Maw 2022 
 

 

 

 
  

 

  R019T06: Monitro'r arfordir 31 Maw 2022 
 

 

 

 
  

 

Disgrifiad 

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, preswylwyr, cymunedau a 
thirluniau. 

 
 

Y Canlyniadau Posibl 

Mae newid hinsawdd yn golygu y byddwn efallai'n wynebu 

digwyddiadau tywydd amlach neu fwy difrifol megis llifogydd, 
sychder a stormydd. Gyda'r digwyddiadau hyn daw 'risgiau 
ffisegol' sy'n cael effaith uniongyrchol ar gymunedau ac effaith 
bosibl ar yr economi.  Mae rhannau o forlin Ceredigion yn 
agored i erydu arfordirol a llifogydd, ac mae rhai cymunedau 
mewndirol mewn perygl o lifogydd a cholli tir o gyrsiau dŵr.  
Gallai'r effeithiau fod yn bellgyrhaeddol, gyda rhanddeiliaid yn 
wynebu canlyniadau sy'n bygwth bywyd neu'n newid bywyd, 
gydag effaith ar rannau mawr o'r Sir/Cyngor. 
Yn ogystal, gallai peidio â lleihau effeithiau newid hinsawdd 
gael canlyniadau o ran enw da, canlyniadau ariannol ac 
amgylcheddol ar gyfer y Cyngor, gan gynnwys ar ffurf cosbau 
ariannol am beidio â chyrraedd targedau Llywodraeth Cymru ar 
gyfer rheoli carbon a bioamrywiaeth. 
Bydd effeithiau anuniongyrchol yn cynnwys newidiadau i 

bryfed, plâu a chlefydau a fydd yn cytrefu ac yn effeithio ar ein 
hamgylchedd.  Yn ogystal ag effeithiau uniongyrchol y rhain, 
bydd yr effeithiau ar amser staff a chostau eraill i ddelio â hyn 
yn sylweddol. 
Mae colli brigdwf oherwydd clefyd coed ynn eisoes wedi cael 
canlyniadau ar gyfer microhinsoddau lleol a bydd yn 
gwaethygu effeithiau newid hinsawdd yn ogystal â chyfrannu 
atynt. 

Mae newid hinsawdd yn realiti ac yn digwydd ar draws y byd; mae'n cael effaith ar 
gymunedau lleol yng Ngheredigion. Mae Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru a 
Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol Ceredigion wedi nodi lleoliadau yn y 
Sir sydd mewn perygl nawr ac a fydd mewn perygl yn y dyfodol oherwydd erydu 
arfordirol a llifogydd, a llifogydd o brif afonydd/cyrsiau dŵr/dŵr wyneb. Mae tystiolaeth 
wyddonol yn dangos er mwyn atal newid hinsawdd rhaid atal allyriadau carbon – nid yw 
eu lleihau yn ddigonol, mae'n rhaid i ni fynd ymhellach a gweithio tuag at fod yn 
awdurdod lleol sero-net. 

Tystiolaeth o'r Risg 
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R019T07: Rhoi cyngor ar fesurau atal y posibilrwydd o 
berygl llifogydd a rheoli cyrsiau dŵr 

31 Maw 2022 
 

 

 

 
  

 

 

                                                 Sylwadau (e.e. cynnydd hyd yma) 

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, a Chynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol i'w cyflawni yn 2022/23. Mae Ceredigion hefyd wedi 
comisiynu Strategaeth Cerbydau Allyriadau Isel Iawn ddrafft. Mae’r agenda datgarboneiddio yn symud ar raddfa ac yn 
gyflym, gan ddod â llwyth gwaith ychwanegol yn ei sgil heb y gallu/adnoddau i gadw i fyny â’r gofynion. Mae Llywodraeth 
Cymru ar hyn o bryd yn ystyried datblygu cymorth i awdurdodau lleol drwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac 
ymgynghorwyr a gomisiynir. 
 
Tyfu Canolbarth Cymru – ymgymerwyd â Strategaeth Ynni Canolbarth Cymru ac mae gwaith yn mynd rhagddo i 
ddatblygu Cynllun Gweithredu Ynni Canolbarth Cymru. Mae Cynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol hefyd yn mynd i gael eu 
datblygu fel rhan o’r gwaith hwn, gydag un yn benodol i bob Awdurdod Lleol – mae’n debygol y bydd y gwaith hwn yn 
dechrau yn Ch2 ar 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 newid cynllun 
gwresogi ardal Penmorfa. 
 
Hyd yma mae'r Cyngor wedi gosod dros 400kW o baneli solar ffotofoltaig ac wedi cynnal adolygiad o asedau tir gyda 
chymorth gan Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru sydd wedi nodi safleoedd posibl ar gyfer gosodiadau adnewyddadwy, 
ond mae'r gwaith hwn hefyd wedi tynnu sylw at y cyfyngiadau grid sylweddol ar draws y rhanbarth. Mae swyddogion yn 
parhau i gynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy ac maent bellach wedi cael ein hadeilad sero net cyntaf (mewn 
meddiannaeth) yn Llwyn yr Eos. Mae cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer hyd at 200 kW o ffotofoltaig solar dros y 
maes parcio yng Nghanolfan Rheidol, bydd gan hyn y potensial i gynhyrchu hyd at 180,000 kW o drydan, a fydd yn cael 
ei ddefnyddio ar y safle, gan arbed hyd at £25,000 y flwyddyn o bosibl. Hefyd yn ystyried ffotofoltaig solar fel rhan o 
waith adnewyddu ysgol Aberteifi. 
 
Mae gwaith yn parhau gyda phartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ac mae astudiaeth wedi’i chomisiynu gan y 
Brifysgol (wedi’i hariannu gan BEIS), a fydd yn benodol yn ystyried cynllun gwresogi ardal a fydd yn gwasanaethu 
safleoedd y Brifysgol, Ysbyty Bronglais ac Ysgol Uwchradd Penglais. Rhagwelir y bydd y darn hwn o waith wedi’i gwblhau 
erbyn haf 2022. Mae prisiau cyfleustodau ar eu huchaf erioed, a disgwylir cynnydd pellach yn yr adolygiad prisiau 
blynyddol ym mis Hydref, sy'n cefnogi ymhellach yr achos dros gynyddu effeithlonrwydd ynni a chynhyrchu ynni 
adnewyddadwy, a allai gael effaith sylweddol ar gyllidebau. 
 
Mae'r Cynllun Gweithredu Sero Net bellach wedi'i gwblhau ac mae gweithgor trawsbleidiol wedi'i sefydlu i gefnogi a 
monitro cynnydd. Mae'r Cynllun Gweithredu yn canolbwyntio ar allyriadau gweithredol; fodd bynnag, rhyddhaodd 
Llywodraeth Cymru ei chanllawiau adrodd ym mis Mehefin 2021 a bu i Geredigion gyfrifo a chyflwyno llinell sylfaen 

allyriadau gyffredinol ym mis Hydref. Roedd y llinell sylfaen hon yn cynnwys allyriadau o drafnidiaeth, gwastraff a 
nwyddau a gwasanaethau a brynwyd (caffael), y mae pob un ohonynt yn ffynonellau allyriadau nas cofnodwyd o’r blaen. 
Roedd ychwanegu ffynonellau’r allyriadau hyn wedi cynyddu ein hôl troed carbon cyffredinol i’r canlynol: 

 Allyriadau Cynllun 
Rheoli Carbon 

Allyriadau Cyffredinol (yn 
unol â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru) 

2019/20 7,639t/CO2 42,419t/CO2 

2020/21 6,161t/CO2 39,112t/CO2 

 
Mae’r uchod yn dangos maint y dasg sydd o’n blaenau, ac nid yn unig bod angen i ni fod yn llawer mwy effeithlon yn y 
ffordd yr ydym yn defnyddio ynni ac yn darparu gwasanaethau ond bydd angen i ni ddibynnu’n helaeth ar gynhyrchu 
ynni adnewyddadwy ac atafaelu carbon i gyrraedd ein huchelgais sero net. 
 
Bellach mae mandad gan Lywodraeth Cymru yn datgan bod yn rhaid i bob ysgol newydd fod yn garbon niwtral yn ei 
gweithrediad, mae hyn yn golygu y bydd angen i ni ystyried ynni adnewyddadwy a hefyd pympiau gwres fel rhan o waith 

adeiladu newydd a gwaith adnewyddu sy’n cael ei wneud fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.  
Mae'r Cyngor wedi cael dau grant ar gyfer gosod seilwaith gwefru Cerbydau Trydan; £420,000 i ehangu’r rhwydwaith 
gwefru cyhoeddus yn y Sir, i’w gwblhau erbyn 31 Gorffennaf 2022, a’r ail am £300,000 ar gyfer seilwaith Cerbydau 
Trydan yn Nepos y Cyngor a fydd yn helpu gyda datgarboneiddio trafnidiaeth. 
 
Mae LlC wedi gofyn i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Costain ystyried datblygu cymorth ynghylch datgarboneiddio 
tir ar gyfer Awdurdodau Lleol, maent yn cysylltu â phob un o’r 22 Awdurdod i ddeall eu hanghenion yn fwy manwl ac i 
drafod yr agenda hon, gyda’r bwriad o allu rhoi cymorth, arweiniad ac offer yn ymwneud â datgarboneiddio tir y byddai 
Ceredigion yn gallu eu defnyddio. Mae hyn yn dal i fod yn y cyfnod ‘casglu gwybodaeth’. 
 
Mae cynlluniau Atal a Lliniaru Llifogydd wedi'u cwblhau yn Nant Cledlyn, Cwrtnewydd; Glanafon Aberaeron; Eglwys Sant 
Mihangel, Llandre; Highmead Terrace, Llanybydder a Rhodfa Fuddug, Aberystwyth – Teledu Cylch Cyfyng o Bell Monitro 
Llifogydd, gyda datblygiad y cynllun yn parhau yn Llanybydder a Llandysul/Pont Tyweli – Achosion Busnes Amlinellol; 
Cynllun Lliniaru Llifogydd Pentref Llandre a Chynllun Lliniaru Llifogydd Borth Leat – Achosion Cyfiawnhad Busnes; 
Achosion Busnes Amlinellol Capel Bangor a Thal-y-bont yn cael eu cynnal yn ystod 2022/23. 
 
Gwnaed cais am ganiatâd cynllunio a thrwydded forol mewn perthynas â Chynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron, a 
disgwylir i'r gwaith adeiladu ddechrau yn 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 wedi cyflwyno ‘CoastSnap’ o Arfordir Cymru. Mae CoastSnap yn brosiect 
gwyddoniaeth dinasyddion sy’n dal ein harfordiroedd cyfnewidiol, lle gall y cyhoedd dynnu lluniau gan ddefnyddio ffôn 
clyfar, a’u cyflwyno i gatalog mewn lleoliadau penodol ar hyd yr arfordir. 
 
Mae Grŵp Llywio Strategaeth Leol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi datblygu Templed Strategaeth Leol ar gyfer 
Rheoli Perygl Llifogydd a fydd yn cynorthwyo Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol yng Nghymru i lunio eu Strategaeth 
Leol yn ystod 2022 – 2023. Nod y templed hwn yw rhoi eglurder a chysondeb ar draws Strategaethau Lleol a gynhyrchir 
yng Nghymru. Mae datblygiad y templed wedi cynnwys holiadur cychwynnol ym mis Tachwedd 2021 i geisio adborth gan 
y 22 Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol ar rownd gyntaf Cynllun Lleol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd a Strategaeth Leol 
ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd a gyhoeddwyd yn ystod 2014 i 2015; a phedwar gweithdy a fynychwyd gan y Grŵp 
Llywio Strategaeth Leol rhwng Hydref 2021 a Mawrth 2022. 
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   Risg Gorfforaethol R020 Clefyd Coed Ynn  
Perchennog: Swyddog Arweiniol Corfforaethol Rhodri Llwyd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Camau Lliniaru Erbyn Pryd Meh Medi Rhag Maw  

R020T04: Ymgymryd â chynllun gwaith â blaenoriaeth 
i docio/symud coed fel y bo angen 

31 Maw 2022 
 

 

 

 
  

 

R020T05: Ceisio cyllid gan Lywodraeth Cymru a 
chyfleoedd cyllid eraill i roi sylw i'r risg 

31 Maw 2022 
 

 

 

 
  

 

      

Mae clefyd coed ynn eisoes yn gyffredin ac yn weladwy ar draws y 

Sir.  Mae canllaw cenedlaethol ar gyfer asesu coed sydd â'r clefyd, 
gan ddefnyddio system yn seiliedig ar y ganran o frigdwf byw, wedi 
cael ei sefydlu ac yn cael ei ddefnyddio i benderfynu pryd y mae 
angen gweithredu i roi sylw i'r risgiau sy'n codi yn sgil dirwyniad 
coed.  Argymhellir y dylid gweithredu pan fydd oddeutu 50% o'r 
goron yn ei lle. Oherwydd graddfa cwblhau arolwg ar draws yr holl 
goed sydd ym mherchnogaeth y Cyngor, mae dull â blaenoriaeth 
wedi cael ei ddatblygu i sicrhau bod yr ardaloedd risg uchel yn cael 
eu harolygu gyntaf.  I gyflawni hyn mae dadansoddiad risg 
ansoddol wedi cael ei gwblhau sy'n ystyried y tebygolrwydd o gael 
anaf a difrifoldeb ar gyfer pob gwasanaeth yn yr awdurdod y 
nodwyd y bydd yn debygol o gael ei effeithio gan glefyd coed ynn. 
Rhoddwyd ystyriaeth i newidynnau megis y nifer amcangyfrifedig o 
goed ynn, y nifer amcangyfrifedig o ddefnyddwyr sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth ac o ran cyflymder a gwelededd ar y priffyrdd. Mae 
Cynllun Gweithredu Clefyd Coed Ynn yn amcangyfrif y gallai'r 
cyfanswm cost i'r Cyngor ar gyfer rheoli'r risg o glefyd coed ynn fod 
tua £9.4m dros gyfnod o 10 mlynedd, a bydd angen £20m pellach i 
ddelio â choed ynn ar dir preifat. 
 

Tystiolaeth o'r Risg 

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 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. 

Disgrifiad 

Y Canlyniadau Posibl 

Ceir posibilrwydd parhaus ar gyfer marwolaeth neu anafiadau o 
ganlyniad i ddigwyddiadau cysylltiedig â chlefyd coed ynn, gan 
gynnwys risgiau i swyddogaethau statudol neu ddarparu 
gwasanaeth, gyda phroblemau iechyd a diogelwch cynyddol 
oherwydd dirywiad coed ynn ar ffyrdd, parciau gwledig, 
ystadau tai, ysgolion, llwybrau beicio, llwybrau marchogaeth a 
llwybrau troed. Ceir mewn gwariant o gynnydd allbwn 
uniongyrchol o ganlyniad i Glefyd Coed Ynn. Bydd allyriadau 
carbon o goed sy'n cwympo/angen eu symud yn cael effaith ar 
darged carbon sero-net 2030 y Cyngor, a bydd angen paratoi 
rhaglen gynllunio sylweddol dros y degawd nesaf i wneud iawn 
am y coed ynn a gollwyd.  Bydd yr ecosystemau a ddarperir 
gan goed ynn yn cael eu colli, e.e. ansawdd aer, lleihau 
llifogydd, cysgodi trefol, cynnydd mewn lefelau sŵn a cholli 
sgriniau gweledol gyfagos â'r priffyrdd, storio carbon, dal a 
storio carbon a chynefin ar gyfer bioamrywiaeth, a risgiau i 
rywogaethau/safleoedd a warchodir trwy newid a cholli 
strwythur, sefydlogrwydd a chyfansoddiad cynefinoedd. 
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Sylwadau (e.e. cynnydd hyd 

yma) Mae’r arolwg Clefyd Coed Ynn a gwblhawyd wedi dod i law ac yn dilyn gwirio am ansawdd mae wedi’i 

brosesu a’i ychwanegu at system rheoli asedau’r gwasanaeth, ac mae haen fapio wedi’i chynnwys ar y 

system QGIS gorfforaethol. 

 

Mae'r fframwaith contractwyr newydd gyda chaffael ar hyn o bryd, ac mae opsiynau i ddefnyddio 

contractau fframwaith presennol sydd eisoes yn eu lle gyda sefydliadau sector cyhoeddus eraill yn cael 

eu dilyn. Mae gwaith pellach yn cael ei wneud hefyd i asesu a fyddai'n ariannol ymarferol a buddiol i'r 

Cyngor sefydlu adnodd mewnol i allu trin coed heintiedig. 

 

Mae gwaith ar goed ar diroedd ysgolion yn cael ei gynllunio ar hyn o bryd trwy fframwaith presennol 

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru a fydd yn digwydd yn ystod gwyliau ysgol yr haf, a’r 

dyddiad cwblhau yw Awst 31ain 2022. 

 

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 hefyd y rhai ar lwybrau blaenoriaethol i'w wneud gan 

ddefnyddio fframwaith presennol Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru cyn gynted â phosibl 

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 184 Deddf Priffyrdd 1980 yn gofyn i'r 

perchennog fynd i'r afael â'r materion 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 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 Meh Medi Rhag Maw  

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 ymarfer gorau 
mewn mannau eraill, defnyddio asedau sydd ym 
mherchnogaeth y Cyngor 

31 Maw 2023   

 
  

 

R021T05: Sefydlu bwrdd rheoli maethynnau i 
ddechrau gweithio ar gynllun rheoli maethynnau 

31 Maw 2022   

 
  

 

Mae monitro maethynnau gan Gyfoeth Naturiol Cymru wedi 
sefydlu nad yw 8 o'r 16 gorsaf fonitro ar Afon Teifi yn cwrdd 
â'u targedau a osodwyd gan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur 
(JNCC). Felly, nid ydynt yn bodloni gofynion eu statws ffafriol 
cadwriaethol, ac o bosib yn difrodi'r ecosystemau bregus a 
oedd yn sail i'w dynodiad fel Ardal Cadwraeth Arbennig.  Mae 
targedau o'r fath hefyd yn cael eu monitro ar gyfer 
maethynnau eraill yn Ardal Cadwraeth Arbennig Teifi a'r 
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol ar hyd ein harfordir. 

 

Tystiolaeth o'r Risg 

Ym mis Ionawr 2021 cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru 
dystiolaeth o lefelau ffosffadau ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth 
Arbennig afonol yng Nghymru (gan gynnwys Afon Teifi) 
ynghyd â chyfarwyddyd safbwynt cynllunio dros dro (wedi'i 
ddiweddaru Mai 2021). 

Y Cyngor yw'r awdurdod cymwys fel y'i diffinnir yn y 
Rheoliadau Cynefinoedd ac mae'n ofynnol iddo roi sylw i'r 
cyngor wrth wneud penderfyniadau cynllunio ar gyfer 
datblygiadau ac o ran y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). 

Mae effaith ffosffadau ar 50% o'r Ganolfan Gwasanaethau 
Trefol a 14% o'r Ganolfan Gwasanaethau Lleol a ddynodwyd 
yn y CDLl hwn.  Cyfanswm y tir a effeithir yng Ngheredigion 
yw 806 km2  

/ 44.6% o'r sir. Gallai 14 o safleoedd tai a neilltuwyd ddarparu 
572 o gartrefi ac o'r rhain disgwylir i 114 ohonynt fod yn rhai 
fforddiadwy. Mae problemau arwyddocaol o ran datblygu yn yr 
ardal hon. Disgwylir i'r ardal a effeithir gynyddu pan fydd 
gwybodaeth a chyfarwyddyd pellach yn cael eu rhyddhau 
mewn perthynas ag Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Morol.  

Disgrifiad 

Mae'n debygol iawn y bydd datblygu ar draws y Sir yn cael ei 
gyfyngu'n fawr hyd nes y gall mesurau gael eu rhoi ar waith i 
liniaru effeithiau maethynnau ar amgylcheddau afonol a morol. 
Gallai hyn gyfyngu ar allu'r Cyngor i ddarparu prif elfennau ei 
Strategaeth Gorfforaethol, y Strategaeth Economaidd, y 
Cynllun Datblygu Lleol, Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a 
chyfleusterau iechyd a gofal cymdeithasol allweddol.  Disgwylir 
i'r sefyllfa waethygu pan fydd data yn ymwneud ag asesiadau 
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Morol yn cael eu rhyddhau yn 
2022 a fydd â goblygiadau mawr ar gyfer gweddill y Sir. 

 

Y Canlyniadau Posibl 

 

 

                                                 Sylwadau (e.e. cynnydd hyd yma) 
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Sefydlwyd y Bwrdd Rheoli Maethynnau a chynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 17/03/22, mae gwaith ar y grŵp 
swyddogion technegol rhanbarthol a’r grŵp rhanddeiliaid yn parhau, bydd swyddog Bwrdd Rheoli Maethynnau 
rhanbarthol yn cael ei hysbysebu’n fuan a cheisir cyllid gan Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru. 
Cyfweliadau ar gyfer arweinydd y prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffadau i'w cynnal ym mis Ebrill 2022 gyda'r 
bwriad o ddechrau'r prosiect ar unwaith, mae ychydig o oedi wedi achosi i'r cam gweithredu hwn lithro i oren. 
Mae pob cais yn cael ei sgrinio'n briodol ac mae gwaith yn parhau i ddylanwadu ar y meddylfryd rhanbarthol a 
chenedlaethol ynghylch y canllawiau. 
Mae diweddariadau ar gyfer adran Ffosffadau’r wefan wedi'u paratoi i godi ymwybyddiaeth a byddant yn cael eu 
diweddaru erbyn Mai 22 ac mae'r isranbarth yn cydweithio i ddatblygu Gwefan Niwtraliaeth Maethynnau. Mae 
offeryn System Gwybodaeth Ddaearyddol dŵr ffo maethynnau wedi'i gomisiynu a disgwylir iddo gael ei gwblhau 
ym mis Ebrill 22 er mwyn cynorthwyo i ddatblygu a chael gafael ar atebion a mesurau lliniaru. Bydd Cyfrifiannell 
Maethynnau penodol i Geredigion yn cael ei ddatblygu cyn bo hir os na fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
mabwysiadu dull gweithredu Cymru Gyfan er gwaethaf y lobïo parhaus ar y mater. Mae cais am arian astudiaeth 
dichonoldeb cynllun masnachu Credyd Maethynnau isranbarthol yn cael ei baratoi gyda Chyd-bwyllgor 
Corfforedig De Orllewin Cymru. Mae trafodaethau'n parhau ynghylch cyllid posibl yn y Gronfa Ffyniant Gyffredin 
ar gyfer atebion a mesurau lliniaru ar gyfer datblygu canol trefi. Mae Cynlluniau Gweithredu Seilwaith Gwyrdd 
Canol Trefi hefyd yn cael eu datblygu sy’n mynd i’r afael ag atebion posibl o ran lliniaru maethynnau ochr yn 
ochr â gwelliannau GI ar gyfer pob un o’r 6 tref a disgwylir iddynt gael eu cwblhau erbyn Gorffennaf 2022. 
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6 Mehefin 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  
 

6 Mehefin 2022 Penodi Cadeirydd/Is-gadeirydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio  
Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 
Chwarter 4 2021-2022 
Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2021-
2022 
Adroddiad Gwrth-dwyll Blynyddol Archwilio 
Mewnol 2021/22 
Adroddiad Archwilio Mewnol – Adolygiad 
Fframwaith Llywodraethu 2021/22 wedi’i 
ddiweddaru  
Adroddiad ar Fersiwn Ddrafft y Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 2021-2022 a Dogfen 
Fframwaith Llywodraethu a Diweddariad 
ynghylch Cynnydd y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol  
Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio 2021-2022 
Cyflwyniad i’r trefniadau hunanasesu 
perfformiad yn unol â gofynion Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021  
Cofrestr Risgiau Corfforaethol – Chwarter 4 

 
 
Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
 
Hannah Rees 
 
 
 
 
Elin Prysor 
 
Rob Starr 
 
 
Alun Williams 

21 Medi 2022 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol – 
Chwarter 1  
Hunanasesiad Archwilio Mewnol 2021-2022 
Hunanwerthusiad y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio  
 
Adroddiad Diweddaru ar Gynnydd y 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
 
Cofrestr Risgiau Gorfforaethol – Chwarter 1 
Adroddiad Blynyddol ar Ganmoliaeth, 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth  

Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
Swyddog 
Llywodraethu dros 
dro 
Swyddog 
Llywodraethu dros 
dro 
Alun Williams  
Marie-Neige 
Hadfield 

17 Tachwedd 2022 Datganiad Ariannol Blynyddol yn unig (i 
gynnwys y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol) i’w ddilyn gan y Cyngor  

Stephen Johnson 

19 Ionawr 2023 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol – Alex Jenkins 
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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 
 
Swyddog 
Llywodraethu dros 
dro 
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 
Fframwaith Llywodraethu 2022/2023 
Hunanasesu arfer dda a gwerthuso 
effeithiolrwydd y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio  
Cofrestr Risgiau Corfforaethol – Chwarter 3  

Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
Swyddog 
Llywodraethu dros 
dro 
Alun Williams 
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