
 

Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, 
Aberaeron, Ceredigion SA46 0PA 

ceredigion.gov.uk 
 

 

 
 

Dydd Mawrth, 10 Ionawr 2023 
 
 
 

 
Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio yn hybrid/ Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron 
/o bell trwy fideo-gynhadledda, Dydd Mawrth, 17 Ionawr 2023 am 9.30 am i 
drafod y materion canlynol: 
  
1.   Ymddiheuriadau  

  
2.   Materion Personol  

  
3.   Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu  

  
4.   Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

a gynhaliwyd ar 27 Medi 2022 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi 
o'r Cofnodion hynny (Tudalennau 3 - 10) 
  

5.   Trefniadau ar gyfer Aelod Lleyg ac Is-gadeirydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio (Tudalennau 11 - 12) 
  

6.   Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio (Tudalennau 13 - 16) 
  

7.   Adroddiadau a Diweddariadau'r Rheoleiddiwr a'r Arolygiaeth 
(Tudalennau 17 - 286) 
  

8.   Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/7/22 – 30/9/22 (Tudalennau 
287 - 300) 
  

9.   Siarter Archwilio Mewnol 2023/2024 (Tudalennau 301 - 310) 
  

10.   Adroddiad ar Ddogfen Fframwaith Llywodraethu 2022-2023 a Chôd 
Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2023-24 a’r diweddaraf am y 
cynnydd gyda Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-2 
(Tudalennau 311 - 402) 
  

11.   Adroddiad Hanner Blwyddyn ynghylch Canmoliaeth a Chwynion 
(Tudalennau 403 - 410) 
  

12.   Adroddiad Hunanasesu Terfynol Cyngor Sir Ceredigion (Tudalennau 
411 - 442) 
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13.   Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion 2022-2027 

(Tudalennau 443 - 444) 
  

14.   Blaenraglen Waith (Tudalennau 445 - 446) 
  

15.   Unrhyw fater arall y penderfyna'r Cadeirydd fod angen i'r Pwyllgor roi 
sylw brys iddo  
 

 
 

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. 



Cofnodion Cyfarfod o’r PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 
a gynhaliwyd ar ffurf hybrid yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron ac 

o bell drwy gynhadledd fideo ddydd Mawrth, 27 Medi 2022 
 

 
PRESENNOL: Mr Alan Davies (Cadeirydd), y Cynghorwyr Elizabeth Evans, Wyn Evans 
a Gareth Lloyd ynghyd â Mrs Caroline Whitby 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorwyr Bryan Davies, Gareth Davies a Keith Henson 
(Aelodau Cabinet), Rhodri Evans a Wyn Thomas 
 
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, Mr Geraint Edwards, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Pobl a Threfniadaeth, Mrs Meinir Ebbsworth, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Ysgolion, Ms Marie-Neige Hadfield, Rheolwr Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth, Mr Alun Williams - Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Polisi a 
Pherfformiad, Mr Rob Starr - Rheolwr Perfformiad ac Ymchwil, Ms Nia Jones, Rheolwr 
Corfforaethol – Gwasanaethau Democrataidd, Mr Harry Dimmack, Swyddog 
Llywodraethu, Mrs Alison Hodgson, Swyddog Perfformiad Corfforaethol a Gwella, Ms 
Stephanie Land, Uwch Archwilydd, Mrs Julie Brown, Rheolwr Archwilio, Mrs Dana 
Jones, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Safonau. 
 
 
                                                                                                              (9.30am - 12:50pm) 

 
 

 
1 Ymddiheuriadau 

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Endaf Edwards, Maldwyn Lewis a Mark Strong 
ynghyd â Mr Liam Hull a Mrs Alex Jenkins, Rheolwr Corfforaethol - Archwilio 
Mewnol am na fedrent fod yn bresennol yn y cyfarfod. 
  
 

2 Datgelu Buddiannau Personol / Buddiannau sy'n Rhagfarnu 
Dim. 
  
 

3 Materion Personol 
Llongyfarchwyd Hannah Rees ar enedigaeth ei hail fab; roedd y ddau yn 
gwneud yn dda.  
  
 

4 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 06 
Mehefin 2022 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion hynny 
CYTUNWYD cadarnhau fel cofnod cywir Gofnodion y Cyfarfod o’r Pwyllgor a 
gynhaliwyd 06 Mehefin 2022. 
  
  
 

5 Cofnod o Gamau Gweithredu'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Tudalen 3 Eitem Agenda 4
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Ystyriwyd Cofnod Gweithredu Cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio.  
  
CYTUNWYD nodi’r cynnwys fel y’i cyflwynwyd. 
  
 

6 Gweithdrefn 
CYTUNWYD y byddai eitemau 8 a 9 yn cael eu hystyried cyn eitemau 7 ac 8 
ar yr agenda gan nad oedd y swyddog cyflwyno yn bresennol. 
  
 

7 Adroddiadau a Diweddariadauâ€™r Rheoleiddiwr ar Arolygiaeth 
Ystyriwyd yr eitem ynghylch Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddiwr a’r 
Arolygiaeth. Mae’r adroddiad 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 lleol ynghylch risg a gyflwynwyd/a gyhoeddwyd ers cyfarfod 
diwethaf y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  
c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru 
  
CYTUNWYD nodi’r sefyllfa bresennol. 
  
  
 

8 Ymateb Cyngor Sir Ceredigion i Adroddiadau'r Rheoleiddiwr a'r 
Arolygiaeth 
Ystyriwyd yr Adroddiad sy’n nodi ymatebion y Cyngor i Adroddiadau’r 
Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth a'r cynnydd a wnaed o ran y cynigion a'r 
argymhellion.  
  
Roedd dwy ran i’r adroddiad hwn: 
Y Sefyllfa Bresennol  
  
a) Gwybodaeth dracio’r Cyngor am gynigion y Rheoleiddiwr/Arolygiaeth ar 
gyfer gwella a’r argymhellion 
  
b) Materion eraill sy’n ymwneud â’r Cyngor 
  
CYTUNWYD nodi’r sefyllfa bresennol. 
  
 

9 Asesiad Ansawdd Allanol o Archwilio Mewnol 
Ystyriwyd yr Adroddiad Asesiad Ansawdd Allanol. Adroddwyd bod Safonau 
Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) wedi dod i rym ar 1 Ebrill 
2013, ac roeddent yn cyflwyno gofyniad am asesiad allanol o bob 
gwasanaeth archwilio mewnol, y mae’n rhaid ei gynnal o leiaf un waith bob 
pum mlynedd gan adolygydd annibynnol, cymwys y tu allan i’r sefydliad  
  
Cynhaliodd tîm adolygu o Gyngor Sir Ynys Môn, a oedd yn cynnwys y 
Pennaeth Archwilio a Risg a’r Prif Archwilydd, adolygiad o hunanasesiad 
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Cyngor Sir Ceredigion rhwng mis Mai a Gorffennaf 2022.  Mae’r adroddiad 
hwn yn nodi canfyddiadau eu hasesiad. 
  
CYTUNWYD nodi cynnwys Asesiad Ansawdd Allanol yr Archwiliad Mewnol   
  
Diolchodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Cyfreithiol a Llywodraethu a 
Swyddog Monitro i’r Pennaeth Archwilio a Risg a’r Prif Archwilydd am ei 
chymorth a’i harweiniad i’r Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol, ac 
hefyd i’r tîm Archwilio Mewnol am eu gwaith. 
  
 

10 Ymateb RhCAM i Gynllun Gweithredu Gwella Asesu Ansawdd Allanol 
Ystyriwyd ymateb y Rheolwr Corfforaethol, Archwilio Mewnol i Asesiad 
Ansawdd Allanol Cyngor Sir Ynys Môn. Adroddwyd bod Nodyn Cais 
Llywodraeth Leol y PSIAS a CIPFA yn disodli Cod 2006 ar gyfer Archwilio 
Mewnol, a daeth i rym o fis Ebrill 2013.  
  
Rhaid cydymffurfio â'r PSIAS a'r Nodyn Cais er mwyn sicrhau bod arferion 
archwilio mewnol priodol wedi’u gweithredu.   Mae'r Nodyn Cais yn cynnwys 
rhestr wirio sydd wedi'i datblygu i fodloni'r gofynion a nodir yn PSIAS 1311 a 
1312 ar gyfer hunan-asesiadau cyfnodol fel rhan o'r Rhaglen Sicrhau 
Ansawdd a Gwella.  
  
Mae'n ymgorffori gofynion y PSIAS yn ogystal â'r Nodyn Cais er mwyn rhoi 
sylw cynhwysfawr i'r ddwy ddogfen.  
  
Cynhaliodd tîm Archwilio Mewnol Ynys Môn adolygiad gan gymheiriaid o 
hunanasesiad Rheolwr Corfforaethol, Archwilio Mewnol 2021/22 Ceredigion 
rhwng Mai – Gorffennaf 2022 i ddarparu asesiad allanol o gydymffurfiaeth y 
gwasanaeth, yn ôl y gofyn gan PSIAS 
  
  
Cymeradwyodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Cyfreithiol a 
Llywodraethu a Swyddog Monitro yr argymhelliad y dylai’r Rheolwr 
Corfforaethol - Archwilio Mewnol gwblhau’r cymhwyster Archwilio 
proffesiynol ac roedd yn hyderus y byddai’n cael ei gwblhau o fewn 12 mis.    
Bu oedi hefyd i gael y cymhwyster hwn oherwydd y pandemig.    
  
CYTUNWYD nodi’r adroddiad ac ymateb y gwasanaeth i Asesiad Ansawdd 
Allanol yr Adain Archwilio Mewnol. 
  
 

11 Arolygiadau Estyn, tymor yr Haf 2022 
Ystyriwyd yr Adroddiad ar Arolygiadau Estyn, tymor yr Haf 2022. 
  
CYTUNWYD nodi’r wybodaeth a gyflwynwyd a bod yr adroddiadau’n 
gadarnhaol iawn. 
  
Adroddwyd bod y wasg wedi tynnu sylw at un argymhelliad yn adroddiad 
Ysgol Penglais ac nid at yr adroddiad yn gyffredinol a oedd yn gadarnhaol.  
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12 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/4/22 - 30/6/22 (Cwarter 1) 

Ystyriwyd adroddiad y Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol ar 
Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol, Chwarter 1. Cyflwynwyd yr adroddiad 
i sicrhau bod y Pwyllgor yn fodlon bod yr Adain Archwilio Mewnol yn 
ymgymryd â gwaith priodol a digonol er mwyn darparu sicrwydd realistig ar 
ddiwedd y flwyddyn gan ychwanegu gwerth a chynorthwyo’r Cyngor wrth 
gyflawni ei amcanion.  
  
CYTUNWYD nodi’r gwaith yr ymgymerwyd ag ef a’r sefyllfa bresennol o ran 
yr Adain Archwilio Mewnol. 
  
 

13 Hunanasesiad Archwilio Mewnol 2021-22 
Ystyriwyd Hunanasesiad Archwilio Mewnol 2021-22. Adroddwyd bod Nodyn 
Cais Llywodraeth Leol y PSIAS a CIPFA yn disodli Cod 2006 ar gyfer 
Archwilio Mewnol, a daeth i rym o fis Ebrill 2013. Rhaid cydymffurfio â'r 
PSIAS a'r Nodyn Cais er mwyn sicrhau bod arferion archwilio mewnol priodol 
wedi’u gweithredu.    
  
Roedd y Nodyn Cais yn cynnwys rhestr wirio sydd wedi'i datblygu i fodloni'r 
gofynion a nodir yn PSIAS 1311 a 1312 ar gyfer hunan-asesiadau cyfnodol 
fel rhan o'r Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella (QAIP). Mae'n ymgorffori 
gofynion y PSIAS yn ogystal â'r Nodyn Cais er mwyn rhoi sylw cynhwysfawr 
i'r ddwy ddogfen.  
  
CYTUNWYD nodi cynnwys yr hunanasesiad. 
  
 

14 Adroddiad ar y cynnydd gyda Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft 
2021-2022 a Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-23 
Ystyriwyd Adroddiad Diweddaru am Gynnydd y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol. Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn rhoi diweddariad ar y cynnydd 
gyda Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021-2022 yn ogystal â 
diweddariad ar y cynnydd gyda Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-
2023. 
  
CYTUNWYD nodi’r sefyllfa bresennol.  
  
 

15 Adroddiad Blynyddol am Sylwadau o Ganmoliaeth, Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth (2021-2022) 
Consideration was given to the Annual Report of Compliments, Complaints 
and Ystyriwyd Adroddiad Diweddaru am Gynnydd y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol. Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn rhoi diweddariad ar y cynnydd 
gyda Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021-2022 yn ogystal â 
diweddariad ar y cynnydd gyda Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-
2023. 
  
CYTUNWYD nodi’r sefyllfa bresennol.  
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16 Cofrestr Risgiau Corfforaethol 
Adroddwyd bod adroddiadau rheolaidd yn cael eu darparu i’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ynghylch Cofrestr Risgiau Corfforaethol y Cyngor i 
roi gwybodaeth barhaus a sicrwydd bod risgiau a ddynodir gan uwch reolwyr 
yn cael eu rheoli’n briodol. Mae hyn yn atgyfnerthu rôl y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio o roi sicrwydd annibynnol i’r Cyngor ynghylch 
rheoli’r Gofrestr Risgiau Corfforaethol yn briodol.  
  
Mae'r holl risgiau wedi'u hadolygu ac yn cynnwys sylwebaeth wedi'i 
diweddaru.  Mae’r sgoriau yn parhau heb newid ar gyfer pob risg. Fodd 
bynnag, gwnaed newidiadau i gamau lliniaru nifer o risgiau er mwyn 
adlewyrchu’r ymateb sy’n newid. Roedd y rhain yn cynnwys: 
  
R003: Perfformiad Corfforaethol a Gwella   
R006: Rhaglen Gydol Oed a Lles 
R009: Rheoli Gwybodaeth a Chydnerthedd Seiberddiogelwch 
R015: Cefnogi Busnesau Bwyd Lleol, Cynnal Diogelwch 
R017: Diogelu 
R019: Newid yn yr Hinsawdd ac Erydu Arfordirol/Llifogydd 
R020: Gwywiad Coed Ynn 
R021: Ffosffad 
  
CYTUNWYD:   
(i) nodi’r sefyllfa bresennol;  
(ii) (ii) y byddai’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Polisi a Pherfformiad yn 
cyfleu barn yr Aelodau i’r Grŵp Arweiniol y dylid ystyried cynnwys Recriwtio 
a Chadw ar y gofrestr risgiau gan nad oedd nifer o wasanaethau yn medru 
recriwtio; dywedodd yr Arweinydd y byddai’n cyfleu’r farn hon hefyd i 
Lywodraeth Leol; 
(iii) y dylid rhoi ystyriaeth bellach i lwyth gwaith y tîm Diogelwch Bwyd 
oherwydd y nifer o arolygiadau heb eu gwneud gan y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau Iachach; a 
(vi) y byddid yn gofyn am eglurhad pellach ynghylch sut yr oedd y Cyngor 
wedi monitro’r niferoedd mewn perthynas â Gwywiad Coed Ynn; ac adrodd 
i’r Aelodau yn unol â hynny yn dilyn y cyfarfod. 
  
Cafwyd diweddariad gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Polisi a 
Pherfformiad ar y rhesymeg o ran tynnu Brexit o’r Gofrestr Risgiau 
Corfforaethol. Cytunwyd y byddai’r sail resymegol mewn perthynas â’r 
rhesymau dros dynnu risgiau yn cael ei rhoi i’r Pwyllgor yn y dyfodol. 
  
 

17 Adroddiad Hunanasesu Drafft Cyngor Sir Ceredigion 2021/22 
Ystyriwyd Adroddiad Hunanasesu Drafft Cyngor Sir Ceredigion 2021/22. 
Adroddwyd bod Rhan 6 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 yn cyflwyno trefn berfformiad newydd ar gyfer Prif Gynghorau yn 
seiliedig ar Hunanasesu. 
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Mae'r Ddeddf hefyd yn nodi'r rôl hanfodol y mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio yn ei chwarae yn y Broses Hunanasesu. Mae’r rôl hon yn gofyn i’r 
Pwyllgor: 
  
• Dderbyn Adroddiad Hunanasesu drafft y Cyngor 
  
• Adolygu'r Adroddiad Hunanasesu drafft a gwneud argymhellion ar y 
casgliadau neu'r camau y mae'r Cyngor yn bwriadu eu cymryd 
  
• Derbyn yr adroddiad Hunanasesu terfynol pan gaiff ei gyhoeddi, gan 
gynnwys sylwebaeth ar pam y derbyniodd neu na dderbyniodd yr 
argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio   
  
Adroddwyd bod yr Adroddiad Hunanasesu Drafft yn awr wedi’i gynhyrchu fel 
y’i cyflwynwyd.  
  
Datblygwyd yr Adroddiad drwy asesu amrywiaeth eang o dystiolaeth gan 
gynnwys adroddiadau ac adolygiadau mewnol, adroddiadau rheoleiddio ac 
arolygu allanol ac, yn hollbwysig, gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori. 
Mabwysiadodd y Cyngor gyfres o gwestiynau allweddol neu “Linellau Ymholi 
Allweddol” er mwyn sicrhau bod y broses yn canolbwyntio ar ganlyniadau, y 
safbwynt sefydliad cyfan o berfformiad a'i bod yn seiliedig ar dystiolaeth.  
Cynhaliwyd gweithdai yn ystod Mehefin a Gorffennaf gydag Aelodau a 
Swyddogion y Cyngor i nodi perfformiad cyfredol, y cyfleoedd sy'n bodoli ar 
gyfer gwella a'r camau penodol y bwriadwn eu cymryd.  
  
Er mai'r Adroddiad Hunanasesu oedd yr allbwn allweddol o'r broses, roedd y 
gwaith ar wella canlyniadau yn weithgaredd parhaus ar hyd y flwyddyn. 
Cynhaliwyd ymgynghoriadau i gefnogi hunanasesiad drwy gydol y flwyddyn, 
casglwyd tystiolaeth i lywio'r gweithdai, cyflawnwyd camau gweithredu yn y 
cynllun gweithredu Hunanasesu a chafodd eu cynnydd ei fonitro tuag at ei 
gwblhau. 
  
Roedd yn bwysig nodi bod yr Adroddiad yn cyflawni gofynion y ddwy ddeddf 
yma: 
• Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 – y ddyletswydd i 
adrodd ar berfformiad 
• Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 – gosod ac adolygu 
cynnydd yn erbyn ein Hamcanion Llesiant Corfforaethol 
  
  
Amserlen: 
Adroddiad 
Hunanasesu Drafft 

Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio  

21 Medi 

Adroddiad 
Hunanasesu 

Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio  

17 Tachwedd 

Adroddiad 
Hunanasesu  
  

Archwilydd Cyffredinol Cymru 
Prif Arolygydd Ei Fawrhydi dros 
Addysg a Hyfforddiant yng 
Nghymru  

17 Tachwedd 
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Gweinidogion Cymru 
Adroddiad 
Hunanasesu 

Cabinet 6 Rhagfyr 

Adroddiad 
Hunanasesu 

Cyngor 15 Rhagfyr 
2020 

  
Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD cymeradwyo Adroddiad 
Hunanasesu Drafft Cyngor Sir Ceredigion 2021/22 fel y’i cyflwynwyd.  
  
 

18 Blaenraglen Waith 
CYTUNWYD nodi cynnwys y Flaenraglen Waith fel y’i cyflwynwyd yn amodol 
ar: 
(i) wahodd pob Aelod i gyfarfod 17 Tachwedd gan y byddai’r Pwyllgor yn 
ystyried y Datganiad Ariannol Blynyddol yn fanwl, a byddai hyn yn arbennig o 
ddefnyddiol i Aelodau newydd y Cyngor; a  
(ii) bod yr Adroddiad ar ddefnydd y Cyngor o Deddf Rheoleiddio Pwerau 
Ymchwilio 2000 (RIPA) i gael ei gyflwyno yng nghyfarfod 19 Ionawr.  
  
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a 
gynhaliwyd ar Dydd Iau, 17 Tachwedd 2022 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R:  
 

 

 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

  DYDDIAD: 
 

 17 Ionawr 2023 

LLEOLIAD:  Siambr y Cyngor ac o bell drwy gynhadledd fideo 
 

TEITL: 
 

Trefniadau ar gyfer Aelod Lleyg ac Is-gadeirydd y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  
 

DIBEN YR ADRODDIAD: 
 
 
 
Er:  

Nodi penodi aelod annibynnol/lleyg newydd a phenodi Is-
gadeirydd newydd 
 
Gwybodaeth a Phenderfyniad  
 
 

 

Cefndir  

Recriwtio Aelod Lleyg  

Ar ôl i’r aelod lleyg a’r Is-gadeirydd, Liam Hull, gyflwyno ei hysbysiad o fwriad i 
ymddiswyddo o’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, mae aelod newydd wedi’i 
recriwtio a’i benodi i’r Pwyllgor. 

Ar 15 Rhagfyr 2022, penderfynodd y Cyngor gymeradwyo penodi’r unigolyn canlynol 
yn aelod annibynnol/lleyg o’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o 15 Rhagfyr 2022 
(yn amodol ar eirdaon boddhaol) am weddill y tymor gweinyddol presennol:  

• Mr Andrew Blackmore 

(Gweler yr Adroddiad i’r Cyngor yma: 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s4100/Adroddiad%20ar%20apwyntio%2
0Aelod%20Lleyg%20Annibynnol%20ir%20Pwyllgor%20Llywodraethu%20ac%20Arc
hwilio.pdf?LLL=1)  

Mae Adran 116 Deddf 2021 yn diwygio Adran 82 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 
2011 (Mesur 2011) i gynnwys y canlynol: 

• mae’n rhaid i Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fod yn aelod 
lleyg, ac  

• ni chaiff yr aelod a benodir yn is-gadeirydd fod yn aelod o weithrediaeth yr 
awdurdod lleol nac yn gynorthwyydd i’w weithrediaeth. 

Is-gadeirydd  

Bydd y Pwyllgor yn cofio, ar 10 Mawrth 2022, penderfynodd y Pwyllgor y dylai’r Is-
gadeirydd gael ei benodi o blith y tri aelod lleyg sydd ar y Pwyllgor.  
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Ystyrir hyn yn angenrheidiol oherwydd y gall amgylchiadau godi lle byddai angen i’r 
Is-gadeirydd weithredu fel Cadeirydd pan fo’r Cadeirydd yn absennol.  

(Gweler Deddf 2021 yma: 
https://www.legislation.gov.uk/asc/2021/1/section/116/welsh a Mesur 2011 yma 
https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/4/contents/enacted/welsh) 

 
Penodi’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd  
 
Mae adran 116 Deddf 2021 hefyd yn diwygio Mesur 2011 i ddatgan mai’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ei hun sy’n penodi’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd. 
 
Y Sefyllfa Bresennol  

Cytunodd yr aelod annibynnol a’r Is-gadeirydd sy’n ymddiswyddo, Liam Hull, i aros yn 
y rôl hyd nes y gellid penodi Aelod Lleyg ac Is-gadeirydd yn ei le.  
O’r herwydd, mae’r pwyllgor wedi llwyddo i gadw at yr un lefel o aelodaeth, sef 9 aelod 
(6 Chynghorydd a 3 Aelod Annibynnol/Lleyg).  
 
Mae’r pwyllgor bellach heb Is-gadeirydd. 
 
Er mwyn sicrhau bod Is-gadeirydd yn y swydd yn dilyn ymddiswyddiad Liam Hull o’r 
Pwyllgor, argymhellir bod y Pwyllgor yn penodi Is-gadeirydd newydd ar unwaith.  
  
Argymhellion: Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cytuno: 

1. Nodi bod y Cyngor wedi penodi Andrew Blackmore fel aelod annibynnol/lleyg 
newydd o’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 15/12/22; 

2. Penodi’r Is-gadeirydd newydd ar unwaith o 17 Ionawr 2023 am weddill y cyfnod o 
ddwy flynedd o fis Mai 2022 (hyd at fis Mai 2024). 

Y rhesymau dros yr argymhellion:  

• Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r ddeddfwriaeth; ac  
• Er mwyn sicrhau bod gan y Pwyllgor y cyfansoddiad priodol.  

Atodiadau:  Dim 

Pennaeth y Gwasanaeth: Elin Prysor – Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu (a Swyddog 
Monitro) 

Swyddog Adrodd:   Elin Prysor/Harry Dimmack 

Dyddiad:    20 Rhagfyr 2022 
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Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cyngor Sir Ceredigion                
2022-2023* 

 

Diben y Cofnod hwn yw monitro’r camau gweithredu y mae aelodau’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi cytuno arnynt yn eu 
cyfarfodydd e.e. lle bo aelodau’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi gofyn am gyflwyno adroddiad ger eu bron yn y dyfodol, 
neu am wybodaeth yn un o gyfarfodydd y dyfodol.  

Er mwyn cael mwy o wybodaeth am y Cofnod o Gamau Gweithredu, cysylltwch â’r Swyddog Llywodraethu.  

Diweddarwyd: 12 Ionawr 2023  

* Blwyddyn Fwrdeistrefol 
Caiff y camau gweithredu sydd wedi’u nodi mewn gwyrdd ac sydd wedi’u cwblhau eu tynnu oddi ar y Cofnod Gweithredu dilynol. 
 
  
 
Rhif Dyddiad 

y 
cyfarfod 

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu 

Y diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

1 27.9.22 15. 
 
Adroddiad 
Blynyddol 
am Sylwadau 
o 
Ganmoliaeth, 
Cwynion a 
Rhyddid 

Gofynnwyd a 
fyddai modd 
cynnwys 
gwybodaeth yn 
yr adroddiad 
am nifer y 
cwynion oedd 
wedi mynd 
ymlaen i gam 
2 am nad 

i) Cynnwys 
gwybodaeth yn 
yr adroddiadau 
am nifer y 
cwynion a 
oedd wedi 
mynd ymlaen i 
gam 2 am nad 
oeddent wedi’u 

Rheolwr 
Cwynion a 
Rhyddid 
Gwybodaeth / 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol – 
Polisi a 
Pherfformiad  

i) Mae’r 
Adroddiad 
Canol 
Blwyddyn sy’n 
mynd gerbron 
y cyfarfod ar 
17.1.23 yn 
cynnwys 
gwybodaeth 
am nifer y 

17.1.23 Naddo 
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Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod 

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu 

Y diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

Gwybodaeth 
(2021-2022) 

oeddent wedi’u 
datrys yng 
ngham 1. 
Hefyd, a fyddai 
modd nodi 
unrhyw 
gyfeiriad at 
gyfathrebu neu 
ddiffyg 
cyfathrebu yng 
nghyswllt y 
cwynion hyn? 

datrys yng 
ngham 1. 
ii) Adrodd a  
oedd cyfeiriad 
at gyfathrebu 
neu ddiffyg 
cyfathrebu yng 
nghyswllt y 
cwynion hyn. 

cwynion oedd 
wedi mynd 
ymlaen i gam 
2 am nad 
oeddent 
wedi’u datrys 
yng ngham 1. 
ii) Caiff hyn ei 
ystyried yn yr 
adroddiad 
nesaf. 

2 27.9.22 16. 
Y Gofrestr 
Risgiau 
Corfforaethol 
– Chwarter 1 

CYTUNWYD 
ynghylch y 
canlynol: 
(ii) y byddai’r 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol - 
Polisi a 
Pherfformiad 
yn cyfleu barn 
yr Aelodau i’r 
Grŵp Arweiniol 
y dylid ystyried 
cynnwys 
Recriwtio a 

i) byddai’r 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol - 
Polisi a 
Pherfformiad 
yn cyfleu barn 
yr Aelodau i’r 
Grŵp Arweiniol 
y dylid ystyried 
cynnwys 
Recriwtio a 
Chadw ar y 
gofrestr risgiau 
gan nad oedd 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol  – 
Polisi a 
Pherfformiad /  
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol – 
Pobl a 
Threfniadaeth 

(i) Trafodwyd 
yn y Grŵp 
Arweinyddiaet
h. Bydd CLO 
– Pobl a 
Threfniadaeth 
yn paratoi 
adroddiad ar 
gyfer Grŵp 
Arweinol i 
ystyried a 
ddylid 
ychwanegu 
Recriwtio a 
Chadw at y 

9.3.23 Naddo 
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Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod 

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu 

Y diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

Chadw ar y 
gofrestr risgiau 
gan nad oedd 
nifer o 
wasanaethau 
yn medru 
recriwtio; 
dywedodd yr 
Arweinydd y 
byddai hefyd 
yn cyfleu’r farn 
hon i’r Grŵp 
Arweiniol; 
 
(iii) y dylai’r 
Pwyllgor 
Trosolwg a 
Chraffu 
Cymunedau 
Iachach roi 
ystyriaeth 
bellach i lwyth 
gwaith y tîm 
Diogelwch 
Bwyd 
oherwydd nifer 
yr archwiliadau 

nifer o 
wasanaethau 
yn medru 
recriwtio; 
 
ii) dylai’r 
Pwyllgor 
Trosolwg a 
Chraffu 
Cymunedau 
Iachach roi 
ystyriaeth 
bellach i lwyth 
gwaith y tîm 
Diogelwch 
Bwyd 
oherwydd nifer 
yr archwiliadau 
nad oedd 
wedi’u gwneud 
 
iii) gofyn am 
eglurhad 
pellach 
ynghylch sut yr 
oedd y Cyngor 
yn monitro 

gofrestr risg 
gorfforaethol. 
 
(ii) Mae'r 
mater hwn 
wedi ei roi ar 
gynllun gwaith 
ymlaen y 
Pwyllgor 
Trosolwg a 
Chraffu 
Cymunedau 
Iachach. 
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Rhif Dyddiad 
y 
cyfarfod 

Eitem  Sylwadau Camau 
Gweithredu 

Swyddog / 
Swyddogion 
sy’n gyfrifol 
am y camau 
gweithredu 

Y diweddaraf 
am y 
cynnydd a 
wnaed   

Y tro nesaf 
yr adroddir 
am hyn 

Cwblhawyd
?  
Do / 
Naddo 

nad oedd 
wedi’u 
gwneud; a 
 
(vi) gofyn am 
eglurhad 
pellach 
ynghylch sut yr 
oedd y Cyngor 
yn monitro 
nifer yr 
achosion o 
Wywiad Coed 
Ynn;  byddai 
hyn yn cael ei 
adrodd yn ôl i’r 
aelodau yn 
dilyn y 
cyfarfod. 

nifer yr 
achosion o 
Wywiad Coed 
Ynn;  byddai 
hyn yn cael ei 
adrodd yn ôl i’r 
aelodau yn 
dilyn y 
cyfarfod. 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R:  

 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

DYDDIAD:  
 

17eg Ionawr 2023 

LLEOLIAD:   O bell drwy Gynhadledd Fideo 
 

TEITL:  
 

 Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddwyr a’r   
Arolygiaeth  
 

PWRPAS YR ADRODDIAD:    Rhoi diweddariad i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar y 
cynnydd o ran astudiaethau y mae Archwilio Cymru wedi 
ymgymryd â nhw neu yn ymgymryd â nhw 
 

Er: Penderfyniad 
 

 
Cyflwyniad 
Mae’r Adroddiad hwn yn nodi Adroddiadau a Diweddariadau’r Rheoleiddwyr a’r Arolygiaeth 
ac mae iddo dair rhan 
a) Diweddariad chwarterol Archwilio Cymru i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
b) Unrhyw waith lleol ar risgiau a gyflwynwyd/a gyhoeddwyd ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio 
c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru 
 
Y Sefyllfa Bresennol: 
a) Diweddariad chwarterol Archwilio Cymru i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 

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

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

• Arolygiaeth Gofal Cymru - Adroddiad Arolygu ar Ofal wedi’i Dargedu a Galluogi 
(Atodiad 2) 

• Gwyliadwriaeth IPCO (Swyddfa’r Comisiynydd Pwerau Ymchwilio) ac Arolygiad CHIS 
(Ffynonellau Cuddwybodaeth Ddynol) – Cyngor Sir Ceredigion 16 Medi 2022 
(Atodiad 8) 

• Archwilio Cymru - Yr wybodaeth ddiweddaraf ar y Sefyllfa Ariannol o ran Sicrwydd ac 
Asesu Risg 2021–22 (Atodiad 9) 

 
c) Adroddiadau Cenedlaethol Archwilio Cymru 

 
• Archwilio Cymru - Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb: Mwy nag ymarfer blwch ticio? 

(Atodiad 3) 
• Archwilio Cymru - Y Fenter Dwyll Genedlaethol yng Nghymru 2020-21 (Atodiad 4) 
• Archwilio Cymru - Amser am Newid - Tlodi yng Nghymru (Atodiad 5) 
• Archwilio Cymru - Cyfle a Gollwyd - Mentrau Cymdeithasol (Atodiad 6) 
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• Archwilio Cymru - Darlun o Reoli Perygl Llifogydd (Atodiad 7) 
 

 
 
ARGYMHELLIAD:    Rhoi ystyriaeth i adroddiadau a diweddariadau’r Rheoleiddwyr a’r 

Arolygiaeth   
 
Rheswm dros yr Argymhelliad: Rhoi gwybod i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am 
adroddiadau, cynigion a’r gwaith yr ymgymerir ag ef     
                                              

• Atodiadau:  
   
Atodiad 1 Archwilio Cymru – Y Rhaglen Waith ac Amserlen – Cyngor Sir Ceredigion  
  
Atodiad 2 Arolygiaeth Gofal Cymru - Adroddiad Arolygu ar Ofal wedi’i Dargedu a 
Galluogi  
 
Atodiad 3 Archwilio Cymru – Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb: Mwy nag 
ymarfer blwch ticio? 
 

 Atodiad 4 Archwilio Cymru – Y Fenter Dwyll Genedlaethol yng Nghymru 2020-21 
 
 Atodiad 5 Archwilio Cymru – Amser am Newid – Tlodi yng Nghymru  

 
 Atodiad 6 Archwilio Cymru - Cyfle a Gollwyd - Mentrau Cymdeithasol 
 

Atodiad 7 Archwilio Cymru – Darlun o Reoli Perygl Llifogydd 
 
Atodiad 8 Gwyliadwriaeth IPCO (Swyddfa’r Comisiynydd Pwerau Ymchwilio) ac 
Arolygiad CHIS (Ffynonellau Cuddwybodaeth Ddynol) – Cyngor Sir  Ceredigion 16 
Medi 2022 
 
Atodiad 9 Archwilio Cymru - Yr wybodaeth ddiweddaraf ar y Sefyllfa Ariannol o ran 
Sicrwydd ac Asesu Risg 2021–22 

 
 
 
Enw Cyswllt: Elin Prysor 
 
Teitl: Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro 
                                  
Dyddiad yr Adroddiad: 19/12/2022 
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Tudalen 1 o 16 - Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – 
Cyngor Sir Ceredigion 

Diweddariad Chwarterol: 30 Medi 2022 

Crynodeb Archwilio Blynyddol 

Disgrifiad Amserlen Statws 

Adroddiad yn 
crynhoi'r gwaith 
archwilio a 
gwblhawyd ers y 
Crynodeb 
Archwilio 
Blynyddol 
diwethaf, a 
gyhoeddwyd ym 
mis Chwefror 
2022. 

Chwefror 
2022  

Cyhoeddwyd Chwefror 2022: Cyngor 
Sir Ceredigion 2021 - Crynodeb 
Archwiliad Blynyddol 

Gwaith Archwilio Ariannol  

Disgrifiad Cwmpas Amserlen Statws 

Archwiliad o 
Grantiau a 
Ffurflenni 2020-
21 y Cyngor 

Archwiliad o ran 
pum hawliad y 
gofynnir amdano o 
dan delerau ac 
amodau'r grantiau. 

Yn unol â'r 
terfynau 
amser unigol 
ar gyfer pob 
cais am grant. 

Gwaith archwilio wedi'i 
gwblhau – penderfynol 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 gwblhau 
rhwng Chwefror - Tachwedd 
2022. 
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Disgrifiad Cwmpas Amserlen Statws 

Archwiliad o 
Ffurflenni 2021-
22 ar gyfer 
Awdurdod 
Harbwr 
Ceredigion 

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

Barn Archwilio 
erbyn 30 
GTachwedd 
2022 

Gwaith Archwilio i'w gwblhau 
rhwng Chwefror - Tachwedd 
2022. 

Archwiliad o 
Grantiau a 
Ffurflenni 2021-
22 y Cyngor 

Archwiliad o ran 
pum hawliad y 
gofynnir amdano o 
dan delerau ac 
amodau'r grantiau. 

Yn unol â'r 
terfynau 
amser unigol 
ar gyfer pob 
cais am grant. 

Gwaith Archwilio i'w gwblhau 
rhwng Tahcwedd 2022 - - 
Chwefror 2023. 

Gwaith Archwilio Perfformiad  

Gwaith Archwilio 
Perfformiad 
2021-22 

Cwmpas Amserlen Statws 

Archwiliadau 
Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 
2015 (y Ddeddf 
LlCD) 

Byddwn yn ceisio 
integreiddio'r gwaith o 
gyflawni ein harchwiliadau 
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. 

Parhaus Parhausl 

Archwiliad 
adrodd ar 
welliannau 

Archwiliad o gyflawni 
dyletswydd i gyhoeddi asesiad 
o berfformiad. 

Tachwedd 2021 Cyflawnd 
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Gwaith archwilio 
perfformiad 
2022-23 

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. 
Yn y Cyngor, mae'r prosiect yn 
debygol o ganolbwyntio ar: 
• Sefyllfa ariannol
• Trefniadau hunanasesu
• Cynllunio adferiad
• Goblygiadau Deddf

Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru)

• Cynlluniau i leihau carbon
• Rheoli perfformiad

Parhaus Goblygiadau 
Deddf 
Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau 
(Cymru), 
trefniadau 
Hunanasesu, 
Rheoli 
Perfformiad a 
Chynllunio Adfer 
Gwaith a 
gyhoeddwyd 
eisoes yn y 
Llythyr hwn (Mai 
2022). 

Crynodeb o'r 
cynlluniau lleihau 
carbon drafft – 
aros am 
sylwadau'r 
Cyngor. 

Drafftio 
adroddiad 
sefyllfa ariannol. 
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Gwaith archwilio 
perfformiad 
2022-23 

Cwmpas Amserlen Statws 

Llamu Ymlaen – 
Archwilio'r 
blociau adeiladu 
ar gyfer dyfodol 
cynaliadwy 

Wrth i'r byd symud ymlaen, 
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. 

Cyflawn Adroddiadau 
wedi'u cwblhau 
a'u cyhoeddi 
(Gorffennaf 
2022): 
Rheoli Asedau 
Strategol 
 
Rheoli'r Gweithlu 
Strategol 
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Gwaith archwilio 
perfformiad 
2022-23  

Cwmpas Amserlen Statws 

Adolygiad 
Thematig – 
Gofal heb ei 
Gynllunio  

Adolygiad traws-sector 
sy'n canolbwyntio ar lif 
cleifion allan o'r ysbyty. 
Bydd yr adolygiad hwn 
yn ystyried sut mae’r 
Cyngor yn gweithio 
gyda’i bartneriaid i 
ymdrin â’r risgiau sy’n 
gysylltiedig â darparu 
gofal cymdeithasol i fod 
o gymorth i ryddhau 
cleifion, yn ogystal ag 
atal mynd i mewn i’r 
ysbyty.  Bydd y gwaith yn 
ystyried hefyd pa gamau 
a gymerir i ddarparu 
datrysiadau tymor canol i 
hir.  

Ghorffennaf  
– Rhagfyr 
2022 
 

Gwaith maes 

Adolygiad 
thematig – 
Digidol 

Mae'r prosiect hwn yn 
cael ei gwmpasu ac mae  
manylion ychwanegol am 
bwyslais penodol yr 
adolygiad i'w cadarnhau.  

I'w 
gadarnhau. 

Cwmpasu 

Gwaith risg 
lleol: Adolygiad 
cynllunio dilynol 

Dilyniant cynnydd y 
Cyngor mewn perthynas 
â mynd i'r afael â'r 
argymhellion yn ein 
hadolygiad Cynllunio a 
gyhoeddwyd ym mis 
Tachwedd 2021. Cyngor 
Sir Ceredigion - 
Adolygiad o'r 
Gwasanaeth Cynllunio  

Hydref 
 2022 

Gwaith maes 
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Astudiaethau cenedlaethol llywodraeth leol sydd wedi eu 
cynllunio/ar y gweill  

Astudiaeth Cwmpas Amserlen Statws Gwaith maes a 
gynlluniwyd 
yn y Cyngor 

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

Hydref 
2021 i 
Hydref 
2022 

Clirio – cyhoeddi 
Hydref 2022. 

Do – cyfweliad 
gyda swyddog 
a enwebwyd yn 
y Cyngor 

Mentrau 
Cymdeithasol 

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

Hydref 
2021 i 
Hydref 
2022 

Clirio – cyhoeddi 
Tachwedd 2022. 

Do – cyfweliad 
gyda swyddog 
a enwebwyd yn 
y Cyngor 

Meithrin 
Cydnerthedd 
Cymdeithasol a 
Hunanddibyniaeth 

Adolygu sut y gall 
awdurdodau lleol 
feithrin mwy o 
gydnerthedd 
mewn 
cymunedau 

Hydref 
2021 i 
Hydref 
2022 

Drafftio 
adroddiadau 

Do – cyfweliad 
gyda swyddog 
a enwebwyd yn 
y Cyngor 

Diogelwch 
Adeiladau 

Adolygiad o ba 
mor dda y mae 
awdurdodau lleol 
yn cyflawni eu 
cyfrifoldebau dros 
Ddiogelwch 
Adeiladau 

Medi 2022 
– Awst 
2023 

Cychwyn prosiect Do cyfweliad 
gyda swyddog 
a enwebwyd yn 
y Cyngor 

Tudalen 25



Tudalen 7 o 16 - Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Sir Ceredigion 

Astudiaeth Cwmpas Amserlen Statws Gwaith maes a 
gynlluniwyd 
yn y Cyngor 

Cynllunio ar gyfer 
datblygu 
cynaliadwy 
adfywio tir llwyd 

Adolygu sut mae 
awdurdodau lleol 
yn hybu ac yn 
galluogi gwell 
defnydd o 
anheddau 
annomestig gwag 
a safleoedd tir 
llwyd 

Hydref 
2022 – 
Medi 2023 

Datblygu prosiect Do – cyfweliad 
gyda swyddog 
a enwebwyd yn 
y Cyngor 

Cyd-bwyllgorau 
Corfforedig 

Asesu cynnydd 
Cyd-bwyllgorau 
Corfforedig wrth 
ddatblygu eu 
trefniadau i 
gyflawni eu 
rhwymedigaethau 
statudol a nod 
Llywodraeth 
Cymru o gryfhau 
cydweithio 
rhanbarthol. 

Medi 2022 
– Ionawr 
2023 

Sefydlu gwaith 
maes 

Ydym – Rydym 
yn archwilio 
safbwynt y 
Cyngor trwy ein 
cyfarfodydd 
cyswllt arferol.   
Mae'r gwaith 
maes yn 
cynnwys 
cyfweliadau 
gyda’r prif 
weithredwr, 
cyfarwyddwr 
cyllid a 
chadeirydd pob 
un o'r pedwar 
Cyd-bwyllgor 
Corfforedig. 
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Estyn  

Gwaith arfaethedig 
Estyn 2022-23 

Cwmpas Amserlen Statws 

Arolygiadau 
Gwasanaethau 
Addysg 
Llywodraeth Leol  

Gwnaeth Estyn archwilio 
gwasanaethau addysg 
llywodraeth leol Ynys Môn ac 
Abertawe yn ystod tymor yr haf. 
Cafodd yr adroddiadau eu 
cyhoeddi ym mis Awst a 
dechrau Medi.  Fe wnaeth 
Estyn gynnal cynhadledd 
gwella ôl-arolygu yn Nhorfaen 
ym mis Medi a bydd yn monitro 
awdurdod lleol Sir Benfro 
ddechrau Mis Hydref.  Mae 
Estyn wedi diweddaru'r 
canllawiau arolygu er mwyn 
adlewyrchu mwy o bwyslais ar 
anfantais economaidd-
gymdeithasol ac annhegwch ac 
i wneud mân newidiadau mewn 
ymateb i adborth arolygiadau 
yn 2021-22. 

Adolygiad o'r 
canllaw arolygu – 
Gorffennaf. 
Cyhoeddwyd ar y 
wefan Medi 1.   

Amh. 

Adolygiad thematig 
Diwygio'r 
Cwricwlwm  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd 
wedi gofyn i Estyn adolygu 
gwasanaethau gwella ysgolion 
y de-orllewin. 

Casglu tystiolaeth 
ym mis 
Mehefin/Gorffennaf 
– cyflwyno 
canfyddiadau i 
Lywodraeth Cymru 
ym mis Medi. 

Amh.  
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Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 

Gwaith Cynlluniedig 
AGC 2022-23 

Cwmpas Amserlen Statws 

Rhaglen 2022-23 
 
 
 
 
 
 
Gwaith ar y cyd 

Rydym yn parhau i brofi a 
gwerthuso ein dull wedi’i adfywio – 
gan gynnwys gwiriadau sicrwydd, 
gwiriadau gwella a PEIs. Bydd hyn 
yn arwain at fframwaith 
gweithredu diwygiedig ar gyfer 
archwilio a chod ymarfer 
diwygiedig.   
 
Rydym yn parhau i weithio gyda 
phartneriaid, gan rannu 
gwybodaeth a deallusrwydd gan 
gynnwys cwblhau adolygiadau ar 
y cyd.   
 
Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar 
y cyd ag AGIC ar adolygiad 
cenedlaethol o'r llwybr strôc ac 
archwiliadau CMHT.   

Ebrill 2022 i 
Fawrth 2023 
 
 
 
 
 
Cyfredol 

Ar waith 
 
 
 
 
 
 
Ar waith 

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

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad 2020-
21, mae cynllunio ar y gweill ar 
gyfer dyddiad cyhoeddi'r 
adroddiad nesaf i gael ei 
gadarnhau. 

Cyhoeddi i'w 
gadarnhau 

Drafftio/casglu 
data. 

Cyfarfod blynyddol 
gyda 
Chyfarwyddwyr 
Statudol y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Bydd AGC yn cyfarfod â’r holl 
Gyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol  

Rhagfyr 2022 
ac Ionawr 
2023 

Cynllunio 
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Gwaith Cynlluniedig 
AGC 2022-23 

Cwmpas Amserlen Statws 

Adolygiad 
cenedlaethol o 
Gynllunio Gofal i 
blant a phobl ifanc 
sy’n ddarostyngedig 
i rag-achosion 
Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus   

Diben yr adolygiad 
 
Cynnig sicrwydd craffu allanol a 
hybu gwelliant o ran ansawdd 
ymarfer mewn perthynas â 
chynllunio gofal ar gyfer plant a 
phobl ifanc sy’n destun rhag-
achos Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus  
 
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/ 
arolygu   

Trefniadau Cyd-
arolygiad Diogelu 
Plant 

Dull traws-arolygiaeth.  Meysydd 
i'w penderfynu. Byddwn yn 
cwblhau pedwar arolygiad ar y cyd 
aml-asiantaeth arall.  
 
Byddwn yn cyhoeddi adroddiad 
cenedlaethol tuag at ddiwedd 
2023. 

Hydref 2022 
– Gwanwyn 
2023 

Cynllunio 
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Gwaith Cynlluniedig 
AGC 2022-23 

Cwmpas Amserlen Statws 

Gwiriad Sicrwydd 
Cafcass 

Bydd AGC yn parhau i ddatblygu 
ei dull o arolygu ac adolygu 
Cafcass Cymru. Rydym wedi 
cyhoeddi ei lythyr gwirio sicrwydd 
cyntaf.  
 
Byddwn yn gwerthuso ein dull 
gweithredu a byddwn yn 
ymgynghori ar ein dull diwygiedig 
ddiwedd 2022. Bydd hyn yn 
arwain at fframwaith gweithredu  
i'w harchwilio ah cod ymarfer 
diwygiedig.  

Medi – 
Rhagfyr 2022  

Cynllunio    

Adroddiadau cenedlaethol Archwilio Cymru ac allbynnau 
eraill a gyhoeddwyd ers Ionawr 2022  

Teitl yr adroddiad Dyddiad cyhoeddi a dolen i'r 
adroddiad  

Asesiadau o'r Effaith ar 
Gydraddoldeb: Mwy nag Ymarfer 
Blwch Ticio? 

Medi 2022  

Llywodraeth Cymru – pennu 
amcanion llesiant 

Medi 2022 

Cynllunio a rheoli’r gweithlu gan 
Lywodraeth Cymru  

Medi 2022 

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd 
at Fawrth 2022  
 

Awst 2022 
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Teitl yr adroddiad Dyddiad cyhoeddi a dolen i'r 
adroddiad  

Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar 
gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030 
Adroddiad Tystiolaeth 

Awst 2022 

Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar 
gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030 

Gorffennaf 2022 

Twristiaeth Gynaliadwy ym Mharciau 
Cenedlaethol Cymru 

Gorffennaf 2022 

Cronfa Ymateb COVID-19 Trydydd 
Sector – Memorandwm ar gyfer y 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus 

Gorffennaf 2022 

Dilyniant System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru 

Gorffennaf 2022 

Mynd i'r afael â'r Ôl-groniad Gofal 
Arfaethedig yng Nghymru – ac offeryn 
data amseroedd aros  

Mai 2022 

Y Cwricwlwm newydd i Gymru  Mai 2022 

Gofal heb ei drefnu – offeryn data a 
sylwebaeth 

Ebrill 2022 

Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion 

Ebrill 2022 
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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 

Adroddiadau cenedlaethol Archwilio Cymru ac allbynnau 
eraill (gwaith ar y gweill/cynlluniedig)1 

Teitl Dyddiad cyhoeddi disgwyliedig  

Sylwebaeth cyfrifon Llywodraeth 
Cymru 2020-212 

Medi/Hydref 2022 

Trefniadau ar y cyd ar gyfer rheoli 
adnoddau iechyd cyhoeddus lleol   

Hydref 2022  

Y Fenter Twyll Genedlaethol 
(adroddiad cryno) 

Hydref 2022 

 
1 Byddwn yn parhau i adolygu ein cynlluniau'n gyson, gan ystyried yr amgylchedd allanol 
sy'n esblygu, ein blaenoriaethau archwilio, cyd-destun ein hadnoddau ein hunain a gallu 
cyrff archwiliedig i gyfathrebu â ni. Mae hyn yn cynnwys cynnal rhywfaint o hyblygrwydd 
er mwyn i ni allu ymateb i ddatblygiadau ym mholisi Llywodraeth Cymru a meysydd sydd 
o ddiddordeb posib i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus.  Ar 22 
Medi cyhoeddwyd erthygl i'n gwefan yn rhoi diweddariad am ddatblygiad rhaglen waith yr 
Archwilydd Cyffredinol yn dilyn ein hymgynghoriad yng ngwanwyn 2022. Byddwn ni'n dod 
â pheth gwaith newydd ychwanegol i'n rhaglen yn ystod gweddill 2022-23. 
2 I gynnwys sylwebaeth ar faterion a godwyd yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar y 
cyfrifon ynghylch taliad a wnaed i'r cyn-Ysgrifennydd Parhaol a chymorth busnes COVID-
19.  
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Teitl Dyddiad cyhoeddi disgwyliedig  

Gwaith dilynol ar seibrgadernid 
(dysgu o ymosodiadau seibr) 

Hydref 2022 

Rheoli perygl llifogydd Tachwedd 2022 

Gwasanaethau orthopedig Tachwedd 2022 

Llywodraethu ansawdd yn y GIG Tachwedd 2022 

Cynhwysiant digidol Tachwedd/Rhagfyr 2022 

Tai fforddiadwy I'w gadarnhau 

Digwyddiadau ac adnoddau Cyfnewid Arfer Da   

Teitl Dolen i’r adnodd    

Mynd i’r afael â thlodi yng Nghymru: 
ymateb i'r her – bydd y digwyddiad 
dysgu a rennir hwn yn dod â phobl 
ynghyd o bob rhan o wasanaethau 
cyhoeddus i rannu syniadau, dysgu a 
gwybodaeth am sut gall sefydliadau 
ymateb i'r heriau a achosir gan dlodi. 
Byddwn yn rhannu enghreifftiau o 
ddulliau sy'n cael eu cymryd gan 
sefydliadau yng Nghymru a ledled y DU. 

Mynd i’r Afael â Thlodi: Digwyddiad 
Caerdydd  
 
Mynd i’r Afael â Thlodi: Digwyddiad 
Conwy  
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Teitl Dolen i’r adnodd    

Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol – 
gweminar yn trafod yr adroddiad sydd 
i ddod ar Ddarpariaeth Taliadau 
Uniongyrchol a sut y gallant fod yn 
rhan allweddol o weithredu 
egwyddorion Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

Recordiad gweminar Darpariaeth 
Taliadau Uniongyrchol  

Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng 
Nghymru  
Gweminar yn trafod canfyddiadau 
sy’n dod i’r amlwg o’n hadolygiad 
cychwynnol o drefniadau cyrff 
cyhoeddus i ymateb i dargedau 
lleihau allyriadau carbon Llywodraeth 
Cymru ar gyfer 2030. 

Amh 

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  

Costau byw a rhoi'r fidog i gadw 21 Medi 2022 

Mae pethau’n poethi i fynd i’r afael â 
Newid Hinsawdd 

18 Awst 2022 

Taliadau Uniongyrchol yng Nghymru 15 Mehefin 2022 
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Teitl Cyhoeddiad  

Gofal Heb ei Drefnu yng Nghymru – 
System o dan bwysau gwirioneddol. 

21 Ebrill 2022 

Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 18 Chwefror 2022 

Seibergadernid – blwyddyn ymlaen 9 Chwefror 2022 

Helpu i adrodd y stori drwy gyfrwng rifau  
(Offeryn data cynaliadwyedd ariannol 
llywodraeth leol) 

3 Chwefror 2022 

Galwad am wybodaeth gliriach ynglŷn â 
gwariant ar newid yn yr hinsawdd  

2 Chwefror 2022 

Y gweithredoedd tu ôl i’r geiriau  
(adeiladu gwytnwch cymdeithasol a 
hunanddibyniaeth mewn dinasyddion a 
chymunedau) 

14 Ionawr 2022 
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Targeted Care and Enablement  
Y math o ofal a ddarperir  

  

  

Gwasanaeth Cymorth Cartref  

Darparwr Cofrestredig   Gwasanaethau Oedolion a Phlant Cyngor Sir 

Ceredigion  

Lleoedd cofrestredig  

  

  

0  

Iaith y gwasanaeth  

  

  

Y ddwy  

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal  

Cymru  

  

  

18 Chwefror 2020  

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r  

Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y 
Gymraeg?  
  

Mae'r gwasanaeth yn darparu'r ‘Cynnig  

Rhagweithiol’ ar gyfer y Gymraeg. Mae'n darparu 

gwasanaeth sy'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu 

anghenion Cymraeg a diwylliannol pobl sy'n 

defnyddio'r gwasanaeth, neu a all ei ddefnyddio.  

  

Crynodeb  
  

  

Mae'r gwasanaeth yn cynnig cyfnod o gymorth byr wedi'i dargedu i bobl (hyd at chwech 

wythnos fel arfer) i'w galluogi i adfer cymaint o'u hannibyniaeth â phosibl. Mae'r bobl yn 

fodlon iawn ar y gwasanaeth a dywedwyd wrthym “Mae'n wasanaeth gwych, rwyf yn gwbl 

fodlon ag ef ac mae wedi bod o gymorth i mi gryfhau”. Mae'r cynrychiolwyr yn 

gwerthfawrogi'r cymorth a'r anogaeth gan y staff a dywedodd aelod o deulu wrthym “Mae'n 

wasanaeth ardderchog, mae'r gofalwyr yn ei annog i wneud ei ymarferion”.   

Caiff gweithwyr cymorth profiadol eu tywys gan gynlluniau manwl a gaiff eu creu gyda'r 

unigolyn ac sy'n canolbwyntio ar y nodau y mae am ei gyflawni wrth ddefnyddio'r 

gwasanaeth. Dywedodd un wrthym “Mae gweithio i'r gwasanaeth yn rhoi boddhad mawr i 

mi. Mae pob galwad yn wahanol, mae'n amrywiol ac mae'n gwneud gwahaniaeth i fywydau 

pobl sy'n ei wneud yn werth chweil”. Mae rheolwyr y gwasanaeth yn hawdd mynd atynt ac 

mae pawb yn eu parchu. Dywedodd un o'r gweithwyr cymorth “Rwy'n teimlo fy mod yn rhan 

o dîm da iawn sy'n cynnig cymorth o'r brig i'r bôn”.   
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Llesiant   
  

Caiff y bobl gymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a chânt eu cynnwys ym mhob 

penderfyniad sy'n ymwneud â'r gwasanaeth y maent yn ei gael. Caiff  gwybodaeth fanwl 

am nodau unigol y bobl wrth ddefnyddio'r gwasanaeth ei chofnodi mewn cynlluniau 

personol. Mae'r uwch-aelodau o staff yn gweithio'n agos gyda gweithwyr iechyd a gofal 

cymdeithasol proffesiynol er mwyn helpu'r bobl i fod mor annibynnol ac i gadw mor iach â 

phosibl. Dywedodd un o'r gweithwyr cymorth wrthym “Mae gennym rwydwaith da o bobl y 

gallwn gysylltu â nhw os bydd angen; gan gynnwys meddygon teulu, nyrsys ardal, 

therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion”. Mae'r bobl a/neu eu cynrychiolwyr yn 

cyfrannu'n rheolaidd at benderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Mae'r uwch-weithwyr yn cadw 

cynlluniau personol manwl sy'n canolbwyntio ar bennu a chyflawni nodau a chyfathrebu'n 

effeithiol â phawb sy'n rhan o'r broses.   

Mae'r gwasanaeth yn para hyd at chwech wythnos ac yn helpu'r bobl i adfer cymaint o'u 

hannibyniaeth â phosibl. Caiff iechyd a llesiant y bobl eu hyrwyddo'n barhaus gan y 

gwasanaeth gan fod y gweithwyr cymorth yn canolbwyntio ar yr hyn y gall y bobl ei wneud 

gan roi cymorth dim ond lle bo'i angen. Dywedodd un o'r gweithwyr cymorth wrthym “Rwy'n 

mwynhau helpu'r bobl pan fydd ei angen arnynt a gwella eu llesiant a'u hiechyd”. Mae'r bobl 

yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi gan fod y gwasanaeth yn darparu 'Cynnig 

Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg. Mae llawer o'r staff yn siarad Cymraeg, sy'n golygu y gall 

y bobl gyfathrebu yn Gymraeg neu'n Saesneg, fel y dymunant. Caiff y bobl eu grymuso i 

gadw rheolaeth dros y cymorth a gânt gan aelodau o staff sy'n eu galluogi i adennill sgiliau 

mewn ffordd effeithiol a diogel.   

Drwy brosesau recriwtio a hyfforddiant, gwneir yn siŵr bod y bobl yn cael y gofal a'r 

cymorth iawn gan weithwyr medrus a gwybodus. Mae'r gweithwyr gofal yn amddiffyn y bobl 

rhag camdriniaeth ac esgeulustod ac maent yn gwbl ymwybodol o'r cyfrifoldebau sydd 

arnynt i godi pryderon. Mae'r bobl a/neu eu cynrychiolwyr yn gwybod sut i wneud cwyn os 

bydd angen iddynt wneud hynny, ac maent yn ymddiried yn y rheolwyr yn llawn.  

Mae gan y bobl lais ac maent yn cyfrannu at y ffordd y caiff y gwasanaeth ei redeg gan fod 

yr Unigolyn Cyfrifol yn eu cynnwys yn y broses sicrhau ansawdd. Mae'r prosesau 

llywodraethu'n gynhwysfawr ac yn canolbwyntio ar ddatblygu'r gwasanaeth drwy 

ddefnyddio gwybodaeth o arolygon ac archwiliadau. Mae'r Adolygiad o Ansawdd y Gofal yn 

nodi meysydd i'w gwella ar ôl ymgynghori â'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Mae'r 

darparwr hefyd yn ystyried ffyrdd creadigol o weithio er mwyn diwallu anghenion y bobl, gan 

gynnwys defnyddio technoleg gynorthwyol arloesol.   
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Gofal a Chymorth   
  

Mae'r bobl yn hapus iawn â'r gofal a'r cymorth y maent yn eu cael. Dywedodd unigolyn 

wrthym “Mae'r staff yn ardderchog, yn gyfeillgar ac yn gwrtais ac maent yn cael hwyl gyda 

ni”. Mae'r staff yn rhoi cymorth i bobl adfer eu hannibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain. Gall 

hyn fod ar ôl cyfnod yn yr ysbyty neu gyfnod o salwch. Dywedodd aelod o deulu wrthym  

“Mae'r merched (gweithwyr gofal) yn dda, maent wedi dod i'n hadnabod yn dda”. Mae gan y 

darparwr gynlluniau cywir wedi'u personoli sy'n anelu at nodau penodol ar gyfer rhoi 

cymorth i unigolion.   

Mae'r rheolwr yn ystyried amrywiaeth o wybodaeth a geir gan yr unigolyn, ei gynrychiolwyr, 

y gweithwyr a gweithwyr proffesiynol allanol. Mae'r asesiadau risg yn helpu i gadw'r bobl yn 

ddiogel, ond gan hybu ac annog eu hannibyniaeth ar yr un pryd. Mae'r uwch-weithwyr yn 

adolygu'r cynlluniau yn rheolaidd gyda'r unigolion, eu cynrychiolwyr a gweithwyr 

proffesiynol er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn canolwyntio ar gyflawni eu canlyniadau o 

hyd. Mae'r nodiadau dyddiol yn fanwl ac yn dangos y cymorth y mae'r bobl yn ei gael. 

Maent yn cynnwys adborth pwysig gan yr unigolyn. Mae'r gweithwyr cymorth yn dilyn ethos 

galluogi ac yn helpu pobl yn unol â'u nodau unigol penodol. Gwelsom dystiolaeth dda iawn 

o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn cael eu cynnwys drwy gydol y 

broses cynllunio ac adolygu.   

Mae'r gweithwyr cymorth yn frwdfrydig ac yn gadarnhaol am eu rôl a'r effaith y maent yn ei 

chael ar y bobl. Dywedodd un o'r gweithwyr wrthym “Rwy'n mwynhau gwneud gwahaniaeth 

i'r bobl, eu gweld yn adfer eu hannibyniaeth i'r graddau nad oes angen y gwasanaeth 

arnynt mwyach. Mae'n braf gweld eu bod yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain gan barhau 

i fyw bywyd o'u dewis”.   

Dywedodd y rheolwr a'r Unigolyn Cyfrifol wrthym am y dull tîm a ddefnyddiwyd er mwyn 

parhau i ddarparu'r gwasanaeth yn ystod y pandemig. Dywedwyd wrthym fod y staff wedi 

gweithio sifftiau ei gilydd pan oedd yn rhaid i aelodau ynysu, gan olygu y gellid parhau i 

ddarparu'r gwasanaeth. Mae'r gweithwyr cymorth yn ddiolchgar iawn am y cymorth a 

gawsant drwy gydol y pandemig.   

  

Mae gan y darparwr bolisïau a gweithdrefnau i reoli'r risg o heintiau. Mae arferion hylendid 

da ar waith yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'r gwasanaeth yn darparu 

cyngor hygyrch ac effeithiol i'r gweithwyr cymorth. Mae gan bob cynllun unigol ddolenni 

fideo i'r arferion symud a chodi a chario cyfredol sy'n berthnasol i'r unigolyn hwnnw a gellir 

edrych arnynt pryd bynnag y bo angen.   
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Arweinyddiaeth a Rheolaeth  

  

  

Mae gan y darparwr drefniadau da ar waith ar gyfer monitro, adolygu a gwella ansawdd y 

gwasanaeth. Mae ymweliadau chwarterol statudol yr Unigolyn Cyfrifol yn gynhwysfawr ac 

maent yn cynnwys y bobl a/neu eu cynrychiolwyr a'r staff. Mae gwybodaeth o systemau 

sicrhau ansawdd mewnol yn llywio'r cynllun gweithredu sy'n canolbwyntio ar wella'r 

gwasanaeth. Mae'r Adolygiad o Ansawdd y Gofal a gynhelir bob chwe mis yn fanwl ac yn 

nodi canlyniadau cadarnhaol yn ogystal â'r meysydd y mae'r gwasanaeth yn bwriadu eu 

gwella.   

  

Ceir diwylliant agored a chefnogol yn y gwasanaeth. Mae'r rheolwr yn hawdd mynd ato ac 

mae'r tîm yn ei barchu. Mae'r bobl yn ffyddiog bod y gwasanaeth yn ymdrin â chwynion yn 

briodol ac yn teimlo y gallant eu codi os bydd angen. Dywedodd person wrthym “Ni fu'n 

rhaid i mi gwyno, ond pe byddai angen i mi wneud, mae gennyf rif ffôn y rheolwr a gallwn ei 

ffonio ar unwaith”. Mae'r gweithwyr cymorth yn gadarnhaol am yr arweinyddiaeth a'r 

rheolwyr; dywedodd un ohonynt wrthym “Mae fy rheolwr llinell ar gael i roi cymorth mewn 

unrhyw ffordd, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19”. Cadarnhaodd pob un o'r 

gweithwyr cymorth eu bod yn cael cyfarfodydd goruchwylio ac arfarniadau unigol rheolaidd 

a bod cyfleoedd iddynt siarad â'r rheolwr pryd bynnag y byddai angen gwneud hynny. 

Roedd cofnodion yn cadarnhau hyn.  Dywedodd un o'r gweithwyr cymorth wrthym “gallaf 

ffonio fy rheolwr unrhyw bryd os bydd angen cymorth arnaf”. Mae gan y staff ddealltwriaeth 

dda o faterion sy'n ymwneud â diogelu. Mae polisïau a gweithdrefnau ar waith i gefnogi 

arferion da, ac mae gan y staff ddealltwriaeth ddigonol o bolisïau allweddol.   

  

Cynhelir gwiriadau cyn cyflogaeth cyn i gyflogeion newydd ddechrau gweithio, gan gynnwys 

gwirio geirdaon a'r hawl i weithio a gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

(DBS). Caiff y gweithwyr cymorth hyfforddiant gorfodol, hyfforddiant sy'n benodol i unigolion 

a hyfforddiant datblygiadol er mwyn diwallu anghenion y bobl a sicrhau bod modd cyflawni 

canlyniadau. Mae'r broses sefydlu yn gynhwysfawr ac yn benodol i'r gwasanaeth. Mae 

hyfforddiant a datblygiad parhaus ar gael i'r gweithwyr yn unol ag anghenion amrywiol a 

chymhleth y bobl y maent yn rhoi cymorth iddynt. Dywedodd un o'r gweithwyr cymorth 

wrthym “Rwy'n fwy gwybodus ar ôl cael hyfforddiant ac mae'n fy helpu i sicrhau y gall y bobl 

ddychwelyd at fod yn annibynnol yn eu cartref”.  

  

Mae digon o staff ar gael i ddiwallu anghenion y bobl. Mae gweithwyr penodedig yn sicrhau 

bod y bobl yn cael parhad gofal a chymorth er mwyn helpu i feithrin cydberthnasau 

hanfodol. Dywedodd unigolyn wrthym “Roeddwn yn bryderus ar ddechrau'r gwasanaeth 

ond cefais dawelwch meddwl o fewn yr ychydig ddiwrnodau cyntaf ac erbyn hyn, rydym yn 

teimlo fel petaem wedi eu hadnabod ers blynyddoedd”.  
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Crynodeb o'r Achos o Ddiffyg Cydymffurfio  

Statws  Ystyr pob un   

Newydd   Nodwyd yr achos hwn o ddiffyg cydymffurfio yn yr arolygiad hwn.  

Adolygwyd   

Adolygwyd cydymffurfiaeth yn ystod yr arolygiad hwn ond ni lwyddwyd 

i'w chyflawni. Mae'r dyddiad targed ar gyfer cydymffurfio yn y dyfodol a 

chaiff ei brofi yn ystod yr arolygiad nesaf.   

Heb ei 

Chyflawni   

Profwyd cydymffurfiaeth yn ystod yr arolygiad hwn ond ni lwyddwyd i'w 

chyflawni.   

Cyflawnwyd   

Profwyd cydymffurfiaeth yn ystod yr arolygiad hwn a llwyddwyd i'w 

chyflawni.  

  

  

  

Rydym yn ymateb i achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau pan gaiff canlyniadau 

gwael i bobl, a/neu risg i lesiant pobl eu nodi drwy gyhoeddi Hysbysiad(au) Gweithredu â 

Blaenoriaeth.   

Rhaid i'r darparwr gymryd camau ar unwaith i ymdrin â hyn a gwneud gwelliannau. Os bydd 

darparwyr yn methu â chymryd camau gweithredu â blaenoriaeth erbyn y dyddiad targed, 

gallwn uwchgyfeirio'r mater at Banel Gwella a Gorfodi.   

 Hysbysiad(au) Gweithredu â Blaenoriaeth   

Rheoliad  Crynodeb  Statws  

Dd/G  Ni nodwyd unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio o'r 

math hwn yn yr arolygiad hwn  

Dd/G  

  

  

  

Lle byddwn yn canfod achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau ond na chaiff unrhyw 

risg uniongyrchol na sylweddol i'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth ei nodi, byddwn yn 

tynnu sylw atynt fel Meysydd i'w Gwella.   

Byddwn yn disgwyl i'r darparwr gymryd camau i unioni'r achos a byddwn yn ei ystyried eto 

yn yr arolygiad nesaf. Lle bydd  y darparwr wedi methu â gwneud y gwelliannau 

angenrheidiol, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy gyhoeddi Hysbysiad Gweithredu â 

Blaenoriaeth.   

 Maes i'w Wella/Meysydd i'w Gwella    
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Rheoliad  Crynodeb  Statws  

Dd/G  Ni nodwyd unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio o'r 

math hwn yn yr arolygiad hwn  

Dd/G  
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Dyddiad Cyhoeddi 23/11/2022 
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Paratowyd yr adroddiad hwn ar gyfer cyflwyniad i’r Senedd o 
dan adran 145A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998.

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

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

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

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2022

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

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

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

This document is also available in English.
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Rhagair yr Archwilydd 
Cyffredinol

Mae gwahaniaethu ac anghydraddoldeb yn parhau i effeithio ar ansawdd 
bywyd a chyfleoedd bywyd pobl yng Nghymru. Amlygodd fy adroddiad Darlun 
o Wasanaethau Cyhoeddus 2021 fod pandemig COVID-19 wedi dangos rhai 
o’r anghydraddoldebau sydd wedi ymwreiddio yn ein cymunedau. Mae mudiad 
Mae Bywydau Du o Bwys, MeToo a mudiadau cymdeithasol eraill wedi dod â 
materion gwahaniaethu ac anghydraddoldeb i amlygrwydd ym maes polisi a 
thrafodaeth gyhoeddus.

Mae Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb yn rhan bwysig o’r dull o fynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb yng Nghymru. Mae Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol i 
osgoi gwahaniaethu yn y penderfyniadau y maent yn eu gwneud ac i hybu cyfle 
cyfartal a chydlyniant.

Wedi’i wneud yn dda, mae Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn fwy na 
modd o ddangos cydymffurfiaeth. Maent yn cefnogi twf meddylfryd a diwylliant 
sy’n rhoi materion cydraddoldeb wrth wraidd gwneud penderfyniadau a datblygu 
polisi.

Mae ein gwaith yn dangos bod enghreifftiau da o agweddau ar y broses o 
gynnal Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb o fewn cyrff cyhoeddus unigol. 
Drwy’r adroddiad hwn, rwyf eisiau helpu pob corff cyhoeddus i ddysgu gan y 
rhai sy’n gwneud hyn yn dda ac yn rhoi cynnig ar ddulliau newydd.

Fodd bynnag, mae’r hyn yr ydym wedi’i weld a’i glywed yn dweud wrthym ni fod 
cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn tueddu i ddefnyddio eu Hasesiadau o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb yn amddiffynnol. Yn rhy aml, maen nhw’n ymddangos fel 
ymarfer blwch ticio i ddangos bod y corff wedi meddwl am faterion cydraddoldeb 
rhag ofn y bydd her i hynny. Er bod her gyfreithiol yn risg bwysig i’w rheoli 
wrth gwrs, mae’r dull hwn yn golygu nad yw cyrff cyhoeddus yn defnyddio 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb i’w llawn botensial, yn enwedig o ran 
hybu cydraddoldeb a chydlyniant.
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Rwy’n gobeithio y bydd yr adroddiad hwn o ddiddordeb i unrhyw un sy’n 
ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus ac sydd â diddordeb mewn mynd i’r afael 
ag anghydraddoldeb a hybu cydraddoldeb. Er hynny, rwyf eisiau i’r gwaith hwn 
fod yn fwy na diddorol. Mae angen iddo gael effaith. Yn benodol, rwy’n disgwyl:
• i Lywodraeth Cymru ymateb i’r argymhellion i weithio gyda phartneriaid 

i wella a diweddaru’r dull cyffredinol o ymdrin ag Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb;

• i bob corff cyhoeddus ymateb i’r argymhelliad eu bod yn adolygu eu dulliau 
eu hunain o ymdrin ag Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb, gan gynnwys 
meddylfryd a diwylliant, gan ddefnyddio canfyddiadau’r adroddiad hwn; ac

• i’r rhai sy’n ymwneud â chraffu ddefnyddio’r adroddiad hwn i herio dull 
cyffredinol eu sefydliad o ymdrin ag Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac 
ansawdd Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb unigol a ddefnyddir i lywio eu 
penderfyniadau.

Mae’n dda gennyf ddweud bod y gwaith hwn eisoes wedi cael effeithiau 
cadarnhaol. Mae ein cwestiynau gwaith maes wedi ysgogi rhai cyrff cyhoeddus 
i wirio agweddau ar eu trefniadau eu hunain. Ac rydym wedi rhannu 
canfyddiadau sy’n dod i’r amlwg gyda rhai cyrff cyhoeddus a oedd yn diweddaru 
eu dull o ymdrin ag Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Yn nes at adref, yn 
Archwilio Cymru, rydym yn edrych yn fanwl ar ein prosesau a’n gweithdrefnau 
ein hunain i adlewyrchu’r gwersi a nodwyd yn y gwaith hwn.

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol
Cymru
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Ffeithiau allweddol

Fe nodir isod rai ffeithiau allweddol am y boblogaeth yng Nghymru yng nghyd-
destun y naw nodwedd warchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

3,107,500 poblogaeth 
Cymru1

48.1%  pobl 16 oed a hŷn sy’n 
briod neu mewn partneriaeth 

sifil3

26,754 achos o feichiogrwydd 
yn 20218

16.5% dan 15 
oed1

3.9% pobl 
sy’n uniaethu 

fel pobl hoyw, 
lesbiaidd, 

deurywiol neu 
arall6

21.3% 65 
oed a hŷn1

50.1% pobl â chred 
grefyddol4

59% o fenywod 
trawsryweddol a 
56% o ddynion 

trawsryweddol yn 
dweud eu bod wedi 

osgoi mynegi eu 
hunaniaeth rhywedd 
rhag ofn cael ymateb 
negyddol gan eraill 

(DU)7

22.1% 16 i 64 
oed yn nodi eu 
bod yn anabl2

7.8% pobl o 
gymuned Ddu, 

Asiaidd neu leiafrif 
ethnig5

51.1%  menywod1

65+

Ffynonellau: 

1.  Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), Amcangyfrifon poblogaeth ac aelwydydd, Cyfrifiad 2021, Mehefin 2022

2.  StatsCymru, Anabledd yn ôl oedran a rhyw (diffiniad Deddf Cydraddoldeb) (2018-2020) 

3.  StatsCymru, Statws priodasol fesul oedran a rhyw (2018-2020)

4.  StatsCymru, Statws crefydd yn ôl oedran (2018-2020) 

5.  ONS, Amcangyfrifon poblogaeth yn ôl grŵp ethnig, Cymru a Lloegr Rhagfyr 2021 (data ar gyfer 2019)

6.  StatsCymru, Hunaniaeth Rywiol yn ôl blwyddyn, 2019

7.  Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth, Arolwg Cenedlaethol LHDT, Gorffennaf 2018 (cynhaliwyd yr arolwg am   
 12 wythnos o fis Gorffennaf 2017)

8.  StatsCymru, Dangosyddion asesiad cychwynnol Cymru, yn ôl oedran y fam, 2021
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Negeseuon allweddol

Cyd-destun

1 Mae mynd i’r afael ag anghydraddoldeb yn nod hirsefydlog gan 
Lywodraeth Cymru. Mae’n ymddangos yn amlwg yn Rhaglen Lywodraethu 
2021-2026 sy’n cynnwys yr amcan i ‘ddathlu amrywiaeth a gweithredu i 
ddileu anghydraddoldeb o bob math’1. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 yn gwneud ‘Cymru sy’n fwy cyfartal’ yn nod 
cenedlaethol. Mae’n diffinio hyn fel ‘cymdeithas sy’n galluogi pobl i 
gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau 
(gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau economaidd-gymdeithasol)’.

2 Mae Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb yn rhan bwysig o’r dull o fynd i’r afael 
â gwahaniaethu a hybu cydraddoldeb yng Nghymru. Cyflwynodd Deddf 
Cydraddoldeb 2010 Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 
(DCSC) ar draws Prydain Fawr (Arddangosyn 1). Mae Llywodraeth 
Cymru wedi gwneud ei rheoliadau ei hun2 sy’n nodi rhai dyletswyddau 
penodol i Gymru y mae angen i gyrff a restrir yn y Ddeddf eu dilyn i 
fodloni’r DCSC. Rhaid i gyrff cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf 
asesu effeithiau tebygol polisïau neu arferion arfaethedig neu newidiadau 
arfaethedig i bolisïau neu arferion presennol ar eu gallu i fodloni’r DCSC. 
Wrth wneud hynny, rhaid iddynt gydymffurfio â gofynion penodol i 
ymgysylltu â grwpiau sy’n debygol o gael eu heffeithio a monitro effeithiau 
gwirioneddol.

1  Llywodraeth Cymru, Y Rhaglen Lywodraethu: diweddariad, Rhagfyr 2021
2  Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011
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Arddangosyn 1: Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a 
nodweddion gwarchodedig

Mae’r DCSC yn gofyn i gyrff cyhoeddus, wrth arfer eu swyddogaethau, roi 
sylw dyladwy i’r angen i:

• dileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu, erledigaeth, ac unrhyw 
ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf;

• cynyddu cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a 
phobl nad ydynt yn ei rhannu; a

• meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig 
a phobl nad ydynt yn ei rhannu.

Y nodweddion gwarchodedig yw oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, 
priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu 
gred, rhyw, a chyfeiriadedd rhywiol.

Mae’r Ddeddf a’r dyletswyddau penodol i Gymru yn berthnasol i gyrff 
cyhoeddus, gan gynnwys cynghorau, cyrff y GIG, gwasanaethau tân ac 
achub, parciau cenedlaethol, cyrff addysg (cyrff addysg bellach ac addysg 
uwch ac ysgolion a gynhelir), a Llywodraeth Cymru a rhai o’i chyrff a 
noddir.

3 Gall Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ddarparu tystiolaeth bod y corff 
wedi bodloni’r DCSC. Bu heriau cyfreithiol i benderfyniadau ar sail diffyg 
neu ddigonolrwydd Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Ar ben hynny, 
mae Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn cefnogi polisi a gwneud 
penderfyniadau da yn fwy cyffredinol drwy:

•	 sicrhau bod penderfyniadau’n effeithio ar grwpiau gwarchodedig 
mewn ffordd deg – gall Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb ddangos 
pa gamau, os o gwbl, y gellid eu cymryd i liniaru’r effaith ar un neu ragor 
o grwpiau gwarchodedig yr effeithir arnynt yn negyddol gan benderfyniad 
ac i hybu cydraddoldeb a chydlyniant; 

•	 cefnogi polisi neu benderfyniadau ar sail tystiolaeth – mae Asesiad 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn ffordd glir a strwythuredig o gasglu, asesu 
a chyflwyno tystiolaeth berthnasol i gefnogi penderfyniadau; a

•	 gwneud penderfyniadau’n fwy tryloyw – rhaid cyhoeddi Asesiadau o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb pan fyddant yn dangos bod neu’n debygol o fod 
effaith sylweddol.
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4 Yn ogystal â’r DCSC, roedd Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cynnwys 
darpariaeth ar gyfer dyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd ar 
gyfer cyrff cyhoeddus3. Daeth y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol i 
rym yng Nghymru ar 31 Mawrth 2021. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff 
cyhoeddus, ‘wrth wneud penderfyniadau strategol ynghylch sut byddant yn 
cyflawni eu swyddogaethau, yn ystyried pa mor briodol yw eu harfer mewn 
ffordd sydd wedi cael ei dylunio i leihau anghydraddoldebau canlyniadau 
sy’n deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol.’ Mae Llywodraeth 
Cymru yn cynghori cyrff cyhoeddus i ystyried y ddyletswydd economaidd-
gymdeithasol fel rhan o’r prosesau sy’n bodoli eisoes, gan gynnwys 
asesiadau effaith. Rydym ar hyn o bryd yn adolygu gwaith llywodraeth leol 
er mwyn mynd i’r afael â thlodi, gan gynnwys agweddau o’r ddyletswydd 
economaidd-gymdeithasol a phrofiad bywyd pobl sy’n profi tlodi.

Ynglŷn â’r adroddiad hwn

5 Gwnaethom edrych yn gyffredinol ar y dull o gynnal Asesiadau o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb mewn cyrff cyhoeddus yng Nghymru. Er mwyn rhoi 
pwyslais i’n gwaith, gwnaethom ganolbwyntio ar y 44 corff cyhoeddus a 
oedd yn wreiddiol yn ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. Y prif grŵp sy’n cael sylw gan yr DCSC na 
wnaethom eu cynnwys oedd y cyrff addysg - sefydliadau addysg bellach 
ac addysg uwch ac ysgolion a gynhelir – a Chyd-bwyllgorau Corfforedig.

6 Canolbwyntiwyd yn bennaf ar ddeall dulliau cyrff cyhoeddus gyda’r bwriad 
o ddod o hyd i arferion da neu ddiddorol a nodi unrhyw feysydd cyffredin 
i’w gwella. Ni wnaethom werthuso dulliau cyrff cyhoeddus unigol yn fanwl. 
Mae rhagor o fanylion yn Atodiad 1 am ein dull archwilio a’n methodoleg. 
Pan fyddwn yn nodi arferion cyrff unigol, nid yw hyn yn golygu eu bod o 
reidrwydd ar eu pennau eu hunain o ran bod ag arferion da neu ddiddorol 
yn y maes hwnnw.

7 Mae rhannau un i dri o’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ein 
hystyriaeth o’r broses Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb yn y 44 corff 
cyhoeddus. Isod, rydym yn nodi’r prif feysydd ar gyfer gwella a nodwyd 
gennym. Mae’r rhain yn cynnwys materion sy’n mynd y tu hwnt i sut mae 
cyrff cyhoeddus yn cynnal rhannau penodol o’r prosesau ac yn cynnig 
cipolwg ar y dull cyffredinol o asesu effeithiau polisïau ac arferion a’r 
meddylfryd a’r diwylliant sy’n sail iddynt.

3 Gwnaeth y ddyletswydd orwedd yn segur ar y llyfr statud gan na wnaeth Llywodraeth y DU ei 
chychwyn. Rhoddodd Deddf Cymru 2017 bwerau newydd i Weinidogion Cymru a chaniatáu 
iddynt gychwyn ar y ddyletswydd yn Cymru. Mae’n cwmpasu y rhan fwyaf o fathau o gyrff 
cyhoeddus cyrff sy’n ddarostyngedig i’r DCSC.
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8 Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n adolygu  rheoliadau penodol DCSC 
Cymru. Rydym wedi fframio ein meysydd gwella allweddol a’n 
hargymhellion yng nghyd-destun y cyfle y mae’r adolygiad yn ei gynnig i 
egluro agweddau ar y dull cyffredinol o ymdrin ag Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb yng Nghymru.

Meysydd gwella allweddol

9 Yn gadarnhaol, mae enghreifftiau o arfer da mewn agweddau ar y 
broses o Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb ar draws y cyrff cyhoeddus y 
gwnaethom edrych arnynt. Yn ogystal â hyn, mae canllawiau anstatudol 
gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol4 ac ar Dudalennau 
Arferion Asesu Effaith ar Gydraddoldeb yng Nghymru (Tudalennau 
Arferion) am y prosesau manwl ar gyfer cynnal Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb. Mae llawer o gyrff cyhoeddus yn defnyddio’r canllawiau 
hyn i lywio eu dulliau gweithredu. Fodd bynnag, mae meysydd i’w gwella 
(Arddangosyn 2).

4 Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Asesu Effaith a’r Ddyletswydd Cydraddoldeb: 
Arweiniad i Awdurdodau Cyhoeddus Rhestredig yng Nghymru, Hydref 2014; a’r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Canllawiau Technegol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus: Cymru, Awst 2014.
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Arddangosyn 2: meysydd gwella allweddol ar gyfer Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb

Mwy o eglurder ynglŷn â pha fath o bolisïau ac arferion y 
mae’n rhaid asesu eu heffaith 

Mwy o eglurder am y trefniadau ar gyfer asesu effaith polisïau 
ac arferion cydweithredol

Mwy o eglurder ynglŷn â disgwyliadau i ystyried y DCSC fel 
rhan o asesiad effaith integredig

Nodi yn well ac yn fwy amserol effeithiau ymarferol 
penderfyniadau ar bobl a sut mae gwahanol nodweddion 
gwarchodedig yn croestorri

Mwy o ymgysylltu a chynnwys pobl â nodweddion 
gwarchodedig

Monitro’n well gwir effeithiau polisïau ac arferio 
ar bobl

Newid yn y meddylfryd a’r diwylliannau i symud Asesiad o’r 
effaith ar gydraddoldeb i ffwrdd o gael ei weld fel ymarfer 
‘blwch ticio’ ychwanegol
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Mwy o eglurder ynglŷn â pha fath o bolisïau ac arferion y mae’n rhaid asesu eu 
heffaith

10 Mae lle i Lywodraeth Cymru, gan weithio gyda phartneriaid, egluro ei 
disgwyliadau o ran pa fath o bolisïau ac arferion y mae’n rhaid asesu eu 
heffaith. Fel y’u drafftiwyd, mae’r dyletswyddau penodol i Gymru yn ei 
gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus asesu’r holl bolisïau neu arferion 
newydd, neu’r rhai sy’n cael eu hadolygu. Ond mae canllawiau anstatudol 
y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cydnabod bod ‘polisïau ac 
arferion’ yn gategori eang ac yn dweud efallai bod angen i gyrff cyhoeddus 
flaenoriaethu. Mae’n cyflwyno cysyniadau ‘cymesuredd’ a ‘pherthnasedd’, 
ac mae’n dweud y gall cyrff cyhoeddus eu cymhwyso drwy broses a elwir 
yn ‘sgrinio’.

11 Rydym yn credu bod y sefyllfa bresennol yn agored i’w dehongli o ran a 
yw cymesuredd a pherthnasedd yn golygu y dylai cyrff cyhoeddus: (a) 
flaenoriaethu penderfyniadau mawr, fel penderfyniadau cyllideb neu newid 
gwasanaeth mawr; neu (b) blaenoriaethu penderfyniadau sydd yn debygol 
o gael effaith fawr ar rai grwpiau, er enghraifft, gallai penderfyniadau ar 
raddfa fach gael effaith fawr ar un rhan o’r boblogaeth. Ar ben hyn, mae 
llawer o gyrff wedi dehongli cymesuredd fel penderfynu faint o waith sydd 
angen ei wneud i asesu effeithiau, yn hytrach nag a oes angen Asesiad o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb ar bolisi neu arfer.

12 Yr Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb neu’r penderfyniadau sgrinio 
y mae cyrff cyhoeddus yn eu cyhoeddi fel arfer yw’r rhai sy’n mynd i’w 
byrddau neu eu cabinetau. Maen nhw felly’n tueddu i fod ar ben mwy 
strategol neu lawn effaith y raddfa. Er na wnaethom archwilio arferion 
manwl mewn cyrff unigol, rydym yn credu bod risg y gallai cyrff cyhoeddus 
fod yn hidlo polisïau ac arferion sydd ar raddfa lai yn anffurfiol nad oes 
angen penderfyniadau gan fwrdd neu gabinet, er y gallant effeithio ar bobl 
â nodweddion gwarchodedig.
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Mwy o eglurder am y trefniadau ar gyfer asesu effaith polisïau ac arferion 
cydweithredol

13 Mae lle i egluro sut y dylai cyrff cyhoeddus wneud Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb mewn amgylchedd o gydweithio cynyddol. Mae’r gyfraith 
yn gosod dyletswyddau ar gyrff cyhoeddus unigol. Ers i’r ddeddfwriaeth 
ddod i rym, mae cyrff cyhoeddus yn datblygu cynlluniau a darparu 
gwasanaethau fwyfwy  trwy drefniadau cydweithredol. Diweddarodd 
Llywodraeth Cymru’r ddeddfwriaeth i ymestyn dyletswyddau DCSC 
a dyletswyddau penodol i Gymru i Gyd-bwyllgorau Corfforedig mewn 
llywodraeth leol, ond mae trefniadau cydweithredol eraill nad ydynt wedi’u 
cynnwys. Mae’r rhain yn cynnwys Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn ogystal â nifer o gydweithrediadau 
penodol i wasanaethau.

14 Nid yw Llywodraeth Cymru wedi llunio canllawiau annibynnol ar 
ddefnyddio Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb drwy drefniadau 
cydweithredol, er bod canllawiau ar gyfer Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn tynnu sylw at ofynion Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb ar 
gyfer cyrff cyhoeddus unigol5. Mae canllawiau’r Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol yn 2014 yn rhagddyddio creu llawer o’r trefniadau hyn 
ac yn cynnig cyngor ar lefel uchel y dylid bod â dull a rennir ond nid yw’n 
dweud sut y dylai hyn weithio’n ymarferol.

5 Llywodraeth Cymru, Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol Canllawiau Statudol ar Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (RhPRhD 3: Rôl Gytûn (byrddau 
gwasanaethau cyhoeddus)), Chwefror 2016.
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Mwy o eglurder ynglŷn â’r disgwyliadau i ystyried y DCSC fel rhan o asesiad 
effaith integredig

15 Yn gynyddol, mae cyrff cyhoeddus yn integreiddio eu Hasesiadau o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb ag asesiadau effaith eraill. Er nad oes gofyniad 
cyfreithiol i integreiddio asesiadau, mae canllawiau Llywodraeth Cymru 
ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)6 yn pwysleisio’r 
cyfleoedd i gyrff integreiddio eu hagwedd at wahanol ddyletswyddau, 
gan gynnwys y rhai o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Dywedodd llawer 
o’r swyddogion cydraddoldeb7 y buom yn siarad â nhw fod integreiddio 
asesiadau effaith wedi arwain at broses symlach a dull mwy llyfn o 
feddwl am effeithiau. Prif anfantais hyn yw bod yr asesiad yn hirach a gall 
ymddangos yn frawychus. Nododd ein hadolygiad o Asesiadau o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb hefyd risg bod asesiadau effaith integredig yn gwanhau’r 
pwyslais ar effeithiau polisïau ac arferion ar bobl sydd â nodweddion 
gwarchodedig.

16 Mae cyrff cyhoeddus yn anghyson yn yr hyn y maen nhw’n ei gynnwys 
mewn asesiad effaith integredig. Yn bennaf, maen nhw’n casglu asesiadau 
ar wahân mewn un ddogfen, yn hytrach na chynhyrchu dadansoddiad 
gwirioneddol integredig o effeithiau. Nid oes canllawiau penodol i 
gefnogi cyrff cyhoeddus i gynnal asesiadau effaith integredig. Byddai 
llawer o swyddogion cydraddoldeb yn croesawu canllawiau cliriach gan 
Lywodraeth Cymru ynglŷn â’i disgwyliadau.

6 Llywodraeth Cymru, Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol Canllawiau Statudol ar Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (RhPRhD 2: Rôl Unigol (cyrff cyhoeddus)), 
Chwefror 2016.

7 Rydym wedi defnyddio’r term ‘swyddog cydraddoldeb’ drwy gydol yr adroddiad hwn i gyfeirio 
at staff mewn cyrff cyhoeddus sydd â swyddogaethau arbenigol arweiniol penodol ar gyfer 
cydraddoldeb, boed hynny eu swydd llawn amser neu’n rhan o’u swydd. Mae’r ffordd y mae’r 
swyddi hyn wedi’u strwythuro, a’u lefel yn y sefydliad, yn amrywio.
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Nodi yn well ac yn fwy amserol effeithiau ymarferol penderfyniadau ar bobl a sut 
mae nodweddion gwarchodedig gwahanol yn croestorri

17 Ceir enghreifftiau o Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb sy’n nodi 
effeithiau tebygol ar grwpiau o bobl yn glir. Fodd bynnag, roedd llawer 
o Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a adolygwyd gennym yn 
ddisgrifiadol. Fe wnaethon nhw nodi y gallai polisi neu’r arferion effeithio 
ar grŵp o bobl. Ond nid oeddynt yn dangos sut y byddai’n effeithio ar 
fywydau pobl yn ymarferol. Mae hyn yn ei gwneud hi’n anoddach i’r rhai 
sy’n gwneud penderfyniadau asesu pa mor bwysig yw’r effeithiau tebygol 
ac os byddai unrhyw fesurau lliniarol a gynigir yn ddigonol.

18 Yn gyffredinol, mae cyrff cyhoeddus yn tueddu i nodi effeithiau negyddol 
y mae angen iddyn nhw eu lliniaru pan fo hynny’n bosibl. Maent yn llai 
tebygol o nodi ffyrdd posibl y gallai’r polisi neu’r arferion hybu cyfle cyfartal 
a chydlyniant yn gadarnhaol, er bod hyn yn ofyniad i’r DCSC.

19 Prin yw’r cyrff cyhoeddus sydd wedi llwyr afael yn y cymhlethdod o nodi 
effeithiau tebygol polisïau ac arferion. Nid oedd yr un o’r Asesiadau o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb yr edrychom ni arnynt yn ystyried yr hyn a elwir 
yn ‘croestoriadedd’; y ffordd y mae gwahanol nodweddion gwarchodedig 
yn cyfuno. Er enghraifft, er bod Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb o 
bosibl yn nodi effeithiau ar bobl Fwslimaidd, efallai na fydd yn cydnabod y 
gallai effeithiau fod yn wahanol iawn i fenyw Fwslimaidd o’i gymharu â dyn 
Mwslimaidd.

20 Mae llawer o gyrff cyhoeddus yn meddwl am sut i nodi effeithiau cronnus 
sawl penderfyniad ond ychydig sy’n gwneud hynny. Nid oes gan y rhan 
fwyaf systemau ategol a fyddai’n galluogi’r rhai sy’n cynnal Asesiadau o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb i gael gafael ar y wybodaeth sydd ei hangen am 
benderfyniadau eraill.

21 Mae prosesau a chanllawiau ffurfiol y rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yn 
dweud y byddan nhw’n dechrau meddwl am effeithiau yn gynnar iawn 
yn y broses datblygu polisi. Fodd bynnag, roedd llawer o’r swyddogion 
cydraddoldeb yn cydnabod bod Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb, 
yn ymarferol, yn aml yn dechrau’n hwyr yn y broses, weithiau’n fuan iawn 
cyn y bydd penderfyniad yn cael ei wneud. Mae hyn yn lleihau’r cwmpas i 
lywio’r polisi neu’r arferion ac i liniaru effeithiau.
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Mwy o ymgysylltu a chynnwys pobl â nodweddion gwarchodedig

22 Mae enghreifftiau o gyrff cyhoeddus yn ceisio barn gan bobl sydd â 
nodweddion gwarchodedig ac yn defnyddio eu profiad bywyd fel rhan o’r 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Ond mae rhai cyrff trydydd sector 
yn poeni nad yw hyn yn digwydd yn ddigonol. Gwelsom, pan fo cyrff 
cyhoeddus yn gofyn am farn, bod y rhain yn aml yn rhan o ymgynghoriad 
agored ehangach yn hytrach nag yn canolbwyntio ar grwpiau penodol 
sydd â nodweddion gwarchodedig.

23 Dywedodd rhai sefydliadau yn y trydydd sector mai gwrando ar bobl â 
nodweddion gwarchodedig oedd y weithred a fyddai’n gwella Asesiadau 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb fwyaf. Ni allai cyrff cyhoeddus cynrychioliadol 
cenedlaethol bob amser ymateb i nifer y ceisiadau i gymryd rhan yn 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb y maent yn eu derbyn ac nid oedd 
ganddynt y ddealltwriaeth na’r wybodaeth bob amser i ymateb i faterion 
lleol.

Monitro’n well gwir effeithiau polisïau ac arferion ar bobl

24 Mae angen i gyrff cyhoeddus wneud mwy i fonitro effaith polisïau 
neu benderfyniadau ar grwpiau gwarchodedig. Nododd swyddogion 
cydraddoldeb mewn cyrff cyhoeddus unigol mai ychydig iawn o 
enghreifftiau o gyrff cyhoeddus sy’n monitro gwir effeithiau polisi neu 
benderfyniad ar ôl eu gweithredu. Roedd yr enghreifftiau hynny a 
gyflwynwyd yn gyffredinol yn adlewyrchu monitro ehangach o amcanion 
polisi yn hytrach nag a oedd yr effeithiau a nodwyd yn yr Asesiad o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb yn cael eu gwireddu neu a oedd effeithiau eraill 
nas rhagwelwyd.

Newid yn y meddylfryd a’r diwylliannau sy’n symud Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb i ffwrdd o gael ei weld fel ymarfer ‘blwch ticio’ ychwanegol

25 O’r hyn rydyn ni wedi’i weld does dim newid digonol wedi bod yn y 
meddylfryd a’r diwylliant mewn gwasanaethau cyhoeddus i roi materion 
cydraddoldeb wrth wraidd llunio polisïau. Mae’r meddylfryd a ddatgelwyd 
gan yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn aml yn amddiffynnol: 
defnyddio Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb i brofi bod y corff 
wedi talu sylw dyladwy i gydraddoldeb rhag ofn y bydd her wleidyddol 
neu gyfreithiol. Yn aml, mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn 
ymddangos fel ymarfer ‘blwch ticio’ ychwanegol i gydymffurfio ag ef yn 
hytrach nag yn fodd o hyrwyddo cydraddoldeb.
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Argymhellion

Argymhellion

Egluro cwmpas y ddyletswydd i asesu effaith polisïau ac 
arferion
A1 Mae lle i ddrysu ynghylch pa fath o bolisïau ac arferion 

y mae’n rhaid iddynt fod yn destun  asesiad o’u heffaith 
ar ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus.  
Dylai Llywodraeth Cymru egluro ei dehongliad o’r 
ddyletswydd, gan gynnwys a yw’n disgwyl i gyrff 
cyhoeddus ddefnyddio unrhyw brawf o gymesuredd 
a pherthnasedd a sut i wneud hynny.

Creu darlun o sut olwg sydd ar asesiad effaith integredig 
da
A2 Mae llawer o gyrff cyhoeddus yn cynnal asesiadau effaith 

integredig sy’n cynnwys ystyried y DCSC ochr yn ochr 
â dyletswyddau eraill. Ond mae’r arfer yn anghyson 
ac yn aml yn cynnwys coladu nifer o asesiadau mewn 
un lle, yn hytrach na’u bod wir wedi’u hintegreiddio, i 
helpu i sicrhau cymaint o’r manteision a fwriadwyd 
â phosibl yn sgil asesiadau effaith integredig, dylai 
Llywodraeth Cymru weithio gyda rhanddeiliaid 
allweddol sydd â buddiant yn y meysydd a gwmpesir 
yn gyffredin gan asesiadau effaith integredig a’r rhai 
sydd â phrofiadau byw, i rannu yr hyn a ddysgwyd a 
gweithio tuag at ddealltwriaeth gyffredin o sut olwg 
sydd ar asesiad effaith integredig da.
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Argymhellion

Cymhwyso’r dyletswyddau cydraddoldeb i 
gydweithrediadau cyrff cyhoeddus a phartneriaethau
A3 Mae tirwedd y sector cyhoeddus wedi newid 

ers cyflwyno’r DCSC a dyletswyddau penodol i 
Gymru, ac mae pwyslais cynyddol ar gynllunio a 
chyflawni cydweithredol. Dylai Llywodraeth Cymru 
adolygu a oes angen diweddaru rheoliadau 
penodol i Gymru i gwmpasu ystod ehangach 
o drefniadau cydweithredol a phartneriaeth. 
Mae’r rhain yn cynnwys byrddau gwasanaethau 
cyhoeddus, byrddau partneriaethau rhanbarthol a 
phartneriaethau eraill sy’n benodol i wasanaethau.

Adolygu dull presennol cyrff cyhoeddus o gynnal 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb
A4 Er bod enghreifftiau o arfer da sy’n gysylltiedig â chamau 

penodol o broses Asesu’r effaith ar Gydraddoldeb, 
mae gan bob corff cyhoeddus wersi i’w dysgu am eu 
dull cyffredinol. Dylai cyrff cyhoeddus adolygu eu 
dull cyffredinol o ymdrin ag Asesiadau o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb gan ystyried canfyddiadau’r 
adroddiad hwn a’r canllawiau manwl sydd ar gael 
gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac 
ar y Tudalennau Arferion. Rydym yn cydnabod y 
gallai datblygiadau mewn ymateb i’n hargymhelliad 
arall ac adolygiad Llywodraeth Cymru o’r rheoliadau 
DCSC penodol i Gymru fod â goblygiadau ar gyfer y 
canllawiau presennol maes o law.
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1.1 Gall cynnal Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb fod yn gymhleth. Gall 
cefnogaeth dda helpu i wneud y broses o gynnal Asesiadau o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb yn haws ac yn fwy effeithiol drwy fod â dull a phroses 
wedi’i hegluro’n glir, a ategir gan ganllawiau a hyfforddiant clir. A gall cyrff 
cyhoeddus fod â chyngor arbenigol wrth law i gefnogi’r rhai sy’n ymwneud 
ag asesu effeithiau penderfyniadau.

Nodi dull y sefydliad o gynnal Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Dull sydd wedi’i egluro’n glir o gynnal Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
ar gyfer y sefydliad, gan gynnwys a ddylai’r Asesiad o’r effaith ar 
Gydraddoldeb fod yn rhan o asesiad effaith integredig ehangach.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Roedd gan bron bob corff cyhoeddus broses benodol ar gyfer cynnal 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb, ond roedd y rhain yn amrywio o 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb annibynnol i gynhyrchu asesiadau 
effaith integredig sy’n cwmpasu ystod eang ac amrywiol o ddyletswyddau 
cyfreithiol a blaenoriaethau polisi eraill.

Cynlluniau cydraddoldeb strategol

1.2 Fe wnaeth pob un o’r 44 corff cyhoeddus fodloni’r gofyniad i lunio Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol (CCS). Rhaid i’r CCS gynnwys amcanion 
cydraddoldeb sefydliad, sut y bydd yn mesur cynnydd ar gyflawni 
amcanion, a sut y bydd yn hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r 
ddyletswydd gyffredinol a phenodol. Rhaid i’r CCS hefyd nodi trefniadau’r 
cyrff cyhoeddus ar gyfer asesu effaith debygol polisïau ac arferion ar eu 
gallu i fodloni’r DCSC. Fodd bynnag, yn ein hadolygiad o CCSau gwelsom 
mai dim ond 17 o’r 44 corff wnaeth hynny ac i amrywiol raddau o fanylder.

1.3 Mae ambell i gorff cyhoeddus wedi mynd ymhellach na disgrifio trefniadau 
yn unig. Er enghraifft, mae CCS Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn 
disgrifio’n fanwl ei broses ar gyfer Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb, sut 
mae ei Gabinet yn defnyddio Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb i 
gefnogi penderfyniadau, a rôl pwyllgorau craffu wrth sicrhau ansawdd 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Mae CCS y Cyngor hefyd yn 
esbonio sut mae wedi defnyddio Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb i 
lywio ei amcanion cydraddoldeb.
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Dull sefydliadol – asesiadau integredig ac annibynnol

1.4 Mae gan bron pob corff cyhoeddus (42 o’r 44) broses sefydledig ar gyfer 
ymgymryd ag Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Dywedodd y rhan 
fwyaf eu bod yn rhoi gwybodaeth ar safleoedd mewnrwyd, ochr yn ochr 
â dogfennau ategol, cysylltiadau a gan amlaf templed Word i’w gwblhau. 
Ni ddaeth ein hadolygiad o Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb o hyd i 
unrhyw fformat safonol ar draws cyrff cyhoeddus, er bod y rhan fwyaf yn 
dilyn y dull a nodir ar y Tudalennau Arferion. Mae aelodau Rhwydwaith 
Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru wedi gweithio gyda’i 
gilydd i ddatblygu templed safonol y mae’r rhan fwyaf o aelodau’r 
rhwydwaith wedi ei fabwysiadu, o leiaf yn rhannol, ar gyfer Asesu’r Effaith 
ar Gydraddoldeb8.

1.5 Mewn tua dwy ran o dair (30 o’r 44) o gyrff cyhoeddus y gwnaethom siarad 
â nhw, mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn rhan o asesiad effaith 
integredig ehangach. Nid oes dull cyffredin o asesu effaith integredig a dim 
canllawiau cenedlaethol ar yr hyn y dylid ei gynnwys. Ceir rhai asesiadau 
y mae cyrff cyhoeddus yn eu cynnwys yn gyffredin ochr yn ochr â’r DCSC 
(Arddangosyn 3). Mae rhai’n cynnwys dyletswyddau cyfreithiol eraill yn 
ogystal â blaenoriaethau polisi ac ystyriaethau ymarferol, megis cyllid. Er 
enghraifft, mae asesiadau effaith integredig Llywodraeth Cymru weithiau’n 
ymdrin ag effeithiau newid hinsawdd, effeithiau iechyd ac effeithiau 
economaidd yn ogystal ag ystod eang o ddyletswyddau cyfreithiol eraill, yn 
dibynnu ar natur y polisi neu’r arferion.

8 Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru yn rhwydwaith 
anffurfiol o gyrff cyhoeddus sy’n cydweithio i ddatblygu cydraddoldeb. Mae’r gynrychiolaeth 
yn cynnwys awdurdodau lleol Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, 
Heddlu Gogledd Cymru a’r Awdurdod Heddlu, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, ac Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Eryri.
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Arddangosyn 3: asesiadau sy’n cael eu cynnwys yn gyffredin mewn asesiad 
effaith integredig ochr yn ochr â’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol

Cyflwynodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 saith nod llesiant i Gymru. Sefydlodd 
hefyd yr egwyddor datblygu cynaliadwy a phum 
ffordd o weithio – hirdymor, integreiddio, cynnwys, 
cydweithio ac atal – i ddangos cymhwyso’r 
egwyddor. Gall asesiad effaith integredig hefyd 
gynnwys asesiad o’r polisi neu’r arferion o’u 
cymharu â’r saith nod, amcanion llesiant unigol cyrff 
cyhoeddus a/neu’r pum ffordd o weithio a bennir yn y 
Ddeddf.

Y Gymraeg Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn datgan 
bod statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru. 
Mae’n gwneud darpariaeth er mwyn hybu a hwyluso 
defnyddio’r Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg 
yn llai ffafriol na’r Saesneg drwy safonau’r Gymraeg. 
Mae rhan o gymhwyso’r safonau yn golygu bod 
yn rhaid i gyrff cyhoeddus ystyried effeithiau eu 
penderfyniadau polisi ar y Gymraeg.

Effeithiau 
amgylcheddol

Mae dyletswyddau amrywiol i gynnal asesiadau 
effaith amgylcheddol yn ddibynnol ar natur y 
polisi neu’r arferion arfaethedig. Mae’r rhain yn 
amrywio o asesiadau strategol o gynlluniau a 
rhaglenni i asesiadau o brosiectau a allai effeithio ar 
gynefinoedd a bioamrywiaeth.
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Confensiwn y 
Cenhedloedd 
Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn

Mae Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 
2011 yn ymgorffori ystyriaeth o Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a’r 
protocolau dewisol yng nghyfraith Cymru. Mae 
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig yn cynnwys 41 
o erthyglau, sy’n nodi ystod eang o fathau o hawliau 
gan gynnwys hawliau i fywyd ac anghenion goroesi 
sylfaenol, hawliau i ddatblygu gan gynnwys addysg 
a chwarae, hawliau i amddiffyniad, gan gynnwys 
diogelu rhag cam-drin a cham-fanteisio, a hawliau i 
gymryd rhan a mynegi barn.

Economaidd-
gymdeithasol

Daeth y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol i 
rym ar 31 Mawrth 2021. Wrth wneud penderfyniadau 
strategol, megis penderfynu ar flaenoriaethau a 
phennu amcanion, rhaid i gyrff cyhoeddus ystyried 
sut y gallant leihau anghydraddoldebau sy’n 
gysylltiedig ag anfantais economaidd-gymdeithasol.

1.6 Mae’r rhan fwyaf o asesiadau effaith integredig yn cynnwys casglu 
asesiadau effaith ar wahân ar ddogfen dempled. Ychydig sy’n ymddangos 
fel asesiad effaith wirioneddol integredig. Mae rhai cyrff cyhoeddus yn 
ceisio gwneud y cysylltiadau rhwng asesiadau a lleihau dyblygu. Er 
enghraifft, mae Cyngor Sir Gâr, Cyngor Sir Powys, Cyngor Gwynedd, 
Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi datblygu, 
neu yn datblygu, datrysiad TG i ddwyn ynghyd yr wybodaeth berthnasol 
sydd ei hangen i lywio asesiad effaith integredig.

1.7 Ychydig iawn o gyrff cyhoeddus sy’n asesu’r effaith ar y DCSC yn unig hyd 
yn oed pan nad ydynt yn ystyried bod eu hasesiadau wedi’u hintegreiddio. 
Yn y cyrff cyhoeddus hynny sy’n dweud bod ganddyn nhw broses 
Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb annibynnol, mae’r Asesiad o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb yn aml hefyd yn cynnwys effeithiau ar y Cymraeg ac 
effeithiau economaidd-gymdeithasol.
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1.8 Mae ymchwil flaenorol wedi canfod bod hyd yn rhwystr i ddefnyddio 
asesiadau effaith wrth wneud penderfyniadau9. Roedd yn anodd i ni farnu 
bod unrhyw Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb neu effaith integredig yn 
rhy hir gan fod llawer o ffactorau’n effeithio ar yr hyd gan gynnwys natur y 
polisi neu’r penderfyniad a nifer yr asesiadau a gynhaliwyd. Fe wnaethom 
adolygu rhai dogfennau a oedd yn hir iawn; er enghraifft, roedd asesiad 
effaith integredig o bolisi gweithio o bell Llywodraeth Cymru yn 45,000 o 
eiriau (amser darllen cyfartalog 2.5 awr). Roedd y mwyafrif y gellid nodi 
cyfrif geiriau yn hawdd ar eu cyfer rhwng 2,500 a 7,500 o eiriau (amser 
darllen cyfartalog 8 i 25 munud).

1.9 Roedd y rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus sydd wedi dewis peidio ag 
integreiddio eu hasesiadau wedi ystyried yr opsiwn hwnnw. Roedd y 
rhesymau dros beidio integreiddio asesiadau yn cynnwys pryder na fyddai 
digon o sylw i’r DCSC. Gall hyn fod yn bryder dilys. Mae ein hadolygiad 
yn awgrymu, mewn rhai achosion, fod y DCSC wedi’i chynnwys mewn 
ychydig iawn o fanylder ac yn ymddangos yn eilradd i ystyriaethau eraill 
er bod yr holl gyrff cyhoeddus y gwnaethom siarad â nhw sy’n cynnal 
asesiadau effaith integredig yn credu eu bod wedi ymdrin yn ddigonol â’r 
elfen gydraddoldeb.

Cefnogaeth ac arbenigedd

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Bod cefnogaeth ac arbenigedd ar gael yn y sefydliad i’r rhai sy’n cynnal 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Yn y rhan fwyaf o achosion, arweinwyr polisi sy’n gyfrifol am gynnal 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a gallant gael cefnogaeth 
gan gydweithwyr sydd â gwybodaeth am faterion sy’n gysylltiedig â 
chydraddoldeb a dealltwriaeth fanwl o broses y sefydliad ar gyfer  
cynnal Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb.

9 Gras, C., Reducing Complexity and Adding Value: A Strategic Approach to Impact 
Assessment in the Welsh Government, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, Chwefror 2016.

Tudalen 68



tudalen 25 Asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb: mwy nag ymarfer blwch ticio?

1.10 Yn bron pob corff cyhoeddus, mae’r cyfrifoldeb dros gynnal Asesiad o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb yn gorwedd gyda’r prif swyddog sy’n datblygu 
neu’n adolygu polisi neu arferion. Mae hyn yn rhannol ymarferol, oherwydd 
nifer yr Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb y mae cyrff cyhoeddus 
yn eu cynnal. Dywedodd swyddogion cydraddoldeb wrthym fod y dull 
hwn yn golygu bod Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb wedi elwa o 
arbenigedd arweinwyr polisi yn y maes pwnc. Fodd bynnag, fe wnaethant 
nodi anfanteision, gan gynnwys anhawster sicrhau cysondeb, dechrau 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb ar yr adeg iawn a sicrhau ansawdd.

1.11 Mae gan bob corff cyhoeddus swyddogion cydraddoldeb (neu gyfatebol) 
â gwybodaeth mewn materion cydraddoldeb cyffredinol a dealltwriaeth 
fanwl o broses Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb y sefydliad. Ym mhob corff 
cyhoeddus, gall staff sy’n cynnal Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
ofyn i swyddogion cydraddoldeb am arweiniad pan fo angen. Mae 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn cael eu cynnal gan amlaf 
heb gyfraniad swyddog cydraddoldeb. Mae’r broses ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan yn un eithriad i hyn, lle mai’r cam cyntaf i unrhyw 
un sy’n credu bod angen iddynt ymgymryd ag Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb yw cysylltu â’r arbenigwr Amrywiaeth Cydraddoldeb a 
Chynhwysiant i drafod y polisi neu’r arferion arfaethedig a chytuno ar ba 
gamau sydd angen iddynt eu cymryd, a chymorth parhaus hefyd yn cael 
ei ddarparu. Mewn cyrff cyhoeddus llai, lle mae Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb yn fwy tebygol o ymwneud â pholisïau a phenderfyniadau 
staff, mae’r arweinydd ar gyfer cynnal Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
yn aml yn swyddog Adnoddau Dynol sydd hefyd yn swyddog 
cydraddoldeb.
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Canllawiau i gefnogi’r rhai hynny sy’n cynnal Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Bod yna ganllawiau i gefnogi’r rhai hynny sy’n cynnal Asesiad o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb, gan nodi’r hyn sydd angen iddynt ei wneud a phryd, yn 
unol â’r dyletswyddau a’r dull a ddewiswyd gan eu sefydliad.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Mae canllawiau a chefnogaeth genedlaethol anstatudol ar gael sy’n nodi 
rhywfaint o arferion da yng nghamau Asesiad o’r Effaith ar  
Gydraddoldeb, er bod bylchau, yn arbennig o ran asesiadau effaith 
integredig. Mae’r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus hefyd wedi 
cynhyrchu eu canllawiau eu hunain i gefnogi eu proses Asesiad 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb.
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Canllawiau allanol

1.12 Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau statudol ar 
gymhwyso’r DCSC yng Nghymru na dyletswyddau penodol i Gymru. 
Cyhoeddodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ganllawiau 
anstatudol ar ddyletswyddau penodol i Gymru yn 2014. Mae canllawiau 
Llywodraeth Cymru yn annog cyrff cyhoeddus i integreiddio dyletswyddau 
gwahanol. Ond nid oes canllawiau cenedlaethol penodol ar sut i gynnal 
asesiadau effaith integredig a beth ddylid ei gynnwys.

1.13 Datblygodd Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a 
Chanolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG y Tudalennau Arferion 
ar y cyd yn 2015-16. Mae’r adnodd ar-lein hwn yn darparu gwybodaeth 
a chymorth i gyrff cyhoeddus yng Nghymru i ymgymryd ag Asesiadau o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb. Mae’n cynnig canllaw wyth cam manwl i arferion 
da wrth ymgymryd ag Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac yn rhoi 
gwybodaeth am y dyletswyddau penodol i Gymru.

Canllawiau mewnol

1.14 Yn fewnol, mae’r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus wedi llunio canllawiau 
i gefnogi eu proses Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb. Mae fformat a 
manylion y canllawiau ac ansawdd yn amrywio ar draws y cyrff cyhoeddus. 
Mae rhai’n darparu canllawiau cam wrth gam sy’n amlinellu’r broses a’r 
camau ar gyfer cwblhau Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Mae rhai yn 
ymgorffori gwybodaeth ymarferol a dolenni o fewn templedi.

1.15 Ceir ambell i gorff cyhoeddus nad ydynt yn rhoi arweiniad ar eu prosesau 
unigol. Mae rhai o’r rhain yn rhoi cymorth unigol uniongyrchol gan 
swyddog cydraddoldeb (neu gyfatebol) i’r unigolyn sy’n cwblhau’r asesiad. 
Mae eraill yn cyfeirio staff at y canllawiau allanol ar y Tudalennau Arferion.
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Hyfforddiant

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Mae’r hyfforddiant hwnnw ar gynnal Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
ar gael i staff sy’n ymwneud â datblygu Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb a’r rhai sy’n eu defnyddio ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Mae’r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yn cynnig hyfforddiant i’r rhai sy’n 
ymwneud ag Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb drwy amrywiaeth 
o gyfryngau.

1.16 Mae tua dwy ran o dair (31 o’r 44) o gyrff cyhoeddus y gwnaethom siarad 
â nhw yn darparu hyfforddiant ffurfiol i swyddogion sy’n debygol o gwblhau 
neu sydd â diddordeb yn yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Mae’r 
hyfforddiant hwn yn aml yn ymestyn i aelodau etholedig, aelodau’r bwrdd 
a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau.

1.17 Mae dulliau hyfforddi yn amrywio. Mae rhai’n cynnig darparu hyfforddiant 
wyneb yn wyneb, a llawer o hyn drwy alwadau fideo ers dechrau’r 
pandemig COVID-19. Mae llawer o gyrff cyhoeddus yn cynnwys modiwlau 
ar-lein ac offer e-ddysgu ar gydraddoldeb, ac Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb fel rhan o’u hyfforddiant staff cyffredinol.  Mae’r cyrff 
cyhoeddus hynny nad ydynt yn cynnig hyfforddiant ffurfiol serch hynny 
yn rhoi cefnogaeth unigol i unigolion sy’n cynnal Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb ac yn gwella eu sgiliau drwy’r broses. 
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Sicrwydd ansawdd

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Dull o sicrhau ansawdd y broses Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb.

Yr hyn ddaethom o hyd iddo

Roedd gan hanner y cyrff cyhoeddus ddull o sicrhau ansawdd, a oedd 
yn amrywio o gymeradwyo Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb unigol 
i ddysgu mwy cynhwysfawr gan gymheiriaid i gefnogi gwella’r broses 
Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb gyfan.

1.18 Mae gan hanner (22) o’r cyrff cyhoeddus broses sicrhau ansawdd ar waith 
ar gyfer eu Hasesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Mae’r dull gweithredu 
yn amrywio’n fawr. I rai, mae sicrwydd ansawdd yn ymwneud ag ansawdd 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb unigol. Mae rhai yn ei gwneud yn 
ofynnol i Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb gael ei gymeradwyo gan 
uwch swyddog. Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, bydd y prif 
swyddog sy’n cynnal yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn gweithio 
gyda swyddog cydraddoldeb a chynrychiolydd o Iechyd Cyhoeddus Cymru 
i adolygu a chwestiynu cynnwys yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
yn ystod ei ddatblygiad. Mae cyrff cyhoeddus eraill wedi dechrau cymryd 
agwedd ‘adolygiad gan gymheiriaid’ i ddatblygu Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb gyda chyfraniad arbenigwyr o bob rhan o’r sefydliad.

1.19 Mae nifer fach o gyrff cyhoeddus yn defnyddio sicrwydd ansawdd i brofi 
ansawdd eu dull cyffredinol. Er enghraifft, mae Cyngor Celfyddydau 
Cymru yn cynnal adolygiad sampl blynyddol o Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb ac yn defnyddio’r canfyddiadau i wella’r broses.
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2.1 Mae’r dyletswyddau penodol i Gymru yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff 
cyhoeddus rhestredig asesu effaith debygol polisïau ac arferion 
arfaethedig, neu’r rhai sy’n cael eu hadolygu, ar eu gallu i gydymffurfio 
â’r DCSC. Wrth wneud hynny, rhaid iddynt roi sylw i rai mathau o 
wybodaeth sydd ganddynt a bodloni gofynion penodol i ymgysylltu â 
phobl neu sefydliadau sy’n cynrychioli pobl ag un neu fwy o nodweddion 
gwarchodedig. Mae canllawiau’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
a’r Tudalennau Arferion yn nodi yn fanwl y camau y gall cyrff cyhoeddus 
eu cymryd i gyflawni’r gofynion hyn.

Sgrinio

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Dull clir o benderfynu a oes angen asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Mae gan ychydig dros hanner y cyrff cyhoeddus broses sgrinio ond  
mae llawer wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio sgrinio, rhai oherwydd  
risg o ddryswch neu ‘chwarae’ gan staff.

2.2 Nid oes eithriadau statudol yn nodi polisïau ac arferion nad oes angen 
eu hasesu. Fodd bynnag, mae canllawiau’r Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol a’r Tudalennau Arferion yn cynnwys proses ‘sgrinio’ i 
benderfynu pa bolisïau neu arferion ddylai gael Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb llawn.

2.3 Dywedodd ychydig dros hanner (24 o’r 44) y cyrff cyhoeddus y 
gwnaethom siarad â nhw bod ganddyn nhw broses sgrinio. Gan amlaf, 
dogfen dempled yw’r broses sgrinio y mae swyddog sy’n datblygu neu 
sy’n adolygu proses neu bolisi yn ei ddefnyddio i benderfynu a ydynt yn 
rhagweld unrhyw effaith ar grwpiau gwarchodedig. Mae’r dull gweithredu’n 
amrywio’n ymarferol o asesiad effaith fer ar wahân i set o gwestiynau 
sgrinio ar ddechrau’r templed asesu llawn sy’n penderfynu a ddylid bwrw 
ymlaen â’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb llawn.
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2.4 Pan fydd corff yn penderfynu nad oes angen Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb llawn arno, fel arfer byddant yn cadw copi o’r offeryn 
sgrinio fel tystiolaeth ei fod wedi ystyried y DCSC. Bydd y rhan fwyaf o 
gyrff cyhoeddus sydd â phroses sgrinio yn cofnodi’r penderfyniad i beidio 
â bwrw ymlaen gydag Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb llawn yn y 
papurau ategol sy’n mynd i’r cabinet neu’r bwrdd.

2.5 Gan amlaf, mae arweinydd y polisi yn cadw’r cofnod manwl o’r broses 
sgrinio. Ond mae ambell i gorff cyhoeddus yn ceisio cryfhau eu harferion 
a sicrhau bod cofnodion canolog yn cael eu cynnal. Er enghraifft, mae 
Cyngor Caerdydd wedi datblygu dull asesu ar-lein i gefnogi arweinwyr 
polisi drwy’r broses ac annog ystyried effaith ar gamau cynharaf datblygu 
polisi.  Yn ogystal ag anfon cyngor a chanllawiau i’r swyddog sy’n 
cwblhau’r asesiad ar-lein, mae’r offeryn hefyd yn anfon copi o’r wybodaeth 
sgrinio at y swyddogion cydraddoldeb.

2.6 Roedd yr 20 corff cyhoeddus sydd heb broses sgrinio yn aml wedi dileu’r 
cam sgrinio yn ymwybodol. Dywedodd llawer bod sgrinio’n gam diangen, 
gan mai ychydig iawn o’u penderfyniadau na fydd â photensial i effeithio 
ar y DCSC. Dywedodd rhai cyrff cyhoeddus bod lle i ddryswch hefyd, a 
swyddogion arweiniol yn cwblhau ffurflen sgrinio, gan feddwl ei fod yn 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Roedd eraill yn pryderu y gallai rhai 
swyddogion ‘chwarae’ y broses: teilwra eu hymatebion i’r broses sgrinio 
mewn ffordd sydd wedi’i gynllunio i arwain at benderfyniad nad oedd 
angen asesiad pellach.

2.7 Mae’r cyrff cyhoeddus hynny nad oes ganddynt broses sgrinio fel arfer yn 
darparu arweiniad ychwanegol neu siart broses, yn egluro pryd i gynnal 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb llawn. Mae pob corff cyhoeddus hefyd 
yn cynnig cyfle i’r prif swyddog ymgynghori â swyddog cydraddoldeb.
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Amseriad

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn cael ei ddechrau yn gynnar er 
mwyn llywio datblygiad polisi neu benderfyniad.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Mae pob corff cyhoeddus yn bwriadu cynnal Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb mor gynnar â phosib, ond mae llawer yn cydnabod nad yw 
hyn yn aml yn wir yn ymarferol, ac mewn rhai achosion mae Asesiadau o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb yn hwyr iawn yn y broses o ddatblygu polisi  
neu wneud penderfyniadau.

2.8 Mae pob un o’r 44 corff cyhoeddus yn bwriadu dechrau 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb mor gynnar yn natblygiad 
neu adolygiad polisi â phosib. Ond roedd llawer o gyrff cyhoeddus yn 
cydnabod nad yw hyn yn aml yn digwydd yn ymarferol.

2.9 Mae amseriad Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn cael ei effeithio 
gan a yw’r arweinwyr polisi yn gwybod bod gofyn iddyn nhw gynnal 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac os oes adnoddau - staff ac amser 
- ar gael ar yr adeg briodol. Weithiau, os oes rhaid i gyrff cyhoeddus 
wneud penderfyniadau’n gyflym iawn, naill ai dydyn nhw ddim yn cynnal 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb neu maent yn gwneud hynny yn hwyr 
yn y broses o wneud penderfyniadau. Gall hyn fod yn rhy hwyr i ystyried 
newid polisi i leihau unrhyw effaith negyddol bosib neu i ategu effeithiau 
cadarnhaol.
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2.10 Roedd penderfyniadau ar ddechrau pandemig COVID-19 yn aml yn 
cael eu gwneud heb Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Roedd hyn yn 
adlewyrchu’r brys i wneud penderfyniadau ond yn golygu nad oedd yr 
effaith ar bobl agored i niwed yn cael ei asesu’n ffurfiol. Ym mis Awst 2020, 
argymhellodd Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau10 
y Senedd y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod asesiad o’r effaith 
ar gydraddoldeb effeithiol yn cyd-fynd â phob polisi neu benderfyniad 
deddfwriaethol mawr, a dadansoddiad o’r effaith ar hawliau dynol. 
Derbyniodd Llywodraeth Cymru yr argymhelliad, ac ers mis Awst 2020 
mae wedi cyhoeddi dwsinau o asesiadau effaith yn ymwneud â phandemig 
COVID-19 ar ei gwefan.

2.11 Yn y rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus, mae papurau sy’n cyd-fynd â 
phenderfyniadau sy’n mynd i gabinetau neu fyrddau yn cynnwys blwch 
neu adran sy’n cyfeirio at ystyried y dyletswyddau cydraddoldeb. Mae 
hyn yn gwasanaethu fel modd o atal cyrff cyhoeddus rhag gwneud 
penderfyniadau heb unrhyw ystyriaeth i’r dyletswyddau, er y byddai hyn yn 
gyffredinol yn hwyr iawn yn y broses.

Defnyddio tystiolaeth

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Defnydd o ystod o dystiolaeth i gefnogi’r asesiad, gan gynnwys barn y rhai 
sy’n debygol o gael eu heffeithio a data ar brofiad bywyd.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Mae cyrff cyhoeddus yn defnyddio cymysgedd o dystiolaeth, er bod 
bylchau yn y data sydd ar gael am rai nodweddion gwarchodedig ac 
mae cynnwys safbwyntiau a phrofiadau byw pobl sydd â nodweddion 
gwarchodedig yn dameidiog.

10 Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd Cymru, Amlygu’r 
materion: anghydraddoldeb a’r pandemig, mis Awst 2020.
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Data meintiol

2.12 Mae angen sylfaen dystiolaeth gadarn ar Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb i lywio eu casgliadau. Mae dyfnder a manylder y sylfaen 
wybodaeth yn amrywio ar draws sefydliadau a fesul asesiad. Mae dyfnder 
gwybodaeth a dadansoddiad yn aml yn dibynnu ar raddfa’r penderfyniad 
ac os oes tystiolaeth berthnasol a phenodol ar gael.

2.13 Mae pob corff cyhoeddus yn disgwyl cynnwys rhywfaint o ddata meintiol, 
megis gwybodaeth ddemograffig neu ddata lefel gwasanaeth. Mae tua 
dwy ran o dair (29 o’r 44) o’r cyrff cyhoeddus yn cynnwys o leiaf rhai 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb fel enghreifftiau o ffynonellau 
gwybodaeth fewnol ac yn cyfeirio at ddata sydd ar gael yn gyhoeddus yn 
eu canllawiau a’u templedi. Mae rhai yn mynd ymhellach. Er enghraifft, 
mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cynnwys yn ei arweiniad 
rhestr fanwl o ffynonellau lle y gall arweinwyr polisi ddod o hyd i dystiolaeth 
berthnasol, ac mae dolenni i ffynonellau data allanol wedi’u hymgorffori.

2.14 Mae rhai bylchau data sylweddol yn y data sydd ar gael i gyrff cyhoeddus. 
Yn gyffredinol, nid oes llawer o wybodaeth ar gael am rai nodweddion 
gwarchodedig, yn enwedig cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, a 
beichiogrwydd a mamolaeth. Weithiau, nid yw’r data sydd ar gael ar lefel 
genedlaethol ar gael mewn bwrdd iechyd, cyngor, neu ar lefel ward, sydd 
yn ei gwneud hi’n anodd i gyrff cyhoeddus ddeall eu poblogaethau lleol 
sydd â nodweddion gwarchodedig.

Gwybodaeth ansoddol

2.15 Mae cynnwys gwybodaeth ansoddol yn seiliedig ar farn a phrofiadau pobl 
sydd â nodweddion gwarchodedig hefyd yn dameidiog. Wrth gyflwyno 
polisïau newydd neu newid gwasanaethau mae cyrff cyhoeddus yn aml yn 
ymgymryd ag ymarfer ymgynghori. Yn yr enghreifftiau a welsom, roedd y 
rhain yn aml yn cael eu targedu at y cyhoedd yn gyffredinol, ac roedd yn 
anodd gweld a oedd y corff cyhoeddus wedi ceisio ymgysylltu’n benodol â 
phobl o grwpiau gwarchodedig.

2.16 Er hynny, gwelsom enghreifftiau o Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
a oedd yn cynnwys tystiolaeth o ymgysylltu â grwpiau. Er enghraifft, pan 
oedd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb ar ei strategaeth gyfathrebu ac ymgysylltu, bu’r asesiad yn 
ystyried sut y gallai’r strategaeth ymgysylltu â phobl sy’n siarad ieithoedd 
ar wahân i Gymraeg neu Saesneg. Fe wnaeth hefyd ystyried effeithiau ar 
y rhai sydd wedi eu heithrio’n ddigidol, grŵp sy’n fwy tebygol o gynnwys 
pobl hŷn a mwy o ferched na dynion.
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2.17 Dywedodd rhai ymatebwyr i’n galwad cyffredinol am dystiolaeth y byddai 
defnyddio mwy ar farn a phrofiad pobl sydd â nodweddion gwarchodedig 
yn gwella ansawdd Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Mae hyn yn 
cynnwys ymgysylltu ag unigolion a sefydliadau ar lawr gwlad yn ogystal 
â sefydliadau cenedlaethol sy’n cynrychioli grwpiau gwarchodedig. 
Dywedodd rhai ymatebwyr y dylai cyrff cyhoeddus wneud mwy i roi 
cyhoeddusrwydd i ymgynghoriadau trwy ystod o ddulliau, gan gynnwys 
ond heb fod wedi’u cyfyngu i’r cyfryngau cymdeithasol.

2.18 Dywedodd rhai o gyrff trydydd sector Cymru gyfan a ymatebodd i’n galwad 
am dystiolaeth eu bod yn aml yn cael cais i roi eu barn ar gyfer Asesiad 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb a bod rhai na allant ymateb i’r holl geisiadau 
y maen nhw’n eu derbyn. Weithiau nid oes ganddynt wybodaeth am 
wasanaethau ac effeithiau lleol.

2.19 Mae ambell i gorff cyhoeddus yn ceisio defnyddio brofiad bywyd pobl sydd 
â nodweddion gwarchodedig trwy wahanol fathau o ymgynghori. Mae rhai 
yn defnyddio rhwydweithiau presennol ar gyfer staff sydd â nodweddion 
gwarchodedig i ddeall safbwyntiau gwahanol. Mae eraill, yn defnyddio 
y berthynas bresennol gyda grwpiau’r trydydd sector i ddeall y profiad 
bywyd.
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Nodi a lliniaru effeithiau tebygol

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Nodi effeithiau tebygol yn glir, gan gynnwys effeithiau cadarnhaol wrth 
hyrwyddo cydraddoldeb, yn ogystal â rhai negyddol.

Mae rhai ystyriaethau o effeithiau cronnus sy’n deillio o benderfyniadau 
eraill sy’n effeithio ar yr un grŵp neu grwpiau a sut mae nodweddion 
gwarchodedig gwahanol yn cyfuno (croestoriadedd).

Argymhellion clir ar gyfer lliniaru effeithiau negyddol sydd wedi cael eu 
gweithredu cyn i’r penderfyniad gael ei wneud.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Er bod enghreifftiau o gyrff cyhoeddus yn nodi effeithiau penodol, yn 
aml mae Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn disgrifio effeithiau 
mewn termau eang iawn. Ychydig iawn sy’n nodi effeithiau cronnus 
penderfyniadau lluosog ar grwpiau neu’n ystyried sut mae gwahanol 
nodweddion gwarchodedig yn croestorri. Ychydig iawn sy’n gallu  
dangos sut mae argymhellion ar gyfer lliniaru effeithiau yn  
cael eu gweithredu.

Effeithiau penodol

2.20 Yn gadarnhaol, daeth ein hadolygiad o Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb o hyd i enghreifftiau o gyrff cyhoeddus yn nodi’n glir effaith 
debygol benodol ar bolisïau neu arferion ar grwpiau gwarchodedig. Fodd 
bynnag, roedd llawer o Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn cynnwys 
ystadegau i ddisgrifio poblogaeth pobl â nodweddion gwarchodedig 
heb fod yn glir sut y byddai’r polisi neu’r arfer yn debygol o effeithio 
arnynt. Gwelsom hefyd dueddiad i Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
ganolbwyntio ar effeithiau negyddol, a thrwy hynny golli effeithiau a 
chyfleoedd cadarnhaol i wella cydlyniant a lleihau anghydraddoldebau.

2.21 Gwelsom fod y rhan fwyaf o Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a 
adolygwyd yn darparu data a gwybodaeth am bob grŵp gwarchodedig ar 
wahân. Er enghraifft, mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ar Brosiect 
Cyllid a Chomisiynu Gofal Cartref Pobl Hŷn Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy yn nodi’r effaith debygol ar bobl â phob nodwedd warchodedig.
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2.22 Mae dulliau’r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus o gynnal Asesiad o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb yn cynnwys gwneud argymhellion i oresgyn effeithiau 
negyddol. Dylai cyrff cyhoeddus ymgorffori camau lliniaru yn y broses 
datblygu polisi, gan gydnabod nad yw bob amser yn bosibl lliniaru pob 
effaith negyddol, megis gyda gostyngiadau mewn gwasanaeth. Ychydig 
iawn o gyrff cyhoeddus sydd â phroses ar waith i olrhain a ydynt wedi 
gweithredu’r camau lliniarol, ar ôl i benderfyniad gael ei wneud. Ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae gan yr Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb gynllun gweithredu cysylltiedig a dyddiad adolygu. Ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mae’r arbenigwr Cydraddoldeb, 
Amrywiaeth, a Chynhwysiant yn cadw cronfa ddata o gamau gweithredu 
sy’n deillio o Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb at ddibenion monitro.

Croestoriadedd

2.23 Yn gynyddol, deellir fod anghydraddoldeb yn croestorri. Mae nodweddion 
pobl yn rhyngweithio mewn ffordd gymhleth er mwyn rhoi profiad unigryw 
o anghydraddoldeb. Er enghraifft, ni all profiad menyw Fwslimaidd 
wahanu ‘benywaidd’ a’i phrofiad fel Mwslim. Bydd yn wahanol i brofiad 
dyn Mwslimaidd a phrofiad menyw nad yw’n Fwslemaidd. Fodd bynnag, ni 
welsom enghreifftiau o ddealltwriaethau mor fanwl o anghydraddoldeb yn 
yr enghreifftiau a adolygwyd gennym.

Effeithiau cronnus

2.24 Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gwneud llawer o benderfyniadau 
bob blwyddyn sydd, gyda’i gilydd, yn gallu bod yn niweidiol iawn i bobl 
o grwpiau gwarchodedig. Er enghraifft, roedd un ymatebwr i’n galwad 
am dystiolaeth yn rhoi enghraifft o sut y cafodd penderfyniadau unigol 
i leihau neu gau cyfleusterau a gwasanaethau fel toiledau cyhoeddus, 
gwasanaethau llyfrgelloedd, canolfannau dydd, a gwasanaethau bws 
effaith gronnus ar lawer o bobl hŷn sy’n defnyddio’r gwasanaethau. Er 
efallai nad oedd pob penderfyniad unigol yn sylweddol, meddai, gyda’i 
gilydd roedden nhw’n golygu bod rhai pobl hŷn yn mynd yn ynysig.

2.25 Mae’r ychydig achosion a ddarganfuwyd lle mae cyrff cyhoeddus wedi 
dechrau rhoi ystyriaeth i effeithiau cronnus yn tueddu i fod pan fo cyrff 
cyhoeddus yn gwneud sawl penderfyniad ar yr un pryd. Er enghraifft, 
mae cynghorau fel arfer yn ymgymryd â dull cronnus o asesu effeithiau 
eu cyllideb arfaethedig bob blwyddyn. Asesir newidiadau unigol i 
wasanaethau oherwydd newidiadau i’r gyllideb ar yr un pryd gan ganiatáu 
trosolwg gwell o effeithiau posibl ar gyfer y gyllideb.

Tudalen 82



tudalen 39 Asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb: mwy nag ymarfer blwch ticio?

2.26 Fel arfer, fodd bynnag, mae cyrff cyhoeddus yn gwneud penderfyniadau 
ar wahân. Amlygodd un o’r ymatebwyr i’n galwad am dystiolaeth i’r rhai 
sy’n gwneud penderfyniadau ei bod yn anodd mewn egwyddor rhagweld 
effeithiau tebygol penderfyniadau lluosog mewn tirwedd gymhleth. 
Yn ymarferol, mae’r gallu i ystyried effeithiau penderfyniadau eraill yn 
dibynnu ar y polisi sy’n arwain gan wybod am benderfyniadau eraill o fewn 
sefydliad a chael mynediad at yr Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb. 
Mae nifer fach o gyrff cyhoeddus yn ceisio mynd i’r afael â’r bwlch 
gwybodaeth hwn drwy ddefnyddio datrysiad TG i ymgymryd â’r Asesiad o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb (paragraff 1.6). Fel hyn, mae’r asesiad o effaith ar 
gyfer pob newid polisi a phenderfyniad yn cael ei gynnal yn ganolog, gan 
ei gwneud hi’n haws i bolisi arwain at ddod â’r wybodaeth at ei gilydd.

Gwneud penderfyniadau

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Bod yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a’r effeithiau tebygol y mae’n 
eu nodi yn cael eu hystyried ar adeg gwneud penderfyniadau.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Roedd barn swyddogion cydraddoldeb yn amrywio o ran i ba raddau yr 
oedd eu sefydliadau’n blaenoriaethu’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 
wrth wneud penderfyniadau. Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr i’n galwad 
cyffredinol am dystiolaeth yn dweud nad oedd cyrff cyhoeddus yn rhoi 
digon o ystyriaeth i nodweddion gwarchodedig. Mae’r nifer fechan o 
ymatebion gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn awgrymu  
barn bod yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn cael ei  
ystyried yn ‘ymarfer blwch ticio’.

2.27 Mae’r ystyriaeth a roddir i Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb ym 
maes gwneud penderfyniadau yn amrywio ar draws cyrff cyhoeddus yng 
Nghymru. Yn gyffredinol, roedd swyddogion cydraddoldeb o’r farn bod y 
rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn cael sicrwydd o wybod bod arweinydd 
y polisi wedi cwblhau Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Bydd gan y rhai 
sy’n gwneud penderfyniadau yn gweld crynodeb o’r Asesiad neu’r Asesiad 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb llawn sy’n cyd-fynd â phob penderfyniad yn eu 
papurau cabinet neu fwrdd.
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2.28 Roedd gan y swyddogion cydraddoldeb y buom yn siarad â nhw farn 
gymysg o ran y graddau y rhoddodd eu sefydliadau ddigon o bwysau ar yr 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb wrth wneud penderfyniadau. Roedd 
dros dri chwarter yr ymatebwyr i’n galwad cyffredinol am dystiolaeth a 
atebodd y cwestiwn (29 o’r 37) yn anghytuno bod cyrff cyhoeddus yng 
Nghymru yn rhoi sylw priodol i bobl â nodweddion gwarchodedig wrth 
ddatblygu polisïau neu newid i wasanaethau.

2.29 Yn gyffredinol, nid oedd swyddogion cydraddoldeb yn ymwybodol o 
achosion lle’r oedd y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn herio cynnwys 
neu argymhellion Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ar adeg gwneud 
penderfyniad. Roedd y rhan fwyaf o’r farn y dylai’r Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb sy’n cyd-fynd â’r penderfyniad fod wedi ystyried a llywio’r 
polisi’n ddigonol fel na fyddai angen her o’r fath mor hwyr â hynny.

2.30 Dim ond deg ymateb a gawsom i’n galwad am dystiolaeth gan y rhai sy’n 
gwneud penderfyniadau. Er ei bod yn anodd dod i gasgliadau o sylfaen 
dystiolaeth gyfyngedig o’r fath, mae’n nodedig bod tri o’r deg wedi cyfeirio 
at Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn cael eu defnyddio fel ymarfer 
‘blwch ticio’. 

Tudalen 84



Adrodd a monitro 
effeithiau

03

Tudalen 85



tudalen 42 Asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb: mwy nag ymarfer blwch ticio?

3.1 Mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus gyhoeddi adroddiadau am yr asesiadau sy’n 
dangos effaith sylweddol (neu effaith debygol) ar eu gallu i fodloni’r DCSC. 
Rhaid iddynt hefyd fonitro gwir effaith y polisïau a’r arferion sy’n destun 
asesiad effaith ar gydraddoldeb.

Adrodd

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Gwybodaeth gyhoeddus am benderfyniadau a disgrifiad clir o sut mae’r 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb wedi dylanwadu ar y penderfyniadau.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Mae’r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yn cyhoeddi rhai o’u  Asesiadau o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb fel rhan o set ehangach o bapurau ac yn aml nid 
ydynt yn hawdd dod o hyd iddynt.

3.2 Mae bron pob corff cyhoeddus yng Nghymru yn cyhoeddi eu Hasesiadau 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb o leiaf yn rhannol. Fel arfer, maen nhw’n 
cyhoeddi Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb gyda phapurau sy’n 
gysylltiedig â phenderfyniadau, fel papurau cabinet neu fwrdd. Fel arfer 
mae adran ar wefan y corff sy’n cadw’r holl bapurau ar gyfer pob cyfarfod 
ac yn hygyrch i’r cyhoedd. Mae ambell eithriad yn rhai o’r cyrff cyhoeddus 
llai, nad ydynt yn cyhoeddi eu Hasesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb fel 
mater o drefn11.

11  Mewn rhai achosion, nid yw cyrff yn cyhoeddi asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb os ydynt 
yn rhan o bapur sy’n cael ei ddal yn ôl rhag ei gyhoeddi oherwydd ei natur gyfrinachol neu 
sensitif. Fodd bynnag, weithiau gellir cael yr asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb hyn trwy 
gais Rhyddid Gwybodaeth os oes gan rywun ddiddordeb arbennig mewn eu gweld.
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3.3 Yn aml gall fod yn anodd dod o hyd i Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb sy’n ymwneud â phenderfyniad penodol ar wefannau cyrff 
cyhoeddus. Mae’r Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb sydd i’w gweld 
yn fwy amlwg ac yn haws eu lleoli yn aml yn ymwneud â phenderfyniadau 
strategol megis cyllidebau neu strategaethau corfforaethol allweddol. 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ceisio dod ag Asesiadau o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb i leoliad canolog ar eu gwefan i’w gwneud yn haws i’w 
cyrraedd, gan gydnabod bod y dull hwn yn dibynnu ar yr unigolion sy’n 
cwblhau Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn eu rhannu i’w cyhoeddi, 
nad yw’n digwydd bob tro.

Monitro effeithiau

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Mae dull clir o fonitro effeithiau’r penderfyniad ar ôl iddo gael ei 
weithredu, gan gynnwys y rhai a nodwyd fel rhan o Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb yn ogystal ag unrhyw effeithiau annisgwyl.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Ychydig iawn o gyrff cyhoeddus sy’n monitro effaith y penderfyniadau  
yng nghyd-destun y DCSC.

3.4 Mae rhai cyrff cyhoeddus yn gofyn i’r rhai sy’n cwblhau Asesiadau o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb nodi dyddiad adolygu pan fo monitro i fod 
i ddigwydd. Gwelsom enghreifftiau lle mae Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb yn nodi cynlluniau ar gyfer monitro. Er enghraifft, roedd 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
yn cynnwys cynlluniau ar gyfer monitro’r defnydd o wasanaethau ar 
ôl newid yn ystod oriau agor meddygfeydd ac ar gyfer gwerthuso’r 
newid gwasanaeth yn annibynnol. Hefyd, roedd Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer ei adolygiad o 
ofal cartref yn cynnwys trefniadau manwl ar gyfer monitro’r effaith gan 
ddefnyddio data a gwybodaeth sy’n cael eu hadrodd fel mater o drefn, gan 
gynnwys adborth unigol gan bobl sy’n derbyn gofal.
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3.5 Fodd bynnag, nid oedd swyddogion cydraddoldeb wedi gweld llawer o 
dystiolaeth o effaith polisïau ac arferion oedd yn cael eu monitro yn sgil 
yr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Roedd y cyrff cyhoeddus hynny a 
amlinellodd broses fonitro yn aml yn cyfeirio at fonitro gweithrediad polisi 
neu arferion o’u cymharu â’i amcanion neu ei dargedau, nid yr effaith a 
gafodd y penderfyniad ar bobl â nodweddion gwarchodedig.

3.6 Yn gyffredinol, nid yw cyrff cyhoeddus yn ystyried effeithiau polisïau ac 
arferion o ran y DCSC nes bod angen gwneud penderfyniad arall ar yr un 
polisi neu arferion. Bryd hynny, mae’r corff yn cynnal Asesiad o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb newydd. Roedd llawer o’r swyddogion cydraddoldeb 
y gwnaethom siarad â nhw yn ymddangos yn ansicr ynglŷn â sut, yn 
ymarferol, y bydden nhw’n monitro effaith penderfyniad ar grwpiau 
gwarchodedig a byddent yn croesawu mwy o arweiniad.

Herio Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Yr hyn yr oeddem yn chwilio amdano

Bod y sefydliad yn nodi ac yn defnyddio gwersi o unrhyw her i 
benderfyniadau ar sail cydraddoldeb neu ansawdd yr Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb.

Yr hyn y daethom o hyd iddo

Roedd llawer o swyddogion cydraddoldeb nad oeddynt yn credu y bu 
unrhyw heriau i Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd  
gan eu sefydliad, ond pan fu her mae rhai cyrff cyhoeddus yn ei  
defnyddio fel cyfle i ddysgu.

3.7 Gellir herio penderfyniadau a wneir gan gyrff cyhoeddus ar sail yr 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Mae cyrff cyhoeddus nad oes 
ganddynt gofnod clir sy’n dangos eu bod wedi ystyried effeithiau tebygol 
eu penderfyniadau ar bobl â nodweddion gwarchodedig yn gadael eu 
hunain yn agored i herio. Gallai hyn o bosib gynnwys adolygiad barnwrol. 
Nid oedd rhai swyddogion cydraddoldeb yn gwybod pa broses y byddai 
rhywun yn ei defnyddio i herio Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. 
Dywedodd y mwyafrif y byddai unrhyw her yn mynd drwy eu proses 
gwynion gyffredinol, ac yn cynnwys y gwasanaeth perthnasol, swyddogion 
cydraddoldeb a’r tîm cyfreithiol.
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3.8 Roedd llawer o swyddogion cydraddoldeb yn credu na fu unrhyw her i 
Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd gan eu sefydliad. Roedd 
y rhai a oedd yn ymwybodol y bu her yn dweud ei fod yn rhywbeth sy’n 
digwydd yn anaml. Dywedodd bron i hanner yr ymatebwyr i’n galwad 
cyffredinol am dystiolaeth a atebodd y cwestiwn (17 o’r 35) eu bod wedi 
herio rhyw agwedd ar Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Ni wyddom os 
oedd hon yn her ffurfiol neu anffurfiol.

3.9 Dywedodd swyddogion cydraddoldeb a oedd wedi profi her i Asesiad o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb y gall eu sefydliad ddatrys y materion naill ai drwy 
wneud newidiadau i bolisi neu arferion, neu drwy ddarparu tystiolaeth eu 
bod wedi ystyried yr effeithiau. Roedd ymatebwyr i’n galwad cyffredinol am 
dystiolaeth yn rhoi enghreifftiau o faterion roedden nhw’n eu codi yn cael 
eu datrys. Er enghraifft, roedd un wedi gwrthwynebu’r Asesiad o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb a gynhaliwyd ar gyfnewidfa fysiau newydd am nad oedd y 
cyngor wedi gofyn am farn pobl â nodweddion gwarchodedig ar y cynigion. 
Yn dilyn eu hymyriad, ymwelodd pobl â nam ar eu golwg â’r safle gan 
awgrymu newidiadau i wneud y gyfnewidfa yn fwy hygyrch.

3.10 Er bod enghreifftiau cadarnhaol o gyrff cyhoeddus yn ymateb i her, 
dywedodd sawl ymatebwr i’n galwad cyffredinol am dystiolaeth a oedd 
wedi herio agweddau ar Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb nad oedden 
nhw wedi derbyn unrhyw ymateb i’w her. Dywedodd ychydig o swyddogion 
cydraddoldeb wrthym fod eu sefydliad wedi dysgu o’r profiad o gael 
her i Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Roedd un wedi defnyddio 
enghreifftiau o her gan gyrff cyhoeddus eraill i lywio ei hyfforddiant Asesiad 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb fel ffordd arbennig o ddefnyddiol o wneud 
effeithiau’n haws eu deall i arwain swyddogion sy’n cynnal Asesiadau o’r 
Effaith ar Gydraddoldeb.
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1 Dull a Methodoleg yr Archwiliad

Atodiadau
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Dull yr archwiliad

Ein prif nod oedd rhoi cipolwg ar y dull o ymdrin ag Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb ar draws y sector gyhoeddus yng Nghymru. Roeddem yn 
dymuno tynnu sylw at arferion da a nodi cyfleoedd i wella. Er mwyn helpu i lywio 
ein ffordd o feddwl ynghylch pa arferion da i chwilio amdanynt, fe wnaethom 
ddefnyddio llawer iawn o ddeunyddiau canllawiau presennol, yn arbennig y 
rhai hynny a gynhyrchwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a’r 
Tudalennau Arferion Asesu Effaith Cydraddoldeb yng Nghymru a gynhelir gan 
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Aethom ati i archwilio i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus wedi integreiddio 
eu dull o ymgymryd ag Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb, gan gynnwys 
y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd ac effaith gronnus 
penderfyniadau. Buom hefyd yn archwilio pa anawsterau y mae cyrff cyhoeddus 
yn eu profi sy’n effeithio ar ansawdd a phrydlondeb Asesiadau o’r Effaith 
ar Gydraddoldeb. Edrychwyd ar sut mae cyrff cyhoeddus yn monitro effaith 
penderfyniadau ar eu poblogaeth. Mae pob un o’r is-adrannau ym mhrif ran yr 
adroddiad hwn yn disgrifio’r hyn yr oeddem yn chwilio amdano trwy ein gwaith.

Wrth edrych ar yr holl gyrff cyhoeddus, fe wnaethom ganolbwyntio ar y 44 
corff cyhoeddus a oedd yn wreiddiol yn ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Archwilydd Cyffredinol Cymru yw 
archwilydd allanol pob un o’r cyrff hyn, sy’n cynnwys awdurdodau lleol, byrddau 
iechyd a rhai ymddiriedolaethau GIG, parciau cenedlaethol, a gwasanaethau 
tân ac achub. Maent hefyd yn cynnwys Llywodraeth Cymru a rhai o’r cyrff a 
noddir. Nid oedd ein darpariaeth archwilio yn cynnwys cyrff addysg – addysg 
bellach, addysg uwch nac ysgolion a gynhelir – sy’n ddarostyngedig i’r 
DCSC. Hefyd, nid oedd yn cynnwys y pedwar Cyd-bwyllgor Corfforedig a 
sefydlwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ac sy’n 
ddarostyngedig i’r DCSC.

1 Dull a Methodoleg yr Archwiliad
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Dulliau archwilio

Adolygu dogfennau: Fe wnaethom adolygu dogfennau gan bob un o’r 44 corff 
cyhoeddus, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â’r cynlluniau cydraddoldeb a 
manylion proses Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb y sefydliad. Fe wnaethom 
hefyd adolygu manylion eu proses ar gyfer cynnal asesiadau effaith integredig. 
Fe wnaethom adolygu sampl o 29 o Swyddogion Cyswllt yr Undeb Ewropeaidd 
a ddarperir gan gyrff cyhoeddus: 11 gan awdurdodau lleol, wyth gan gyrff 
iechyd, dau awdurdod tân ac achub, dau barc cenedlaethol a chwech gan 
Lywodraeth Cymru neu ei chyrff a noddir.

Cyfweliadau: Gwnaethom gyfweld â’r swyddogion cydraddoldeb neu’r rôl 
gyfatebol ym mhob un o’r 44 corff.  Rydym wedi defnyddio’r term ‘swyddog 
cydraddoldeb’ drwy gydol yr adroddiad hwn i gyfeirio at staff mewn cyrff 
cyhoeddus sydd â swyddogaethau arbenigol arweiniol penodol ar gyfer 
cydraddoldeb, boed hynny’n swydd llawn amser neu’n rhan o’u swydd. Mae’r 
ffordd y mae’r swyddi hyn wedi’u strwythuro, a’u lefel yn y sefydliad, yn 
amrywio.

Galwad am dystiolaeth: Fe wnaethom ofyn am farn ehangach ar brofiad pobl 
o Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb drwy alw am dystiolaeth rhwng Hydref 
2021 a Mehefin 2022. Gwnaethom roi cyhoeddusrwydd i hyn yn gyffredinol 
ac yn arbennig i sefydliadau’r trydydd sector. Fe gawsom 40 ymateb, 23 gan 
unigolion a 15 yn ymateb ar ran sefydliad (dau ddim yn dweud).

Fe wnaethom hefyd ofyn am farn y rhai sy’n gwneud penderfyniadau drwy 
alwad ar wahân am dystiolaeth a oedd ar agor rhwng Chwefror a Mehefin 
2022. Cawsom ddeg ymateb (wyth gan unigolion a oedd yn gweithio mewn 
awdurdodau lleol, un iechyd ac un tân ac achub).

Er nad yw’r ymatebion a gawsom i’r galwadau am dystiolaeth o reidrwydd 
yn gynrychioliadol o unigolion, y trydydd sector na’r rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau, maent wedi darparu manylion defnyddiol yr ydym wedi’u 
cynnwys trwy’r adroddiad ac a lywiodd ein dadansoddiad cyffredinol.
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Ymgysylltu â rhanddeiliaid: Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol yn gyfrifol am hybu a gorfodi cydraddoldeb a deddfau nad ydynt yn 
gwahaniaethu. Cawsom gyfarfod â swyddogion yn Nhîm Cymru y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn rheolaidd drwy gydol ein gwaith, gan drafod 
ein cwmpas a’r canfyddiadau a oedd yn dod i’r amlwg. Gwnaethom hefyd gwrdd 
â rhwydwaith cydraddoldeb Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chadeirydd 
Grŵp Arweinyddiaeth Cydraddoldeb GIG Cymru Gyfan.  Fe wnaethom gyfweld 
swyddogion o Lywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb am bolisi cydraddoldeb.

Deallusrwydd archwilio ehangach: Gwnaethom ddefnyddio deallusrwydd 
presennol o’n gwaith archwilio ariannol a pherfformiad lleol, pan oedd hynny’n 
berthnasol i asesiadau effaith cydraddoldeb.
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Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd 

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn destun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau  
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Deilliannau

Negeseuon allweddol

Ers i ni adrodd ar y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru ddiwethaf ym mis Hydref 
2020, mae deilliannau â gwerth o £6.5 miliwn wedi cael eu cofnodi. Mae deilliannau 
cronnus y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru ers 1996 bellach yn £49.4 miliwn. 
Ledled y DU, mae cyfanswm cronnus deilliannau’r Fenter Twyll Genedlaethol bellach 
yn £2.37 biliwn. 

Fe ostyngodd deilliannau’r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru £2.7 miliwn i 
£8.0 miliwn yn ymarfer 2020-21. Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod llai o geisiadau 
anghymwys ar gyfer Gostyngiad i Ostyngiad Person Sengl Treth y Cyngor a hawliadau 
Budd-dal Tai wedi’u canfod, sy’n adlewyrchu’r ffaith bod rhai awdurdodau lleol wedi 
dechrau adolygu pariadau’r NFI yn hwyrach na’r arfer yn sgil pwysau COVID-19. 

Mae rhannu data’n ei gwneud yn bosibl paru data rhwng cyrff ac ar draws ffiniau 
gwledydd. Fe wnaeth data a gyflwynwyd gan gyrff yng Nghymru ar gyfer ymarfer y 
Fenter Twyll Genedlaethol yn 2020-21 helpu sefydliadau eraill mewn rhannau eraill o’r 
DU i adnabod 153 o achosion o dwyll a gwallau gyda deilliannau gwerth £183,045. 

Er bod y mwyafrif o gyfranogwyr yn y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru’n 
dangos ymrwymiad cryf i atal twyll, fe wnaeth 13 o’r 22 o awdurdodau lleol yng 
Nghymru adnabod 95% o’r deilliannau o ran twyll a gwallau a gyflawnwyd gan y sector. 
Mae hyn yn awgrymu bod rhai awdurdodau lleol naill ai wedi methu â chydnabod 
pwysigrwydd yr ymarfer neu eu bod yn amharod i ddyrannu digon o adnoddau atal 
twyll medrus i ymchwilio i bariadau’r Fenter Twyll Genedlaethol.

Fe gytunodd un awdurdod lleol yng Nghymru, Cyngor Caerdydd, i gyfranogi mewn 
ymarfer a oedd wedi’i fwriadu i adnabod twyll a gwallau mewn ceisiadau am grantiau 
cymorth busnes COVID-19 trwy wirio manylion banc a statws masnachu. Fe helpodd 
y gwiriadau hyn i adnabod deilliannau gwerth £0.6 miliwn mewn perthynas â 41 o 
geisiadau twyllodrus neu wallus. 
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Deilliannau

Dylai’r holl gyfranogwyr yn ymarfer 
y Fenter Twyll Genedlaethol sicrhau 
eu bod yn cynyddu manteision eu 
cyfranogiad i’r eithaf. Dylent ystyried a 
yw’n bosibl gweithio’n fwy effeithlon ar 
bariadau’r Fenter Twyll Genedlaethol 
trwy adolygu’r adran gyfarwyddyd o 
fewn cymhwysiad gwe diogel y Fenter 
Twyll Genedlaethol. 

Lle mae archwilwyr lleol yn argymell 
gwella amseroldeb a thrylwyredd y 
broses o adolygu pariadau’r Fenter 
Twyll Genedlaethol dylai cyfranogwyr 
yn y Fenter Twyll Genedlaethol gymryd 
camau gweithredu priodol.

Dylai pwyllgorau archwilio, neu’r hyn 
sy’n cyfateb i hynny, a swyddogion sy’n 
arwain y Fenter Twyll Genedlaethol 
adolygu rhestr wirio hunan-arfarnu’r 
Fenter Twyll Genedlaethol. Bydd 
hyn yn sicrhau eu bod yn meddu ar 
wybodaeth lawn am waith cynllunio 
a chynnydd eu sefydliad yn ymarfer y 
Fenter Twyll Genedlaethol yn 2022-23. 

Argymhellion
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Deilliannau’r Fenter Twyll Genedlaethol 

Ymarfer atal twyll ar draws y sector cyhoeddus yn y DU 
sydd wedi’i fwriadu i atal a chanfod twyll yw’r Fenter Twyll 
Genedlaethol. Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn defnyddio 
prosesau rhannu a pharu data i helpu i gadarnhau bod 
gwasanaethau’n cael eu darparu ar gyfer y bobl gywir. 

Mae deilliant o ganlyniad i’r Fenter Twyll Genedlaethol yn 
disgrifio’r symiau ar y cyfan ar gyfer twyll, gordaliadau a gwall 
a ganfuwyd gan ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol ac 
amcangyfrif o golledion yn y dyfodol y mae’n eu hatal.

Cofnododd y Fenter Twyll Genedlaethol ddeilliannau o  
£6.5 miliwn yn 2020-21.

Deilliannau 
cronnus y 
Fenter Twyll 
GenedlaethoI 
yn y DU ers 
1996-97

£2.37 biliwn

Deilliannau’r 
Fenter Twyll 
Genedlaethol 
ledled y DU  
o ymarfer  
2020-21

£443 miliwn

Deilliannau 
cronnus y 
Fenter Twyll 
GenedlaethoI 
yng Nghymru 
ers 1996-97

£49.4 miliwn

Deilliannau’r 
Fenter Twyll 
Genedlaethol 
yng Nghymru  
o ymarfer  
2020-21

£6.5 miliwn
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allweddol Tueddiadau mewn deilliannau Adnabuwyd deilliannau gwerth £6.5 miliwn yn 

ymarfer 2020-21

Mae deilliannau yng Nghymru wedi gostwng  
£1.5 miliwn i £6.5 miliwn yn ymarfer  
2020-21. Mae’r rhesymau dros y gostyngiad  
yn y deilliannau’n cynnwys y canlynol:
• fe ostyngodd nifer yr hawliadau twyllodrus neu 

wallus am Ddisgownt Person Sengl y Dreth 
Gyngor a ganfuwyd o 3,939 yn ymarfer 2018-
19 i 1,987 yn ymarfer 2020-21, gan arwain at 
ostyngiad o £2 filiwn mewn deilliannau yn y 
maes yma; ac

• fe ostyngodd nifer yr hawliadau twyllodrus 
neu wallus am Fudd-dal Tai o 179 yn ymarfer 
2018-19 i 82 o achosion yn ymarfer 2020-21, 
gan arwain at ostyngiad o £0.6 miliwn mewn 
deilliannau yn y maes yma.

Cafodd y gostyngiadau uchod mewn deilliannau 
eu gwrthbwyso yn rhannol gan y canlynol:
• cynnydd yn nifer y ceisiadau twyllodrus neu 

wallus am dai cymdeithasol a ganfuwyd o 74 yn 
ymarfer 2018-19 i 237 yn ymarfer 2020-21, gan 
arwain at ddeilliannau uwch o £0.6 miliwn; a

• chanfod 43 o hawliadau twyllodrus neu wallus 
am grantiau cymorth busnes COVID-19 a 
arweiniodd at ddeilliannau cronnus o  
£0.6 miliwn.

Er bod deilliannau ar y cyfan wedi gostwng, roedd hyn i’w 
briodoli’n rhannol i’r ffaith bod llawer o gyfranogwyr yn y 
Fenter Twyll Genedlaethol wedi dechrau adolygu pariadau’r 
Fenter Twyll Genedlaethol yn hwyrach nag arfer oherwydd 
pwysau gwaith a ddeilliodd o bandemig COVID-19.
Yr unig wlad lle gwelwyd cynnydd yn neilliannau’r Fenter Twyll 
Genedlaethol yn 2020-21 oedd Lloegr. Roedd y cynnydd hwn 
i’w briodoli i gynnydd sylweddol mewn deilliannau pensiwn o 
ganlyniad i baru data cynlluniau pensiwn ledled y DU.
Byddir yn adrodd ar arbedion hwyr o ganlyniad i Fenter Twyll 
Genedlaethol 2020-21 fel rhan o ymarfer y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn 2022-23.
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allweddol Fe wnaeth saith maes ddwyn bron i 98% o’r deilliannau

Categori £ Achosion

Disgowntiau’r dreth gyngor £2.6m 1,987

Bathodynnau glas £1.4m 2,717

Rhestrau aros ar gyfer tai £0.8m 237

Budd-dal tai £0.6m 84

Grantiau cymorth busnes COVID-19 £0.6m 43

Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor £0.2m 214

Taliadau credydwyr £0.1m 9

Mae’r meysydd a ddygodd y mwyaf o ddeilliannau o’r ymarfer 
cyfredol fel a ganlyn:

Unwaith y mae gordaliadau wedi cael eu hadnabod,  
gall cyrff cyhoeddus gymryd camau priodol i adfer yr arian.  
O ran y sefyllfa ar 31 Mawrth 2022, roedd 81% o’r gordaliadau 
wedi cael eu hadfer neu yn y broses o gael eu hadfer.
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Disgownt y dreth gyngor

Mae pobl sy’n byw ar eu pennau eu hunain, neu heb 
unrhyw oedolion y gellir eu cyfrif yn yr un aelwyd, yn 
gymwys i gael disgownt person sengl (DPS) o 25 y cant 
ar eu bil treth gyngor blynyddol. 
Caiff data DPS y Dreth Gyngor ei baru â data’r gofrestr 
etholiadol i helpu i ganfod achosion lle mae pobl yn cael 
y disgownt, ond heb iddynt fod yr unig oedolyn y gellir ei 
gyfrif yn eu cartref.
Canfu ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2020-21 
fod cyfanswm disgownt y dreth gyngor a oedd wedi’i 
ddyfarnu’n anghywir ar draws awdurdodau lleol Cymru’n 
£2.6 miliwn. Mae hyn yn ddeilliant cyfartalog o £1,305 ar 
gyfer pob achos (£1,003 ar gyfer pob achos yn ymarfer 
y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2018-19). Fe arweiniodd 
adolygiad o bariadau data’r Fenter Twyll Genedlaethol at 
ganslo 1,987 o hawliadau am DPS.
Er bod nifer yr hawliadau twyllodrus neu wallus am 
DPS a ganfuwyd wedi gostwng o 3,939 i 1,987 yn 
yr ymarfer cyfredol, mae hyn i’w briodoli’n rhannol i 
oedi cyn ymchwilio i’r pariadau oherwydd pandemig 
COVID-19. Mae nifer o hawliadau wedi cael eu canslo 
ers y dyddiad olaf ar gyfer adrodd ar ymarfer y Fenter 
Twyll Genedlaethol yn 2020-21 a byddir yn adrodd 
ar y ‘canlyniadau hwyr’ hyn yn ymarfer y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn 2022-23.

Deilliannau o £2.6 miliwn yn 2020-21 

1,987 o achosion yn 2020-21
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Negeseuon 
allweddol Pensiynau

Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn rhoi ffordd 
effeithlon ac effeithiol i awdurdodau lleol sy’n 
gweinyddu pensiynau allu gwirio mai dim ond i 
bobl sy’n fyw y maent yn talu. 
Canfu’r ymarfer naw achos lle’r oedd taliadau 
pensiynau wedi parhau i gael eu gwneud ar ôl 
i bensiynwyr farw o’i gymharu â deg achos yn 
ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2018-19.
Ar y cyfan, mae deilliannau pensiynau ar gyfer 
ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2020-21 
yn £0.073 miliwn. 
Mae hyn yn ostyngiad o £0.26 miliwn o’i gymharu 
ag ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn  
2018-19, ac yn adlewyrchu effaith barhaus y 
broses hysbysu ‘dywedwch wrthym unwaith’ 
sy’n sicrhau bod awdurdodau lleol yn dod yn 
ymwybodol o farwolaeth pensiynwyr yn gynharach. 
Er bod nifer yr achosion a ganfuwyd gan y 
Fenter Twyll Genedlaethol wedi aros bron yn 
ddigyfnewid o’i gymharu ag ymarfer y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn 2018-19, mae gwerth cyfartalog 
pob achos wedi gostwng o £26,396 i £8,160, am 
bod y cyfnod y parhawyd i dalu pensiynau ar ôl 
marwolaeth pensiynwyr yn fyrrach.

Deilliannau o £0.073 miliwn yn 2020-21
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Negeseuon 
allweddol Budd-dal tai

Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn rhoi cyfle i awdurdodau 
lleol a’r Adran Gwaith a Phensiynau ganfod ystod eang o 
achosion o dwyll a gwallau sy’n ymwneud â budd-daliadau. 
Caiff data budd-daliadau tai ei baru â data benthyciadau 
i fyfyrwyr, cyflogresi, pensiynau, budd-daliadau tai, 
tenantiaid tai, trwyddedau, pobl ymadawedig ac Amberhill* 
i helpu i ganfod hawliadau anghymwys.
Mae gwerth a nifer yr achosion budd-dal tai y cofnodwyd 
gordaliadau ar eu cyfer wedi gostwng o £1.2 miliwn (179 o 
achosion) yn ymarfer 2018-19 i £0.6 miliwn (82 o achosion) 
yn ymarfer 2020-21.
Mae’r gostyngiad mewn deilliannau sy’n ymwneud ag 
achosion budd-dal tai i’w briodoli’n bennaf i’r ffaith na 
chafodd pariadau rhwng taliadau budd-dal tai a’r gyflogres 
a phensiynau eu cynnwys yn ymarfer 2020-21. Roedd 
y pariadau hyn yn hanesyddol yn adnabod deilliannau 
sylweddol. Ni chafodd y pariadau hyn eu cynnwys gan bod 
ymarfer paru data tebyg yn cael ei gyflawni gan wasanaeth 
Rhybuddion Gwirio Enillion a Phensiynau (VEP) yr Adran 
Gwaith a Phensiynau sy’n adnabod anghysonderau rhwng 
manylion y gyflogres a phensiwn a ddelir gan Cyllid a 
Thollau EM a gwasanaethau budd-daliadau cynghorau. 
Anfonir rhybuddion o VEP at awdurdodau lleol er mwyn 
iddynt ymchwilio i anghysonderau.

Roedd y mwyafrif o’r hawliadau twyllodrus 
a gwallus am fudd-dal tai a ganfuwyd gan 
awdurdodau lleol yn ymarfer 2020-21 yn ymwneud 
â myfyrwyr a oedd yn cael budd-dal tai pan nad 
oedd hawl ganddynt. 

Deilliannau o £0.6 miliwn yn 2020-21

Achosion £000

2014-152012-13 2016-17 2018-19 2020-21
0

500

1000

1500

*  System a ddefnyddir gan yr Heddlu Metropolitan i ddilysu 
dogfennau a gyflwynir i brofi pwy yw pobl yw Amberhill.
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allweddol

Astudiaeth Achos: Budd-dal tai

Cyngor Sir Gâr

Mae’r Cyngor yn parhau i gydnabod gwerth y Fenter Twyll Genedlaethol 
o ran gwarchod pwrs y wlad rhag bygythiad risgiau o dwyll ac mae’n 
ystyried bod y Fenter Twyll Genedlaethol yn amhrisiadwy o ran canfod ac 
atal twyll. Canfu ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2020-21, 33 o 
bariadau rhwng budd-dal tai a benthyciadau i fyfyrwyr ac o’r rhain roedd 
13 yn bariadau risg uchel. Yn hanesyddol mae’r Cyngor wedi cyflawni 
canlyniadau arwyddocaol o’r adroddiad penodol hwn ac, fel mewn 
ymarferion blaenorol, fe estynnodd y broses wirio i’r holl bariadau. Adnabu 
adolygiad o’r adroddiad dwyll mewn 30% o’r pariadau, lle cadarnhawyd 
fod cwsmeriaid budd-daliadau wedi methu â datgan eu bod yn cael 
cyllid/benthyciadau i fyfyrwyr. Arweiniodd y 10 ymchwiliad hyn at ganfod 
gordaliadau gwerth mwy na £33,000 mewn perthynas â budd-daliadau. 
Mae’r Cyngor wedi adfer y gordaliadau neu mae’n dal i fod yn y broses o’u 
hadfer yn llawn. 
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ganslwyd
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Bathodynnau glas

Mae’r cynllun parcio bathodynnau glas yn caniatáu i bobl 
â phroblemau symudedd barcio am ddim wrth fesuryddion 
parcio ar y stryd, mewn cilfachau talu ac arddangos, mewn 
mannau a neilltuwyd ar gyfer deiliaid bathodynnau glas,  
ac ar linellau melyn sengl neu ddwbl dan rai amgylchiadau. 
Caiff data bathodynnau glas ei baru â data ar bobl 
ymadawedig a data Amberhill.
Mae bathodynnau’n cael eu defnyddio neu eu 
hadnewyddu’n amhriodol gan bobl weithiau ar ôl i ddeiliad 
y bathodyn farw. Mae’n drosedd i rywun diawdurdod 
ddefnyddio bathodyn glas.
Fe arweiniodd ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn  
2020-21 at ganslo 2,717 o fathodynnau glas yng Nghymru. 
Mae nifer y bathodynnau a ganslwyd wedi cynyddu 
ym mhob un o ymarferion y Fenter Twyll Genedlaethol 
ers ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2012-13. 
Amcangyfrifir mai gwerth yr achosion hyn yw £1.4 miliwn 
yn seiliedig ar gyfrifiad o’r gost amcangyfrifedig flynyddol 
o refeniw parcio a gollir a’r tebygolrwydd y bydd y 
bathodynnau glas hyn yn cael eu camddefnyddio.
Mae’r cynnydd mewn deilliannau i’w briodoli i 
gydnabyddiaeth gynyddol i’r angen i atal camddefnydd o 
fathodynnau glas. Nid yn unig mae camddefnydd o’r fath 
yn lleihau refeniwiau parcio, mae hefyd yn cyfyngu ar y 
cyfleusterau parcio sydd ar gael i ddeiliaid bathodynnau 
glas diledryw.  

2,717 o ddeilliannau yn y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn 2020-21
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Negeseuon 
allweddol Rhestrau aros ar gyfer tai

Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn defnyddio 
data rhestrau aros ar gyfer tai i ganfod achosion 
posibl o dwyll rhestrau aros. Mae hyn yn digwydd 
pan fo unigolyn wedi cofrestru ar y rhestr aros ond 
bod newidiadau posibl sydd heb eu datgelu yn ei 
amgylchiadau neu wybodaeth anwir wedi cael ei 
darparu. Roedd hon yn set ddata newydd ar gyfer 
ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2016-17. 
Caiff data rhestrau aros ar gyfer tai ei baru â data 
rhestrau aros, budd-dal tai, tenantiaid tai, pobl 
ymadawedig ac Amberhill.
Adnabu awdurdodau lleol 237 o achosion lle 
cafodd ymgeiswyr eu tynnu oddi ar restrau aros o’i 
gymharu â 74 o achosion yn 2018-19. 
Mae gwerth amcangyfrifedig yr achosion hyn 
ychydig o dan £0.8 miliwn yn seiliedig ar gyfrifiad o 
gost amcangyfrifedig flynyddol cartrefu teulu mewn 
llety dros dro a’r tebygolrwydd y byddai cartref yn 
cael ei ddarparu ar gyfer ymgeisydd ar restr aros.
Mae’r cynnydd yn nifer y ceisiadau a ganslwyd i’w 
briodoli i fwy o ymdrechion gan awdurdodau lleol i 
adolygu pariadau data’r Fenter Twyll Genedlaethol 
gan felly helpu i sicrhau mai dim ond ar gyfer pobl 
gymwys y darperir tai cymdeithasol.

Nifer ymgeiswyr yn cael eu tynnu oddi ar 
restrau aros am dai

2016-17 2018-19 2020-21
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Negeseuon 
allweddol Taliadau i gredydwyr

Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn darparu 
ffordd effeithlon o wirio am daliadau dyblyg 
ac mai dim ond i gredydwyr priodol y gwneir 
taliadau. 

Caiff data ar daliadau i gredydwyr ei baru hefyd 
â data cyflogresi a data Tŷ’r Cwmnïau i helpu i 
adnabod buddiannau staff nas datgelwyd mewn 
cyflenwyr.

Arweiniodd ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol 
yn 2020-21 at 54 o ddeilliannau taliadau i 
gredydwyr yr oedd eu cyfanswm ychydig dros 
£0.1 miliwn o’i gymharu â 53 o ddeilliannau yr 
oedd eu cyfanswm ychydig o dan £0.1 miliwn yn 
y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2018-19. Mae 
camau adfer eisoes wedi digwydd ar gyfer yr holl 
ordaliadau hyn.

Mae deilliannau taliadau i gredydwyr wedi 
gostwng dros ymarferion y Fenter Twyll 
Genedlaethol gan bod cyrff sy’n cyfranogi wedi 
gwella’u systemau rheolaeth fewnol.

Deilliannau o £0.1 miliwn yn 2020-21
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Negeseuon 
allweddol Gostyngiadau’r dreth gyngor

Mae gostyngiadau’r dreth gyngor yn helpu’r rhai ar 
incwm isel i dalu eu biliau treth gyngor. 

Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn rhoi’r cyfle 
i awdurdodau lleol adnabod ystod o achosion o 
dwyll a gwallau sy’n ymwneud â’r dreth gyngor. 

Caiff data ar ostyngiadau’r dreth gyngor ei baru 
â data gostyngiadau’r dreth gyngor, cyflogresi, 
cyflogresi pensiynau, budd-daliadau tai, tenantiaid 
tai, trwyddedau, pobl ymadawedig ac Amberhill.

Ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2016-17 
oedd y tro cyntaf i setiau data gostyngiadau’r dreth 
gyngor gael eu cynnwys o fewn y Fenter Twyll 
Genedlaethol. 

Adnabuwyd deilliannau o £0.21 miliwn yn ymarfer 
y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2020-21 a chafodd 
hawliadau am ostyngiadau’r dreth gyngor eu 
diwygio neu eu canslo mewn 214 o achosion.

£1,015 oedd gwerth cyfartalog pob achos o’i 
gymharu â £1,457 yn ymarfer y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn 2018-19 sy’n awgrymu bod twyll 
a gwallau’n cael eu hadnabod yn gynharach.

Deilliannau o £0.21 miliwn yn 2020-21
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Astudiaeth achos: Cyngor Bro Morgannwg

Mae gan y Cyngor ddull rhagweithiol a chynhwysfawr o adolygu holl 
bariadau’r Fenter Twyll Genedlaethol. Caiff holl bariadau gostyngiadau’r 
dreth gyngor eu hadolygu gan y Swyddog Ymchwilio yn erbyn systemau 
mewnol y Cyngor i geisio cadarnhau statws aelwyd presennol hawlyddion. 
Roedd un pariad o’r fath i’w weld fel pe bai’n dangos bod yr hawlydd heb 
ddatgan pensiwn galwedigaethol a oedd yn cael ei dalu ers 2018. Fe 
wnaeth y Swyddog Ymchwilio gynghori’r Tîm Budd-daliadau bod angen 
ymchwilio ymhellach. Bu’r Tîm Budd-daliadau mewn cysylltiad â’r Tîm 
Refeniwiau a chanfu fod rhywun arall yn byw yn y cyfeiriad a oedd hefyd 
yn cael pensiwn galwedigaethol nas datganwyd ac a oedd wedi cael 
cyfandaliad pensiwn sylweddol yn 2018. Er gwaethaf ymdrechion niferus 
i wirio’r sefyllfa gyfredol gyda’r hawlydd, fe fethodd yr hawlydd ag ymateb. 
Mae’r Cyngor wedi canslo’r hawliad ac mae’r hawlydd wedi cytuno i ad-
dalu gorhawliad o £4,775 mewn rhandaliadau misol.
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Negeseuon 
allweddol Defnyddio Data CThEM yn y Fenter Twyll 

Genedlaethol

Yn ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn 
2020-21, am y tro cyntaf, cafodd pariadau’r 
Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru eu 
cyfoethogi gan ddata CThEM a ddarparwyd dan 
ddarpariaethau Deddf yr Economi Ddigidol 2017. 
Mae data CThEM yn profi’n hynod effeithiol er 
mwyn helpu i adnabod ymgeiswyr sydd wedi 
hawlio budd-daliadau a disgowntiau sy’n dibynnu 
ar brawf modd ond nad ydynt wedi datgan incwm 
a ddylai fod wedi cael ei ddatgan ar eu ceisiadau. 

Astudiaeth Achos: Cyngor Sir Ddinbych

Aeth y Cyngor ati’n rhagweithiol i adolygu 
pariadau rhwng Cynllun Gostyngiadau’r Dreth 
Gyngor a chyfansoddiad aelwydydd CThEM. 
Roedd un pariad yn awgrymu bod rhywun 
annibynnol a oedd heb ei ddatgan ar yr aelwyd 
ers 2017, felly rhoddwyd y gorau i dalu budd-
daliadau. Roedd y Tîm Budd-daliadau wedi 
cael ei hysbysu’n flaenorol bod yr unigolyn wedi 
gadael yr aelwyd ym mis Mawrth 2017. Ar ôl 
ymchwilio, fe wnaeth y cwsmer gadarnhau’r 
methiant i ddatgan yr aelod annibynnol ers mis 
Mai 2017. Dangosodd pariad y Fenter Twyll 
Genedlaethol fod enillion yr aelod annibynnol 
yn agos at y trothwy a fyddai’n golygu bod y 
didyniad uchaf i fudd-daliadau’r hawlydd yn cael 
ei gymhwyso, felly yn niffyg tystiolaeth bellach 
o incwm yr aelod annibynnol, cafodd y didyniad 
uchaf ei gymhwyso. Fe arweiniodd hyn at 
orhawliad a oedd yn gyfanswm o £20,782. Mae’r 
Cyngor yn y broses o adfer y gorhawliad hwn.
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Negeseuon 
allweddol Grantiau cymorth busnes COVID-19

Mewn ymateb i bandemig COVID-19, sefydlodd 
Llywodraeth Cymru becyn o fesurau i gefnogi 
busnesau trwy gydol yr argyfwng. Roedd un 
o’r mesurau hyn yn cynnwys darparu cyllid 
grant trwy awdurdodau lleol Cymru ar gyfer rhai 
busnesau manwerthu, lletygarwch a hamdden ac 
ar gyfer busnesau a oedd yn cael eu disgrifio fel 
busnesau bychain at ddibenion ardrethi busnes. 
Fe wnaeth y Fenter Twyll Genedlaethol baru’r 
grantiau hyn i sicrhau nad oedd busnesau’n 
hawlio grantiau lluosog yn amhriodol ac nad oedd 
grantiau’n cael eu dyfarnu i dwyllwyr hysbys. Dim 
ond dau achos o dwyll a gwallau gwerth £20,000 
a adnabu’r gwiriadau hyn, gan ddarparu sicrwydd 
nad oedd yr arferion hyn yn gyffredin.

Trefnodd y Fenter Twyll Genedlaethol hefyd 
fod offer dewisol ar gael i awdurdodau lleol 
gadarnhau bod ymgeiswyr am grantiau’n 
masnachu’n weithredol cyn pandemig COVID-19, 
a bod manylion cyfrifon banc a ddarparwyd gan 
ymgeiswyr yn gysylltiedig â chyfrifon busnes 
dilys. Defnyddiodd un awdurdod lleol yng 
Nghymru, Cyngor Caerdydd, yr offer hyn ar y 
cyd â rheolaethau mewnol eraill i adnabod 41 o 
achosion o dwyll a gwallau gwerth £575,000.

Astudiaeth Achos: Cyngor Caerdydd

Yn dilyn defnyddio amryw reolaethau ymlaen llaw 
ar ymgeisio a thalu, defnyddiodd y Cyngor ddull 
aml-haen o gyflawni prosesau gwirio a sicrwydd 
ar ôl talu grantiau busnes COVID-19. Darparodd 
y Fenter Twyll Genedlaethol ffynhonnell gudd-
wybodaeth ddefnyddiol fel rhan o’r gwiriadau hyn 
ar ôl talu. Defnyddiodd y Tîm Ymchwiliadau Twyll 
Corfforaethol a chydweithwyr yn y tîm Ardrethi 
Busnes ystod o dechnegau ymchwiliol ac fe 
wnaethant adnabod £575,000 o daliadau i’w hadfer. 
Er enghraifft, dynododd un pariad gan y Fenter 
Twyll Genedlaethol fod cwmni wedi rhoi’r gorau 
i fasnachu, awgrymodd ymholiadau ar-lein fod y 
busnes wedi cau a dangosodd gwiriad gyda Thŷ’r 
Cwmnïau fod y cwmni wedi cael ei ddiddymu cyn y 
dyddiad ar gyfer bod yn gymwys i gael y grant. Nid 
oedd y cwmni wedi hysbysu’r Cyngor eu bod wedi 
rhoi’r gorau i fasnachu ac nad oeddent yn gymwys i 
gael y grant. Mae’r Cyngor wedi, neu mae’n ceisio, 
adfer y gorhawliadau lle bynnag y mae gobaith 
realistig o’u hadfer.
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Negeseuon 
allweddol Taliadau i gartrefi gofal preswyl

Yn ymarferion blaenorol y Fenter Twyll 
Genedlaethol, mae’r Fenter Twyll Genedlaethol 
wedi paru data cartrefi gofal preswyl â phobl 
ymadawedig i adnabod achosion lle mae 
preswylydd mewn cartref gofal wedi marw, ond 
bod yr awdurdod lleol heb gael ei hysbysu ac 
felly wedi parhau i wneud taliadau i’r cartref gofal.

Yn ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn  
2018-19, adnabuwyd 11 achos o ordaliadau lle’r 
oedd awdurdodau lleol yng Nghymru’n parhau i 
wneud taliadau i gartrefi gofal ar gyfer preswylwyr 
a oedd wedi marw. £14,545 oedd gwerth 
cyfartalog yr achosion hyn.

Oherwydd canlyniad anfwriadol newid i’r 
ddeddfwriaeth a effeithiodd ar Gymru, yr Alban 
a Lloegr, nid oedd yn bosibl paru data yn y 
maes hwn fel rhan o ymarfer y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn 2020-21. Mae’r Archwilydd 
Cyffredinol yn gweithio gyda Swyddfa’r 
Cabinet ac Audit Scotland i ganfod datrysiad 
deddfwriaethol a fydd yn ei gwneud yn bosibl 
paru’r data hwn yn ymarferion y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn y dyfodol.
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allweddol

Sector y data gwreiddiol £
Nifer y 

deilliannau

Awdurdodau lleol 162,776 135

GIG 15,811 17

Tân 4,458 1

Cyfanswm  183,045 153

Pariadau sydd o fudd i gyrff cyhoeddus eraill

Un o fanteision allweddol ymarfer paru data ledled y 
DU gyfan yw ei fod yn ei gwneud yn bosibl paru data 
rhwng cyrff ac ar draws ffiniau gwledydd. Fe wnaeth 
data a ddarparwyd gan gyfranogwyr o Gymru ar gyfer 
ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2020-21 
helpu cyrff cyhoeddus eraill y tu allan i Gymru ganfod 
deilliannau gwerth ychydig dros £183,000.

Mae’r rhan fwyaf o’r deilliannau hyn yn ymwneud 
â budd-daliadau tai, rhestrau aros ar gyfer tai a 
gostyngiadau’r dreth gyngor. Er enghraifft, gall 
data o gyflogres bwrdd iechyd alluogi awdurdod 
lleol i ganfod gordaliad budd-dal tai.

Ar gyfer y cyrff cyhoeddus hynny sy’n cymryd 
rhan yn y Fenter Twyll Genedlaethol nad ydynt o 
bosibl yn adnabod deilliannau arwyddocaol o’u 
pariadau hwy eu hunain bob amser, mae’n bwysig 
deall y gall darparu eu data helpu cyrff a sectorau 
eraill i adnabod achosion o dwyll a gordaliadau. 
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Proses
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Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2020-21 21

Negeseuon 
allweddol Ymarfer atal twyll ar draws sector cyhoeddus y DU sydd 

wedi’i fwriadu i atal a chanfod twyll yw’r Fenter Twyll 
Genedlaethol. Yr Archwilydd Cyffredinol, Swyddfa’r 
Cabinet, Audit Scotland a Swyddfa Archwilio Gogledd 
Iwerddon sy’n arwain yr ymarfer yng Nghymru, Lloegr, 
yr Alban a Gogledd Iwerddon yn y drefn honno. Cynhelir 
y Fenter Twyll Genedlaethol bob dwy flynedd ac mae’n 
galluogi cyrff cyhoeddus i ddefnyddio technegau paru 
data cyfrifiadurol i ganfod twyll a gwallau.  
Prif ddiben y Fenter Twyll Genedlaethol yw sicrhau 
bod arian a gwasanaethau’n cael eu darparu ar gyfer 
y bobl gywir, ond gall y Fenter Twyll Genedlaethol 
hefyd adnabod unigolion sydd â hawl i wasanaethau 
neu daliadau ychwanegol, e.e. gall pariadau budd-dal 
tai adnabod cwsmeriaid sydd â hawl i ddisgownt neu 
ostyngiadau’r dreth gyngor.
Rydym yn cynnal proses y Fenter Twyll Genedlaethol dan 
bwerau yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. 
Mae’n bwysig i’r holl bartïon sy’n cymryd rhan bod yr 
ymarfer hwn yn cael ei reoli’n iawn a bod data’n cael ei 
drin yn unol â’r gyfraith. Mae Cod Ymarfer Paru Data gan 
yr Archwilydd Cyffredinol yn crynhoi’r ddeddfwriaeth a 
rheolaethau allweddol ar gyfer ymarfer paru data’r Fenter 
Twyll Genedlaethol. 
Yng Nghymru, mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi 
gorchymyn bod awdurdodau lleol unedol a chyrff y 
GIG yn cyfranogi yn y Fenter Twyll Genedlaethol. Mae 
Llywodraeth Cymru, rhai Cyrff a Noddir gan Lywodraeth 
Cymru ac Archwilio Cymru’n cyfranogi ar sail wirfoddol.

Ymarfer y Fenter 
Twyll Genedlaethol 

yn cael ei gynnal bob 
2 flynedd ledled y DU 
ac yng Nghymru gan 

yr Archwilydd 
Cyffredinol

Mae Archwilwyr 
yn monitro 
prosesau a 
chynnydd 

cyfranogwyr

Mae’r 
cyfranogwyr yn 
cyflwyno data i 
wefan ddiogel

Mae system y 
Fenter Twyll 

Genedlaethol yn paru 
data mewn cyrff a 

rhyngddynt i ganfod 
anghysonderau

Mae anghysonderau 
posibl a elwir yn 

‘bariadau’ yn cael eu 
gwneud yn hysbys i 

gyfranogwyr er mwyn 
iddynt eu hadolygu, 
ymchwilio iddynt a 

chofnodi’r deilliannau

Adroddir ar 
ddeilliannau’r Fenter 
Twyll Genedlaethol 
gan gyfranogwyr 

unigol ac yn 
genedlaethol gan 

yr Archwilydd 
Cyffredinol 

Ymarfer 
dwyflynyddol 
y Fenter Twyll 
Genedlaethol

Proses
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Negeseuon 
allweddol Sut y mae cyrff yn gweithio gyda’r Fenter 

Twyll Genedlaethol

Mae llwyddiant y Fenter Twyll Genedlaethol yn 
ddibynnol ar natur ragweithiol ac effeithiolrwydd cyrff 
sy’n cyfranogi o ran ymchwilio i’r pariadau data.

Fe wnaeth y rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yng 
Nghymru a gyfranogodd reoli eu rolau yn ymarfer y 
Fenter Twyll Genedlaethol yn 2020-21 yn dda.

Fodd bynnag, gallai rhai cyrff fod yn llawer mwy 
rhagweithiol o ran eu dull o ymwneud â’r Fenter 
Twyll Genedlaethol. Yn arbennig, ychydig iawn o’r 
pariadau a gawsant yr aeth rhai awdurdodau lleol ati 
i’w hadolygu ac, o ganlyniad, ni wnaethant ddigon 
o waith i fynd i’r afael ag achosion posibl o dwyll. 
Y rheswm dros hyn oedd bod rhai cyfranogwyr yn 
methu â chydnabod pwysigrwydd yr ymarfer a/neu 
eu bod yn amharod i ddyrannu digon o adnoddau 
atal twyll medrus i ymchwilio i bariadau’r Fenter Twyll 
Genedlaethol.
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Deilliannau

Negeseuon 
allweddol

Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2020-21 23

Datblygiadau yn y dyfodol

• Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ystyried sut i ddatblygu cwmpas y 
Fenter Twyll Genedlaethol ymhellach yng Nghymru ac mae meysydd 
posibl ar gyfer paru data sy’n cael eu harchwilio ar hyn o bryd yn 
cynnwys tenantiaethau tai, cofrestru cleifion gyda meddygon teulu, 
ardrethi busnes.

• Mae ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn 2022-23 bellach yn 
mynd rhagddo. Mae setiau data wedi cael eu hadolygu ar ôl cyfnod o 
ymgynghori ac mae cyfranogwyr yn y Fenter Twyll Genedlaethol yn 
dechrau cyflwyno data ar gyfer paru.

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

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

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru o dan Ran 3A 
o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 sy’n ei rymuso i gynnal ymarferion paru data er mwyn 
helpu i atal a chanfod twyll yng Nghymru, neu mewn perthynas â Chymru, a chyhoeddi canlyniadau 
unrhyw ymarfer o’r fath.

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

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2022

Archwilio Cymru yw enw ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, sy’n 
ddau endid cyfreithiol ar wahân â’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio Cymru ei 
hun yn endid cyfreithiol. Er bod gan yr Archwilydd Cyffredinol y swyddogaethau archwilio ac adrodd a 
ddisgrifir uchod, prif swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru yw darparu staff a monitro a chynghori’r 
Archwilydd Cyffredinol.

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

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

This document is also available in English.
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Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd, CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau ffôn 
yn Gymraeg a Saesneg

E-bost: post@archwilio.cymru

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

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

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

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2022

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

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

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

This document is also available in English.

Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan 
Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
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Cyd-destun
1 Mae tlodi yn llywio bywydau llawer o bobl yng Nghymru, gyda channoedd 

o filoedd o deuluoedd yn cael trafferth cael deupen llinyn ynghyd. Nid 
ffenomen newydd mo hon ac mae mynd i’r afael â thlodi, yn enwedig 
tlodi plant, wedi bod yn flaenoriaeth hirsefydlog i Lywodraeth Cymru ac i 
gynghorau yng Nghymru.

2 Gwyddom y gall effaith tlodi fod yn bellgyrhaeddol gyda llawer o effeithiau 
niweidiol. Po hwyaf y mae rhywun mewn tlodi, po anoddaf yw hi i dorri’n 
rhydd. Ac mae’r rhai sy’n byw mewn tlodi yn gallu ei chael hi’n eithriadol 
o anodd chwarae rhan lawn mewn cymdeithas a manteisio ar gyfleoedd 
addysg a bywyd y mae’r rhan fwyaf ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. 

3 Yn aml nid yw pobl sydd mewn argyfwng yn gallu dygymod ac ymdopi. 
Ac yn y cyfnod hwn y maen nhw’n edrych at lywodraeth – Llywodraeth y 
DU, Llywodraeth Cymru a’r 22 o gynghorau – am gymorth a chynhorthwy i 
ymdrin â’u trafferthion. 

4 Fodd bynnag, mae’r argyfwng costau byw presennol, gyda chostau bwyd, 
tanwydd ac ynni i gyd yn codi’n sydyn, yn taro pocedi llawer mwy o bobl ac 
yn rhoi teuluoedd sydd wedi llwyddo i fyw’n gyfforddus mewn tlodi am y tro 
cyntaf. Canlyniad hyn yw creu disgwyliadau, ac angen, i lywodraeth wneud 
llawer mwy i helpu pobl sy’n ei chael hi’n anodd goroesi.

5 Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar her tlodi yng Nghymru a sut mae 
llywodraeth yn ymateb. Rydym yn cydnabod nad yw mynd i’r afael yn 
effeithiol â thlodi’n hawdd a’i fod yn eithriadol o anodd i Lywodraeth Cymru 
a llywodraeth leol. Mae Atodiad 1 yn nodi ein hymagwedd a’n dulliau 
archwilio. 

6 Hwn hefyd yw’r cyntaf o dri adolygiad o her mynd i’r afael â thlodi a’i 
leddfu. Yn ein gwaith arall rydym yn canolbwyntio ar ddau ddatrysiad 
posibl. Yn gyntaf, sut y mae cynghorau’n gweithio i dyfu ac ehangu 
mentrau cymdeithasol i helpu llywodraeth leol i ddarparu mwy o 
wasanaethau a lleihau’r galw - yn y bôn a ydym yn gwneud y gorau o 
fentrau cymdeithasol ac yn sicrhau bod gwerth cymdeithasol a chyfalaf 
cymdeithasol yn aros mewn cymunedau ac yn helpu pobl sydd mewn 
trafferthion. Ac yn ail, o ystyried y flaenoriaeth a roddir ar gydnerthedd 
cymunedol a hunanddibyniaeth yng nghynlluniau cynghorau, pa mor dda 
y mae cynghorau’n arfogi pobl i fod yn llai dibynnol ar y wladwriaeth a 
lleihau’r galw am wasanaethau sy’n aml wedi’u gorlethu.  
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Prif ganfyddiadau

7 Ein casgliad ar y cyfan yw bod maint yr her a’r gwendidau mewn 
gwaith presennol yn ei gwneud hi’n anodd i Lywodraeth Cymru a 
llywodraeth leol gyflawni’r newid systemig y mae ei angen i fynd i’r 
afael â thlodi a’i leddfu.

8 Yn Rhan 1 o’r adroddiad hwn rydym yn tynnu sylw at y ffaith fod tlodi yn 
amlddimensiynol, yn gymhleth, yn tyfu ac yn effeithio ar fwy o bobl yng 
Nghymru. Mae effaith tlodi yn bellgyrhaeddol ac yn fwyfwy anodd i bobl 
ymdrin â hi. Mae pobl ym mhob rhan o Gymru’n dal i fyw mewn tlodi ac 
amcangyfrifir bod y nifer yn codi, gyda’r argyfwng costau byw yn gwthio 
mwy o bobl i mewn i dlodi.  Mae ein dadansoddiad yn dangos mai tlodi 
yw’r her unigol fwyaf sy’n wynebu pob haen o lywodraeth. 

9 Yn Rhan 2 rydym yn ystyried sut y mae’r gwahanol haenau o lywodraeth 
yn blaenoriaethu camau gweithredu i leddfu tlodi. Mae mynd i’r afael â 
thlodi’n dal i fod yn flaenoriaeth ond mae nifer o’r ysgogiadau i leddfu 
tlodi y tu hwnt i reolaeth Cymru. Mabwysiadodd Llywodraeth Cymru 
Strategaeth Tlodi Plant yn 2011, a adolygwyd hefyd yn 2015, ond mae 
hon yn hen yng nghyd-destun yr argyfwng costau byw sydd ohoni, 
ac fe wnaed i ffwrdd â’r targed i ddileu tlodi plant erbyn 2020. Er hyn, 
mae cynghorau a phartneriaid wedi blaenoriaethu gwaith ar dlodi, ond 
mae’r cymysgedd o ddulliau a thirwedd partneriaethau sy’n gymhleth yn 
golygu bod uchelgeisiau, ffocws, camau gweithredu a blaenoriaethau’n 
amrywio’n fawr. Yn benodol, mae deall angen a thynnu ar ystod eang o 
ddata i lunio ymatebion yn dal i fod yn faes i’w wella. Gan bod yr agenda 
mor eang, mae’n hawdd deall nad oes gan yr un cyngor dîm gwrth-dlodi 
cynhwysfawr, a bod gweithgarwch yn torri ar draws ystod o wasanaethau 
sy’n gallu atgyfnerthu’r arfer o weithio mewn seilos. 

10 Mae Llywodraeth Cymru’n trefnu bod cyllid refeniw sylweddol ar gael 
i gynghorau i leddfu effaith tlodi ond oherwydd cymhlethdod a natur y 
materion, nid yw cyfanswm lefel y gwariant yn hysbys, ac ni ŵyr yr un 
cyngor beth yw maint llawn ei wariant ar fynd i’r afael â thlodi a’i leddfu. 
Mae pob cyngor yn ddibynnol ar grantiau ond mae natur fyrdymor 
rhaglenni grant, gweinyddiaeth rhy gymhleth, gwendidau mewn canllawiau 
a chyfyngiadau grantiau, ac anawsterau gwario arian yn golygu nad yw 
cyllid yn cael yr effaith y gallai ei chael. Yn olaf, mae cynghorau’n ei chael 
hi’n anodd cyflawni  gwaith ataliol oherwydd maint enfawr y galw o blith 
pobl mewn argyfwng.
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11 Yn olaf, yn Rhan 3 byddwn yn ystyried sut y mae cyrff cyhoeddus yn 
darparu gwasanaethau i helpu pobl mewn tlodi. Canfuom mai dim ond 
un cyngor sy’n gwneud gwaith ffurfiol i fapio profiadau gyda defnyddwyr 
gwasanaethau i drefnu sut y mae’n darparu pob gwasanaeth i helpu pobl 
mewn tlodi. Er hyn, mae cynghorau’n newid y ffordd y maen nhw’n darparu 
gwasanaethau o ganlyniad i’r pandemig a phwysau parhaus ar gyllidebau. 
Ond nid yw’r modelau cyflenwi newydd bob amser yn helpu pobl mewn 
tlodi a’r rhai sydd mewn trafferthion oherwydd yr argyfwng costau byw. 

12 Mae allgau digidol yn dal i fod yn her fawr ac mae data’n dangos bod pobl 
mewn tlodi’n gallu ei chael hi’n anodd cael mynediad at wasanaethau ar-
lein. Mae hybiau cymunedol yn cynnig cyfle i gynghorau helpu pobl pan 
ydynt mewn argyfwng. Gall gwasanaethau cyhoeddusrwydd, cyngor a 
gwybodaeth cynhwysfawr ac integredig helpu pobl sydd mewn trafferthion 
yn sylweddol ond cymysglyd yw’r darlun ledled Cymru. Mae pob cyngor 
yn cynnal rhyw fath o asesiad i bennu effaith gymdeithasol-economaidd 
debygol dewisiadau a phenderfyniadau polisi, ond mae’r dull yn amrywio 
ac nid yw bob amser yn effeithiol. Gydag ambell eithriad, mae’r rhan fwyaf 
o gynghorau yn ei chael hi’n anodd dangos gwerth eu gwaith o ran lleddfu 
a mynd i’r afael â thlodi.

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol
Cymru

Rwy'n cydnabod graddfa’r her o dan sylw y 
mae tlodi yn ei chyflwyno. Mae'n hanfodol 
felly bod Llywodraeth Cymru a chynghorau 
yn gwneud y mwyaf o'u hymdrechion ac yn 
mynd i'r afael â'r gwendidau a nodwyd yn 
fy adolygiad i. Mae angen i ni sicrhau bod 
pob haen o'r llywodraeth yn gweithio gyda'i 
gilydd i helpu pobl mewn angen ac mae fy 
argymhellion wedi'u targedu at  
ategu gwelliant.
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13 Caiff ein hargymhellion eu nodi isod. Rydym yn disgwyl i bob cyngor 
ystyried canfyddiadau’r adolygiad hwn a’n hargymhellion, a bod ei bwyllgor 
llywodraethu ac archwilio’n cael yr adroddiad hwn ac yn monitro ei ymateb 
i’n hargymhellion mewn modd amserol.

Argymhellion

Strategaeth genedlaethol a thargedau ar gyfer mynd i’r 
afael â thlodi a’i leddfu
A1 Ym Mharagraffau 2.8 – 2.12 rydym yn nodi nad oes 

targed penodol ar gyfer lleihau tlodi yng Nghymru ar 
hyn o bryd a bod angen diweddaru’r strategaeth Tlodi 
Plant bresennol. Rydym bod Llywodraeth Cymru, wrth 
ddiweddaru ei strategaeth:
• yn pennu camau gweithredu cenedlaethol CAMPUS;
• yn sefydlu cyfres o fesurau perfformiad i farnu’r modd 

y’i cyflawnir a’i heffaith;
• yn gosod targed ar gyfer mynd i’r afael â thlodi a’i 

leddfu; ac
• yn mynd ati’n rheolaidd i gynnal gwerthusiad o 

berfformiad a chyhoeddi adroddiadau cyhoeddus.

Argymhellion
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Argymhellion

Strategaethau, targedau ac adroddiadau ar berfformiad 
lleol ar gyfer mynd i’r afael â thlodi a’i leddfu
A2 Ym Mharagraffau 2.13 – 2.23 a Pharagraffau 3.33 – 

3.35 rydym yn amlygu bod cynghorau a phartneriaid 
wedi blaenoriaethu gwaith ar dlodi, ond bod y 
cymysgedd o ddulliau a thirwedd cyflawni gymhleth yn 
golygu bod uchelgeisiau, ffocws, camau gweithredu 
a blaenoriaethau’n amrywio’n eang. Rydym yn tynnu 
sylw at y ffaith bod gwerthuso gweithgarwch a’r modd 
yr adroddiad ar berfformiad hefyd yn amrywiol gyda 
llawer o fylchau. Rydym ni’n argymell bod y cynghorau’n 
defnyddio eu Cynlluniau Llesiant i roi ffocws cynhwysfawr 
ar fynd i’r afael â thlodi i gydlynu eu hymdrechion, 
diwallu anghenion lleol a chefnogi’r targedau a’r camau 
gweithredu yn y cynllun cenedlaethol diwygiedig. Dylai 
hyn:
• gynnwys camau gweithredu lleol CAMPUS gyda mwy 

o bwyslais ar atal;
• cynnwys cynllun adnoddau manwl ar gyfer oes y 

strategaeth;
• cael ei ddatblygu gydag ymwneud gan bartneriaid 

eraill yn y sector cyhoeddus, y trydydd sector, a’r rhai 
sydd â phrofiad o dlodi; 

• cynnwys set gadarn o ddangosyddion a mesurau 
canlyniadau cyson i gynyddu dealltwriaeth am dlodi yn 
lleol; a

• bod yn destun adroddiadau cyhoeddus blynyddol er 
mwyn gallu bod â golwg system gyfan ar dlodi’n lleol i 
helpu i wella’r broses gyflawni a chymorth.
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Argymhellion

Arweinyddiaeth ar yr agenda tlodi
A3 Ym Mharagraff 2.23 rydym yn nodi bod gan ychydig dros 

draean o’r cynghorau aelodau arweiniol a swyddogion 
arweiniol ar gyfer mynd i’r afael â thlodi. O ystyried 
pwysigrwydd arweinyddiaeth effeithiol i yrru’r agenda 
tlodi yn ei blaen a thorri seilos o fewn cynghorau a rhwng 
cyrff cyhoeddus, rydym yn argymell bod pob cyngor yn 
dynodi aelod cabinet fel hyrwyddwr tlodi’r cyngor ac yn 
dynodi uwch swyddog i arwain a bod yn atebol am yr 
agenda wrthdlodi. 

Gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd rhaglenni sy’n 
cael eu hariannu â grantiau
A4 Ym Mharagraffau 2.31 – 2.38 rydym yn nodi bod yr holl 

gynghorau’n ddibynnol ar grantiau ond bod gwendidau 
mewn rhaglenni’n golygu nad yw cyllid yn cael yr effaith 
y gallai ei chael. Er mwyn sicrhau bod cynghorau’n gallu 
manteisio i’r eithaf ar effaith cyllid a mynd i’r afael â’r 
problemau anos a hirsefydlog, rydym yn argymell y dylai 
Llywodraeth Cymru:
• ddarparu graddfeydd amser hwy ar gyfer cyhoeddi 

a chael cynigion i’w gwneud yn bosibl cynllunio 
adnoddau’n well;

• newid o gylchoedd cynigion blynyddol i ddyraniadau 
amlflwyddyn;

• ei gwneud yn bosibl gwario cyllid yn fwy hyblyg er 
mwyn osgoi pwyslais ar brosiectau cyflymach, yn 
hytrach nag ymyriadau sy’n cael mwy o effaith ac sy’n 
cymryd mwy o amser i’w sefydlu;

• caniatáu i gynghorau gydgrynhoi cyllid i leihau 
biwrocratiaeth;

• symleiddio prosesau ac amodau grant i leihau’r baich 
gweinyddol; a

• chyfyngu i’r eithaf ar geisiadau am wybodaeth a 
deunyddiau ategol gan gynghorau.
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Argymhellion

Mapio profiadau i greu gwasanaethau cynhwysol i bobl 
mewn tlodi
A5 Ym Mharagraffau 3.2 – 3.6 rydym yn tynnu sylw at y 

ffaith bod pobl mewn tlodi yn aml mewn argyfwng, yn 
ymdrin â materion personol a materion sy’n llawn  
straen, ond maent yn aml yn ei chael hi’n anodd cael 
gafael ar gymorth gan gynghorau oherwydd y ffordd 
y caiff gwasanaethau eu dylunio a’u darparu. Rydym 
yn argymell bod cynghorau’n gwella eu dealltwriaeth 
am ‘brofiad personol’ eu trigolion trwy eu cynnwys 
mewn modd ystyrlon wrth wneud  penderfyniadau 
gan ‘fapio profiadau’ a/neu ddefnyddio ‘Comisiynau’r  
Gwirionedd am Dlodi’ i adolygu a gwella hygyrchedd 
gwasanaethau’r cyngor a’r defnydd ohonynt.

Un dudalen lanio ar y wefan ar gyfer pobl sy’n chwilio am 
gymorth
A6 Ym Mharagraff 3.14 rydym yn tynnu sylw at yr 

anawsterau y mae pobl mewn tlodi yn eu hwynebu wrth 
geisio mynediad at wasanaethau ar-lein a digidol. Er 
mwyn sicrhau bod pobl yn gallu cael yr wybodaeth a’r 
cyngor y mae eu hangen arnynt, rydym yn argymell bod 
cynghorau’n optimeiddio eu gwasanaethau digidol trwy 
greu un dudalen lanio ar eu gwefan sydd:
• yn uniongyrchol hygyrch ar yr hafan;
• yn darparu dolenni i’r holl wasanaethau a ddarperir 

gan y cyngor sy’n ymwneud â thlodi; ac 
• yn darparu gwybodaeth am waith partneriaid sy’n gallu 

cynorthwyo pobl mewn tlodi.
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Argymhellion

Symleiddio a gwella gwasanaethau ymgeisio a gwybodaeth i 
bobl mewn tlodi
A7 Ym Mharagraffau 3.15 a 3.16 rydym yn nodi nad yw’r 

un cyngor wedi creu un porth i mewn i wasanaethau. 
O ganlyniad, mae’n rhaid i bobl gwblhau ffurflenni cais 
lluosog sy’n aml yn cofnodi’r un wybodaeth wrth wneud 
cais am wasanaethau tebyg. Rydym yn amlygu, er ei bod 
yn bwysig eu bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth diogelu 
data berthnasol, bod angen i gynghorau hefyd rannu data 
er mwyn sicrhau bod dinasyddion yn cael gwasanaethau 
effeithlon ac effeithiol. Rydym yn argymell y dylai 
cynghorau:
• sefydlu safonau data a dull codio corfforaethol y mae pob 

gwasanaeth yn eu defnyddio ar gyfer eu data craidd;
• cynnal archwiliad i ganfod pa ddata sy’n cael ei gadw 

gan wasanaethau a nodi unrhyw achosion o ddyblygu 
cofnodion a cheisiadau am wybodaeth; 

• creu cyfrif cwsmer integredig canolog fel porth i 
wasanaethau;

• cynnal archwiliad data i ddarparu hyfforddiant diweddaru 
i reolwyr gwasanaethau i sicrhau eu bod yn gwybod pryd 
y gallant ac na allant rannu data a pha ddata y gallant ac 
na allant ei rannu; ac

• adolygu a diweddaru protocolau rhannu data er mwyn 
sicrhau eu bod yn cynorthwyo gwasanaethau i gyflawni 
eu cyfrifoldebau rhannu data.
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Argymhellion

Cydymffurfio â’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol
A8 Ym Mharagraffau 3.27 i 3.32 rydym yn nodi, er bod 

pob cyngor yn cynnal rhyw fath o asesiad i bennu 
effaith economaidd-gymdeithasol debygol dewisiadau 
a phenderfyniadau polisi, bod dulliau’n amrywio ac nad 
ydynt bob amser yn effeithiol. Rydym ni’n argymell bod 
cynghorau yn adolygu eu hasesiadau effaith integredig neu 
ddogfennau cyfwerth er mwyn:
• sicrhau eu bod yn defnyddio data perthnasol, 

cynhwysfawr a chyfredol (dim byd dros 12 mis oed) i 
ategu dadansoddiad;

• sicrhau bod asesiadau effaith integredig yn casglu 
gwybodaeth am:
 - weithgarwch cynnwys sy’n nodi’r rhai y mae’r 

gwasanaeth wedi ymgysylltu â hwy wrth benderfynu 
ar ei bolisi strategol megis partneriaid, defnyddwyr 
gwasanaethau a’r rhai y mae’n cydgynhyrchu â hwy;

 - yr effaith gronnus/camau lliniaru i sicrhau bod yr 
asesiad yn ystyried materion yn eu crynswth a sut 
mae’n cysylltu ar draws gwasanaethau a ddarperir ar 
draws y cyngor;

 - sut y bydd y cyngor yn monitro ac yn gwerthuso’r 
effaith ac yn cymryd camau cywiro; a

 - chynllun gweithredu sy’n nodi’r gweithgareddau y 
bydd y Cyngor yn eu cyflawni o ganlyniad i’r Asesiad 
Effaith Integredig.
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1.1 Yn y rhan hon o’r adroddiad rydym yn rhoi trosolwg fer o’r diffiniad o dlodi, 
sy’n nodi cymhlethdodau tlodi gan ddangos ei effaith o ddydd i ddydd ar 
bobl yng Nghymru. Rydym yn amlinellu sut y mae tlodi’n cael ei fesur, gan 
amlygu’r gwahaniaethau rhwng gwledydd y DU, ac rydym yn dangos bod 
tlodi yng Nghymru yn tyfu. Yn olaf, rydym yn ystyried yr argyfwng costau 
byw presennol a sut y mae hyn yn gwthio mwy o bobl i mewn i dlodi am 
y tro cyntaf, gan olygu mai tlodi yw’r her unigol fwyaf sy’n wynebu pobl a 
gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru.

Diffinio tlodi

1.2 Gellir disgrifio mewn gwahanol ffyrdd ac nid oes un diffiniad a dderbynnir 
gan bawb. Yn 1995, mabwysiadodd y Cenhedloedd Unedig ddau ddiffiniad 
cymharol o dlodi, gan fframio’r mater o ran y safonau byw isaf sy’n 
dderbyniol o fewn y gymdeithas y mae person penodol yn byw ynddi, sef:

a tlodi absoliwt a ddiffinnir fel cyflwr a nodweddir gan amddifadedd 
difrifol o anghenion dynol sylfaenol, gan gynnwys bwyd, dŵr yfed diogel, 
cyfleusterau glanweithdra, iechyd, lloches, addysg a gwybodaeth. 
Mae’n dibynnu nid yn unig ar incwm, ond hefyd ar fynediad at 
wasanaethau.

b tlodi cyffredinol sydd ar amryw ffurfiau, gan gynnwys diffyg incwm ac 
adnoddau cynhyrchiol i sicrhau bywoliaeth gynaliadwy; newyn a diffyg 
maeth; afiechyd; gwasanaethau addysg a gwasanaethau sylfaenol 
eraill sy’n gyfyngedig, neu ddiffyg mynediad at y gwasanaethau hynny; 
mwy o forbidrwydd a marwolaethau oherwydd salwch; digartrefedd 
a thai annigonol; amgylcheddau anniogel a gwahaniaethu ac allgau 
cymdeithasol. 

1.3 Felly mae tlodi’n digwydd ym mhob gwlad a bydd gan hyd yn oed y lleoedd 
mwyaf datblygedig bocedi o dlodi ynghanol cyfoeth. Er enghraifft, colli 
bywoliaeth o ganlyniad i ddirwasgiad economaidd, tlodi sydyn o ganlyniad 
i drychineb neu wrthdaro, tlodi ymysg gweithwyr sydd ar gyflog isel, a’r rhai 
sy’n cael trafferth ymdopi y tu allan i systemau cymorth teuluol, sefydliadau 
cymdeithasol a rhwydi diogelwch. 

1.4 Gall achosion tlodi hefyd fod yn strwythurol, gyda thlodi’n deillio ac yn cael 
ei helaethu o ganlyniad i’r ffordd y mae cymdeithas a’r economi wedi’u 
fframio ac yn gweithio, sy’n helpu i greu cylch sy’n ei gwneud hi’n anos 
i rai pobl ddarparu ar gyfer eu teuluoedd ac sy’n eu cadw’n gaeth mewn 
caledi. Mae’r strwythurau hyn yn ysgogi anghyfartalwch o ran mynediad 
at gludiant, addysg, gofal plant, gofal iechyd, swyddi o ansawdd da, a thai 
fforddiadwy. Er enghraifft, gall pobl nad ydynt yn gallu cael hyfforddiant 
neu addysg yn hawdd gael trafferth sicrhau swydd ddiogel, sy’n ei 
gwneud hi’n anos dianc rhag tlodi. Yn yr un modd, gall gweithrediad, neu 
anhyblygrwydd, systemau lles ei gwneud hi’n anodd i’r rhai sydd mewn 
trafferth a’u cadw’n gaeth mewn tlodi. 
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1.5 O ganlyniad, mae angen ystyried tlodi fel mater amlddimensiynol sy’n 
ymgorffori agweddau ar, er enghraifft, amddifadedd, a lles seicolegol, 
megis iechyd meddwl a chywilydd. Mae bwrw golwg ar amddifadedd yn 
ei gwneud yn bosibl cynnwys ystod eang o agweddau ar safonau byw. 
Yma, ni ddylid ystyried amddifadedd yn nhermau amddifadedd materol yn 
unig ond hefyd yn nhermau allgau cymdeithasol o ‘batrymau, arferion a 
gweithgareddau cyffredin’ cymdeithas1. 

Mae effaith tlodi yn bellgyrhaeddol ac yn fwyfwy anodd i bobl 
ymdrin â hi

1.6 Felly nid dim ond bod heb yr arian y mae ar bobl ei angen i ddiwallu eu 
hanghenion yw tlodi. Mae hefyd yn ymwneud â chanlyniadau’r diffyg 
adnoddau hwn hefyd a sut mae hyn yn effeithio arnynt mewn ffyrdd y 
mae’r rhai nad ydynt mewn tlodi yn aml yn ei chael yn anodd dirnad. 
Gall rhai o’r canlyniadau hyn – er enghraifft arwahanrwydd ac allgau 
cymdeithasol, diymadferthedd, lles corfforol ac emosiynol – estyn a bytholi 
tlodi, gan ei gwneud hi’n anodd, os nad yn amhosibl, i bobl ddianc rhag ei 
effaith. Ac yn aml gall y ffordd y caiff polisïau a gwasanaethau eu trefnu a’u 
darparu wneud y sefyllfa’n llawer mwy o her. 

1.7 Trwy ein gwaith maes, yn benodol siarad gyda phobl mewn tlodi, rydym 
wedi ceisio diffinio ei nodweddion neu ei ddimensiynau ar lefel ddynol – 
sut mae byw mewn tlodi’n teimlo ac yn edrych. O’n gwaith ni, mae rhai 
materion cyffredin sy’n digwydd dro ar ôl tro i bobl sy’n byw mewn tlodi. 
Rydym wedi nodi’r rhain o dan saith pennawd bras yn Arddangosyn 1. 
Ni fydd pawb yn dod ar draws y rhain i gyd, a gall pobl brofi problemau 
gwahanol ar adegau gwahanol. O’u hystyried yn eu cyfanrwydd, fodd 
bynnag, maent yn dangos pa mor amlddimensiynol y gall tlodi fod ac yn 
darparu ymdeimlad o’r hyn y mae’n ei olygu i fyw mewn tlodi ac, yn y pen 
eithaf, mewn amddifadedd.

1 Lansley, S. a Mack, J., Breadline Britain – the rise of mass poverty, Llundain, Oneworld, 
(2015).
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Arddangosyn 1 – ‘Dimensiynau’ neu ‘Nodweddion’ byw mewn tlodi yng Nghymru

Materion tai

•  Mae gen i brofiad o fod yn ddigartref, cysgu ar y 
stryd a/neu symud o soffa i soffa

•  Mae fy nghartref yn ansicr, ac rwy’n ofni ei golli
•  Nid wyf yn gallu fforddio talu fy rhent neu forgais
•  Rwy’n byw mewn tŷ o ansawdd gwael/is-safonol
•  Mae pobl yn fy nghartref yn rhannu ystafelloedd 

gwely ac nid oes digon o le ganddynt
•  Ni allaf fforddio dodrefn na nwyddau  

gwynion yn fy nghartref
Materion Tanwydd ac Ynni

•  Mae gan fy nghartref effeithlonrwydd 
ynni gwael

•  Mae’n rhaid i mi ddefnyddio 
mesuryddion rhagdalu a/neu dariffau 
cost uchel

•  Rwy’n defnyddio llawer o ynni 
oherwydd fy afiechyd i/afiechyd fy 
nheulu

•  Rwy’n defnyddio llawer o ynni 
oherwydd maint fy nheulu

•  Rwy’n methu’n rheolaidd â fforddio 
defnyddio trydan neu nwy

• Rwy’n dibynnu ar gyflenwad ynni 
drutach, nad yw ar y grid – olew

Materion dillad ac esgidiau

•  Nid oes dillad cynnes gennyf yn y gaeaf
•  Rwy’n dibynnu ar roddion ac elusennau ar 

gyfer dillad
•  Dim ond dau bâr o esgidiau sydd gen i
•  Does gen i ddim dillad ar gyfer gwaith nac ar 

gyfer cyfweliadau am swyddi

Materion bwyd a dŵr 
• 	Ni	allaf	warantu	cyflenwad	rheolaidd	a	digonol	o	fwyd	

a	dŵr
• 	Nid	wyf	yn	gallu	prynu	digon	o	fwyd	a	dŵr	i	ddiwallu	fy	

anghenion	i	ac	anghenion	fy	nheulu
• 	Nid	wyf	yn	gallu	bwyta’n	iach
• 	O	bryd	i’w	gilydd	does	gen	i	ddim	bwyd	ar	gael
• 	Rwy’n	colli	prydau	yn	rheolaidd
• 	Rwy’n	methu	â	fforddio	ymolchi	a/neu	olchi	fy	nillad
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Materion allgau o wasanaethau

•  Ni allaf gofrestru ar gyfer gwasanaethau 
iechyd, deintyddol a gofal

•  Mae cludiant yn annibynadwy ac rwy’n ei 
chael hi’n anodd cael mynediad at gludiant a/
neu fforddio cludiant

•  Does gen i ddim cyfrifiadur, ffôn clyfar na/neu 
lechen

•  Does gen i ddim mynediad at y we gartref
•  Rwy’n ei chael hi’n anodd cael mynediad at y 

gwasanaethau cyhoeddus hanfodol y mae eu 
hangen arnaf

•  Rwy’n ei chael hi’n anodd cyfranogi mewn neu 
ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio 
arnaf – e.e. heb gofrestru i bleidleisio, neu 
ddim yn pleidleisio

•  Rwy’n ei chael hi’n anodd cael y cyngor a’r 
wybodaeth y mae eu hangen arnaf i’m helpu

•  Rwy’n teimlo fy mod wedi fy ymyleiddio gan 
y gwasanaethau yr wyf yn ceisio cymorth 
ganddynt

Materion ariannol

•  Does gen i ddim digon 
o incwm i fforddio talu fy 
nghostau byw

•  Mae fy incwm yn ansefydlog, 
a dydw i ddim yn gwybod faint 
o arian sydd gen i o wythnos i 
wythnos

•  Ni allaf gael credyd
•  Does gen i ddim cynilion
•  Rwyf mewn dyled
•  Rwy’n dibynnu ar fudd-

daliadau lles a/neu elusennau

Materion emosiynol a pherthynas
• 	Mae	gennyf	ddiffyg	hyder	a	hunan-fri
• 	Rwy’n	ei	chael	hi’n	anodd	ymdrin	â	phroblemau
• 	Rwy’n	ei	chael	hi’n	anodd	cyfathrebu	gyda	

phobl	a	gwasanaethau
• 	Mae	gen	i	sgiliau	llythrennedd	a	rhifedd	gwael
• 	Rwy’n	ei	chael	hi’n	anodd	meithrin	a/neu	

gynnal	perthnasoedd
• 	Rwy’n	profi	teimladau	o	gywilydd	a	gwarthnod	

oherwydd	fy	amgylchiadau

Ffynhonnell – Archwilio Cymru
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Mae pobl ym mhob rhan o Gymru yn dal i fyw mewn tlodi ac 
amcangyfrifir bod y nifer yn codi

1.8 Nid oes un ffynhonnell dystiolaeth a ddefnyddir gan bawb er mwyn 
canfod lefelau tlodi yng Nghymru. O ganlyniad, rydym wedi seilio ein 
dadansoddiad ar dair set ddata allweddol, sef Mynegai Amddifadedd 
Lluosog Cymru; data ar gartrefi islaw’r incwm cyfartalog gan yr Adran 
Gwaith a Phensiynau (DWP); a gwybodaeth am dlodi parhaus, sydd eto’n 
cael ei chyhoeddi gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. 

1.9 O’i hystyried gyda’i gilydd, mae’r wybodaeth hon yn dangos i ni bod nifer 
sylweddol o bobl yn byw mewn tlodi yng Nghymru a bod amddifadedd yn 
cyrraedd pob rhan o’r wlad. Yn bwysig, mae lefelau tlodi yn dal i fod yn 
ystyfnig o uchel ac yn effeithio ar bob rhan o’r boblogaeth - plant, pobl o 
oedran gweithio a phensiynwyr. Yn arwyddocaol, mae llawer o bobl hefyd 
yn profi tlodi’n barhaus. 

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru

1.10 Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru (MALlC) i fesur amddifadedd cymharol ardaloedd bychain yng 
Nghymru ac yna mae’n eu gosod mewn trefn o’r fwyaf i’r lleiaf amddifadus. 
Mae MALlC yn defnyddio 47 o ddangosyddion sydd wedi’u rhannu’n wyth 
parth – incwm, cyflogaeth, iechyd, addysg, mynediad at wasanaethau, 
tai, diogelwch cymunedol, a’r amgylchedd ffisegol. Mae MALlC yn fesur 
o amddifadedd lluosog sydd yn fesur seiliedig-ar-ardaloedd ac yn fesur o 
amddifadedd cymharol. 

1.11 Mae MaLlC yn gosod pob ardal fach yng Nghymru mewn trefn o 1 (y fwyaf 
amddifadus) i 1,909 (y lleiaf amddifadus). Gan ddefnyddio’r wybodaeth 
hon felly mae’n bosib dweud bod un ardal yn fwy neu’n llai amddifadus 
nag un arall2. Mae’r MALlC llawn yn cael ei ddiwygio bob pedair i bum 
mlynedd ac fe’i diweddarwyd ddiwethaf yn 2019, cyn y pandemig ac effaith 
yr argyfwng costau byw presennol. Er hynny, y MALlC yw’r data gorau 
sydd ar gael o hyd ar gyfer cymharu lefelau tlodi fesul cyngor.

2 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru 
o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bychain yng Nghymru. Mae’n nodi ardaloedd 
sydd â’r crynodiadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd. Mae MALlC yn gosod yr 
holl ardaloedd bychain yng Nghymru mewn trefn o 1 (y fwyaf amddifadus) i 1,909 (y lleiaf 
amddifadus). Mae ardaloedd bach yn cyfeirio at adrannau daearyddol y Cyfrifiad a elwir yn 
Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI)..
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1.12 Gan ddefnyddio data MALlC, yn Arddangosyn 2 rydym yn nodi’r lefelau 
cymharol o amddifadedd fesul cyngor yn seiliedig ar y dadansoddiad hwn 
ar lefel ardaloedd bychain. Yn fras, mae MALlC yn dangos i ni bod gan 
bob ardal yng Nghymru bocedi o amddifadedd, ond mai yn ardaloedd 
trefol de-ddwyrain Cymru y mae pobl yn profi tlodi yn barhaus ac yn profi’r 
trafferthion mwyaf. 

1.13 Mae mynd i’r afael â thlodi a leddfu tlodi’n greiddiol i ddarparu ar gyfer lles 
dinasyddion, ac mae  llywodraeth ar bob lefel yng Nghymru yn amlwg yn 
gweithredu rhaglenni lu i gefnogi hyn. Mae hyn yn cynnwys y GIG, addysg, 
taliadau lles, seilwaith, a chyfleustodau. Mae natur eang tlodi a’r ystod 
eang o feysydd y mae’n cyffwrdd â hwy’n golygu ei fod yn ei hanfod yn 
croesi dros wahanol ffiniau cyfansoddiadol y DU.

1.14 Mae Cymru wedi bod â lefelau ystyfnig o uchel o dlodi am flynyddoedd 
lawer (Arddangosyn 2) ac o ganlyniad mae tlodi’n dal i fod yn flaenoriaeth 
hirsefydlog gan Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod 
bod natur tlodi’n golygu na all fynd i’r afael ag ef ar ei phen ei hun a bod 
rhaid mynd i’r afael â thlodi ar y cyd rhwng pob lefel o lywodraeth. Er 
gwaethaf hynny, mae gan Lywodraeth Cymru awtonomiaeth sylweddol lle 
mae mynd i’r afael â thlodi yn y cwestiwn. Er enghraifft, mae’n gyfrifol am 
feysydd pwysig datblygu economaidd, addysg, iechyd a pholisi tai, a gall 
benderfynu ble mae’n dyrannu ei chyllidebau. 
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Arddangosyn 2 – Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru – Dadansoddiad o 
Gynghorau fesul Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is

Mae pobl ym mhob rhan o Gymru yn profi tlodi, ond mae i’w deimlo’n fwyaf llym 
yn ardaloedd trefol a chymoedd De Cymru. 
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Ffynhonnell: Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru, Tachwedd 2019

Cartrefi Islaw’r Incwm Cyfartalog

1.15 Mae’r rhan fwyaf o fesurau swyddogol o dlodi yn defnyddio incwm 
cymharol i asesu pwy sydd mewn tlodi; pennir trothwy incwm ac ystyrir 
bod y rhai sydd islaw’r trothwy ‘mewn tlodi’.  Y meincnod presennol ar 
gyfer barnu lefelau cymharol o dlodi yw nifer yr aelwydydd sy’n cael llai na 
60% o’r cyflog cyfartalog. Gan ddefnyddio’r mesur hwn3, a defnyddio data 
a gyhoeddwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, mae 23% o bobl yng 
Nghymru yn byw mewn tlodi ac mae Cymru’n dal i fod â’r lefelau uchaf o 
dlodi yn y Deyrnas Unedig – Arddangosyn 3. 

3 Incwm cymharol yw’r swm o arian ar ôl talu costau tai fel taliadau llog morgais/rhent, trethi 
dŵr ac yswiriant tŷ strwythurol.
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Arddangosyn 3 – Canran y bobl sy’n byw mewn tlodi incwm cymharol fesul 
gwlad yn y DU rhwng 2007-08 i 2009-10 a 2017-18 i 2019-20 (cyfartaleddau 
dros dair blynedd ariannol)

Mae Cymru wedi bod â’r lefelau uchaf o dlodi incwm cymharol yn y DU yn 
gyson yn ystod y degawd diwethaf.

Ffynhonnell: Cartrefi Islaw’r Incwm Cyfartalog, Arolwg o Adnoddau Teulu, yr Adran Gwaith a 
Phensiynau, a adroddwyd ar StatsCymru (Dangosydd SIEQ0031), Mawrth 2021

1.16 Mae cloddio o dan wyneb y prif ffigyrau’n ein galluogi i adnabod rhai 
tueddiadau pwysig o ran tlodi yng Nghymru, a’r gwahaniaethau rhwng 
Cymru a gwledydd eraill y DU. Er bod nifer y plant sy’n byw mewn tlodi 
incwm cymharol yng Nghymru wedi gostwng o 32% yn 2010-11 i 28% yn 
2018-19, fe gododd y niferoedd yn sydyn yn 2019-20 i 31%. Mae’r data 
diweddaraf a gyhoeddwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau4 ym mis 
Mawrth 2022 (fel y’u dadansoddwyd gan Lywodraeth Cymru5) yn awgrymu 
bod y duedd hon yn parhau gyda rhagamcaniad bod 34% o blant yng 
Nghymru yn byw mewn tlodi ym mis Mawrth 20216. Ar draws pedair gwlad 
y DU, Cymru sydd â’r nifer uchaf o blant mewn tlodi incwm cymharol.

4 Households Below Average Income, Yr Adran Gwaith a Phensiynau, Mawrth 2022
5 Mesurau tlodi: Ebrill 2020 i Fawrth 2021, Llywodraeth Cymru, Mawrth 2022
6 Dylid nodi bod y data diweddaraf ar gyfer Cymru yn seiliedig ar yr Arolwg o Adnoddau Teulu 

sy’n samplu tua 900 o aelwydydd yng Nghymru bob blwyddyn. Dyma pam y cyflwynir data 
fel cyfartaleddau treigl dros dair i bum mlynedd, i leihau (ond nid dileu) annibynadwyedd.
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1.17 Pensiynwyr sydd â’r lefelau isaf o dlodi yng Nghymru, gyda’r niferoedd 
yn aros yn gyson ar 18% yn y degawd diwethaf, er bod dadansoddiad 
diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer mis Mawrth 2021 yn awgrymu bod 
hyn wedi codi ychydig bach i 19%. Eto, wrth gymharu niferoedd ledled y 
DU, mae gan Gymru fwy o bensiynwyr mewn tlodi na’r tair gwlad arall. Yn 
olaf, o ran oedolion o oedran gweithio, mae’r data wedi aros yn sefydlog ar 
22%, ond Cymru eto sydd â’r niferoedd uchaf yr ystyrir eu bod mewn tlodi 
incwm cymharol ar draws pedair gwlad y DU.  

1.18 Un broblem gynyddol sy’n wynebu llawer o oedolion o oedran gweithio yw 
‘tlodi mewn gwaith’ – tlodi a wynebir gan unrhyw un sy’n byw ar aelwyd 
lle mae rhywun mewn gwaith ond nad yw ei incwm (gan gynnwys budd-
daliadau lles) yn nac wedi bod yn aros gyfuwch â chostau byw o ddydd i 
ddydd. Nid yw tlodi mewn gwaith yn newydd ac mae’n fater sydd wedi bod 
yn tyfu ers canol y 1990au. Fodd bynnag, mae wedi dod yn broblem fwy 
llym yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae’r duedd gynyddol hon yn amlygu, 
er bod gwaith yn lleihau’r risg o dlodi, bod incwm yn aml ddim yn ddigon i 
alluogi rhywun i ddianc o dlodi. Mae ymchwil yn awgrymu bod tlodi mewn 
gwaith wedi cynyddu ledled y DU yn 2021 ond ei fod wedi codi’n fwyaf 
sydyn yn Llundain (22% o aelwydydd), Cymru a Gogledd Lloegr (y ddau – 
18% o gartrefi)7 .

Tlodi Parhaus

1.19 Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau hefyd yn cynhyrchu adroddiad 
deinameg incwm ar newidiadau mewn incwm dros amser sy’n amlygu 
cyfraddau incwm isel parhaus ar gyfer gwahanol grwpiau. Cyfeirir at hyn 
yn aml fel ‘tlodi parhaus’. Ystyrir bod unigolion yn byw mewn tlodi parhaus 
os ydynt yn cael incwm cymharol isel am o leiaf dair allan o bedair blynedd 
yn olynol. 

7 Y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus, NO LONGER ‘MANAGING’, Mai 2021
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1.20 Mae tlodi parhaus yn bryder mawr. Yn ôl tystiolaeth Sefydliad Joseph 
Rowntree, mae canlyniadau negyddol tlodi yn waeth i deuluoedd po hwyaf 
y maent yn ei dreulio mewn tlodi, a pho ddyfnaf yw’r tlodi y maent ynddo8. 
Canfu’r data diweddaraf gan yr Adran Gwaith a Phensiynau a gyhoeddwyd 
ym mis Mawrth 2022 fel a ganlyn:

a roedd gan unigolyn yng Nghymru a Lloegr siawns o 12% o fod mewn 
tlodi parhaus rhwng 2016 a 2020 (ar ôl talu costau tai). Mae hyn yn fwy 
nag yn yr Alban (10%), ac yng Ngogledd Iwerddon (9%);

b roedd gan blentyn yng Nghymru tebygolrwydd o 13% o fod mewn tlodi 
parhaus, sy’n llai nag i Loegr (19%) ond yn uwch nag i Ogledd Iwerddon 
(12%) a’r Alban (10%);

c roedd gan oedolyn o oedran gweithio yng Nghymru tebygolrwydd o 
13% o fod mewn tlodi parhaus, sy’n uwch na Lloegr (11%), Yr Alban a 
Gogledd Iwerddon (10%); ac

ch roedd gan bensiynwr sy’n byw yng Nghymru tebygolrwydd o 10% o 
fod mewn tlodi parhaus, sydd yn is nag yn Lloegr a’r Alban, sef 11%. Y 
tebygolrwydd yng Ngogledd Iwerddon yw 5%.

Mae’r argyfwng costau byw yn gwthio mwy o bobl i mewn i dlodi

1.21 Mae’r ‘argyfwng costau byw’  yn cyfeirio at y gostyngiad mewn incwm 
gwario ‘gwirioneddol’ (wedi’i addasu ar gyfer chwyddiant ac ar ôl trethi a 
budd-daliadau) y mae’r DU wedi’i brofi ers diwedd 2021. Fe’i hachosir yn 
bennaf gan y ffaith bod chwyddiant uchel yn uwch na’r codiadau mewn 
cyflogau a budd-daliadau ac mae wedi cael ei waethygu ymhellach gan 
gynnydd diweddar mewn treth. Mae pris nwyddau, yn enwedig hanfodion, 
yn cynyddu’n gyflymach nag incwm y rhan fwyaf o bobl ac mae’n creu 
gwasgfa ar gyllid aelwydydd, yn enwedig y rhai sydd ar gyflogau isel. 
Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn amcangyfrif bod chwyddiant 
bellach yn uwch nag ar unrhyw adeg ers 19829, gan effeithio ar 
fforddiadwyedd nwyddau a gwasanaethau i filiynau o aelwydydd. 

8 Sefydliad Joseph Rowntree, UK Poverty 2022, Ionawr 2022
9 Swyddfa Ystadegau Gwladol, Cyfradd flynyddol CPIH, Mai 2022
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1.22 Ym mis Ionawr 2022, nododd y Sefydliad Astudiaethau Cyllidol y bydd 
yr un rhan o ddeg o aelwydydd sydd ar yr incwm isaf yn wynebu tua 1.5 
pwynt canran yn fwy o chwyddiant na’r un rhan o ddeg o aelwydydd sydd 
ar yr incwm uchaf dros y flwyddyn10. Yn yr un modd, daeth ymchwil gan 
y Resolution Foundation i’r casgliad y bydd y chwarter o aelwydydd tlotaf 
yn gweld eu hincwm gwirioneddol yn gostwng 6% yn 2022-2311. Gan bod 
prisiau ynni’n codi’n arbennig o gyflym, mae Sefydliad Joseph Rowntree 
yn amcangyfrif y bydd angen yn awr i deuluoedd ar incwm isel wario 19% 
o’u hincwm ar gostau ynni yn unig yn 2022-23, o’i gymharu â theuluoedd 
incwm canol y bydd angen iddynt wario 7% o’u cyflog ar ôl didyniadau12 (er 
y gallai’r ffigyrau hyn fod yn is yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth 
y DU i ddarparu cymorth gyda biliau13 ynni hyd at fis Ebrill 2023). Yn 
olaf, mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn rhagweld y bydd incwm 
aelwydydd pan gaiff ei addasu ar gyfer chwyddiant yn gostwng mwy 
(-2.2%) yn 2022-23 nag mewn unrhyw flwyddyn ers i gofnodion ddechrau 
ar ganol y 1950au14.

1.23 Mae Arddangosyn 4 yn dwyn ynghyd amrywiaeth o ddata i ddangos y 
newidiadau cyflym sy’n digwydd mewn costau ynni a bwyd a’r effaith y 
mae hyn yn ei chael. Mae’r ymchwil hon yn dangos bod niferoedd uwch 
o bobl bellach yn profi diffyg diogeledd ynni a bwyd, a pho dlotaf ydych 
chi, po fwyaf yw effaith yr argyfwng costau byw arnoch chi.  Yn bwysig, 
oherwydd ei bod yn anodd cofnodi ac adrodd ar ddata tlodi mewn amser 
real, mae nifer y bobl yr effeithir arnynt gan yr argyfwng costau byw ac sy’n 
byw mewn tlodi yn absennol o’r data presennol. 

10 Sefydliad Astudiaethau Cyllidol, Y Wasgfa Gostau Byw, Ionawr 2022
11 Resolution Foundation, Archwiliad Safonau Byw 2022, Gorffennaf 2022
12 Sefydliad Joseph Rowntree, Dadansoddi Prisiau Ynni, Mawrth 2022
13 https://www.itv.com/news/2022-10-17/jeremy-hunt-to-outline-mini-budget-tax-spending-and-

plan-today
14 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, Economic and fiscal outlook, Mawrth 2022
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Arddangosyn 4 – Newidiadau mewn costau ynni a bwyd a’r effaith a 
ragwelir  

Newidiadau mewn costau ynni a 
bwyd yn 2021 a 2022

Effaith ar bobl

Rhwng mis Ebrill 2021 a mis Ebrill 
2022, bu cynnydd o 95% ym mhrisiau 
nwy domestig ac o 54% ym mhrisiau 
trydan domestig.

Ar 1 Ebrill 2022, daeth y cap newydd 
ar brisiau i rym. Cyhoeddodd y 
rheoleiddiwr Ofgem y byddai’r cap 
yn codi o’i lefel flynyddol gyfatebol 
bresennol o £1,277 y flwyddyn i 
£1,971; cynnydd o 54%. 

Dywedodd Prif Weithredwr Ofgem 
ar 24 Mai ei fod yn disgwyl i’r cap ar 
brisiau gynyddu i tua £2,800 ym mis 
Hydref 2022, cynnydd o 40%. Mae 
ymchwil ddiweddar yn awgrymu y 
bydd hwn yn codi eto i £4,200 erbyn 
mis Ionawr 2023.  Mae Ofgem yn 
amcangyfrif y bydd y cynnydd yn y cap 
ar brisiau’n effeithio ar tua 22 miliwn o 
gwsmeriaid. 

Ym mis Medi 2022, cyhoeddodd 
Llywodraeth y DU y bydd yn rhewi 
biliau ynni ar gyfartaledd o £2,500 y 
flwyddyn am ddwy flynedd o 1 Hydref 
2022.

Rhwng mis Awst 2021 a mis Awst 
2022 mae pris petrol di-blwm wedi 
codi 48.6 ceiniog y litr a phris diesel 
wedi codi 56.2 ceiniog y litr. 

Dywedodd YouGov fod 87% o oedolion 
yn y DU wedi nodi cynnydd yn eu costau 
byw ym mis Mawrth 2022 a bod 83% 
wedi nodi bod cynnydd mewn costau 
nwy ac ynni wedi gwneud cyfraniad 
sylweddol. 

Ym mis Awst 2022, nododd YouGov fod 
78% o bobl ym Mhrydain Fawr yn poeni 
am bris presennol biliau ynni eu haelwyd 
– gan gynnwys traean (37%) sy’n poeni 
‘yn fawr’ am y gost. O’r rhai sydd â’r 
incwm aelwyd isaf (£19,999 y flwyddyn 
neu lai), mae 83% yn dweud eu bod yn 
pryderu ynghylch faint maen nhw’n ei 
wario ar ynni.

Roedd aelwydydd yn y grŵp incwm isaf 
yn gwario 7.1% o’u gwariant ar y cyfan 
ar drydan a nwy, o’i gymharu â 2.5% ar 
gyfer aelwydydd yn y grŵp incwm uchaf. 

Yn ôl arolwg barn YouGov ym mis 
Ionawr 2022, mae 49% o bobl o 
aelwydydd sydd ag incwm o lai na 
£15,000 y flwyddyn yn dweud na allant 
fforddio gwresogi eu cartref pan yw hi’n 
oer iawn y tu allan.

Yn ôl ymchwil gan Lywodraeth Cymru 
mae 14% o aelwydydd Cymru  
bellach yn byw mewn 
 ‘tlodi tanwydd’ ac  
mae 11% yn wynebu  
risg o ‘dlodi tanwydd’.
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Newidiadau mewn costau ynni a 
bwyd yn 2021 a 2022

Effaith ar bobl

Roedd prisiau bwyd a diodydd di-
alcohol 6.7% yn uwch yn y flwyddyn 
hyd at fis Ebrill 2022. Mae hyn i fyny 
o 5.9% ac mae’r cynnydd hwn ar y 
gyfradd fwyaf ers mis Mehefin 2011.

Fe wnaeth mynegai o brisiau bwyd 
y byd a luniwyd gan Sefydliad Bwyd 
ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig 
gyrraedd ei lefel uchaf erioed ym mis 
Mawrth 2022. Gostyngodd ychydig ym 
mis Ebrill ond mae’n dal i fod 29.8% yn 
uwch nag ym mis Ebrill 2021.

Dywedodd YouGov fod 80% o oedolion 
yn y DU wedi gweld cynnydd yn eu 
costau byw ym mis Mawrth 2022 a bod 
85% o’r rhain wedi nodi mai prisiau bwyd 
uwch oedd y rheswm. Mae 54% o’r rhai 
a ymatebodd i’r arolwg a ddywedodd 
fod eu costau byw wedi cynyddu ym 
mis Mawrth 2022 yn dweud eu bod yn 
gwario llai ar eitemau dianghenraid o 
ganlyniad ac mae 33% yn dweud eu bod 
yn gwario llai ar fwyd a hanfodion.  Mae’r 
dadansoddiad diweddaraf gan YouGov 
ym mis Medi 2022 yn nodi bod 21% o 
ddinasyddion y DU bellach yn dweud 
eu bod wedi cael eu gorfodi i wneud 
toriadau i’w gwariant ar eitemau bwyd 
hanfodol. 

Nododd Offeryn Tracio Diffyg Diogeledd 
y Sefydliad Bwyd fod 13.8% o 
aelwydydd y DU (7.3 miliwn o oedolion) 
wedi profi diffyg diogeledd bwyd ym mis 
Ebrill 2022. Ymhlith y rhai ar Gredyd 
Cynhwysol, roedd y ffigwr yn codi i 
47.7%. 

Ffynonellau: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Energy prices and their effect on households, 
Chwefror 2022; Ofgem, Default Tariff Cap Level, Chwefror 2022;  Amcangyfrifon tlodi tanwydd 
wedi’u modelu ar gyfer Cymru (prif ganlyniadau): ym mis Hydref 2021 (llyw.cymru);  Y Sefydliad 
Bwyd, Food Insecurity Tracking, Ebrill 2022; Cornwall Insights, Price Cap Forecasts, Awst 2022; 
YouGov, Eurotrack Survey Results, Mawrth 2022; Yougov, Finances Survey Results, Mawrth 
2022; a Chanlyniadau YouGov, Energy Bills, Awst 2022; a YouGov, Essential Spending Results, 
Medi 2022
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https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/articles/energypricesandtheireffectonhouseholds/2022-02-01
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https://docs.cdn.yougov.com/xav12vt251/YouGov%20Results%20-%20Energy%20Bills.pdf
https://yougov.co.uk/topics/consumer/articles-reports/2022/09/23/one-five-britons-say-they-have-had-cut-spending-es
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1.24 I gloi, ac o ystyried yr wybodaeth yn yr adran hon yn ei chyfanrwydd, mae 
tlodi yn broblem hirdymor sy’n wynebu pob rhan o Gymru, ond ardaloedd 
yn y de yn arbennig. Yn gymharol, mae data’n awgrymu mai Cymru sydd 
â’r lefelau tlodi uchaf ar draws pedair gwlad y DU, ac mae hyn yn tyfu. 
Mae niferoedd sylweddol o hyd sy’n byw’n barhaus mewn tlodi ac yn ei 
chael hi’n anodd dianc rhag ei effaith. Ac mae effaith yr ‘argyfwng costau 
byw’ presennol yn gwthio mwy o bobl i mewn i dlodi. O ystyried y sefyllfa 
yma, yn yr adrannau nesaf rydym yn ystyried sut y mae llywodraeth yng 
Nghymru’n ymateb.
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02

Her mynd i’r afael 
â thlodi a lleddfu 
tlodi yng Nghymru
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2.1 Yn y rhan hon o’r adroddiad rydym yn nodi sut y mae llywodraeth yn 
lleddfu ac yn mynd i’r afael â thlodi yng Nghymru ar hyn o bryd. Rydym 
yn tynnu sylw at y cyfyngiadau sydd ar Lywodraeth Cymru a llywodraeth 
leol o ran ymateb i dlodi a hefyd yn adolygu cynlluniau a strategaethau 
cyfredol. Rydym yn nodi sut y darperir adnoddau ar gyfer gwaith i leddfu a 
mynd i’r afael â thlodi a sut y mae gwendidau yn y trefniadau presennol yn 
cyfyngu ar effaith gadarnhaol bosibl y cyllid hwn. 

Mae mynd i’r afael â thlodi yn dal i fod yn flaenoriaeth i bob haen o 
lywodraeth ond mae nifer o’r ysgogiadau i leddfu tlodi y tu hwnt i 
reolaeth Cymru

Arddangosyn 5 –  Diben ‘Llywodraeth’

Mae gan lywodraethau democrataidd y gorllewin, yn gyffredinol, yr un dibenion 
allweddol, er bod y modd y maent yn eu cyflawni’n amrywio. Dyma’r dibenion:

Sefydlu cyfreithiau
Mae gan y llywodraeth yr awdurdod cyfreithlon i osod cyfraith y 
mae’n ofynnol i bawb ei dilyn.

Cynnal cyfraith a threfn
Gall y llywodraeth, drwy’r llysoedd neu’r heddlu, orfodi’r gyfraith 
a chosbi’r rhai nad ydynt yn ei dilyn i reoleiddio a diogelu eraill 
rhag niwed.

Amddiffyn rhag bygythiadau allanol
Gall y Llywodraeth ddefnyddio camau gweithredu milwrol, 
diplomyddol, neu gytundebau rhyngwladol i amddiffyn 
dinasyddion rhag bygythiadau.

Darparu ar gyfer lles cyffredinol dinasyddion
Mae’r Llywodraeth yn ceisio sicrhau iechyd, hapusrwydd, a 
ffyniant dinasyddion trwy ofal iechyd, addysg, a rhaglenni eraill.
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2.2 Ond mewn ffyrdd eraill cyfyngir yn sylweddol ar Lywodraeth Cymru, yn 
fwyaf amlwg ei hanallu i reoli meysydd allweddol sydd wedi’u cadw’n ôl 
gan Lywodraeth y DU. Mae hyn yn cynnwys budd-daliadau lles, nawdd 
cymdeithasol ehangach, trethiant a chyfraith cyflogaeth, fel yr isafswm 
cyflog. Nid yw Llywodraeth Cymru’n gallu dylanwadu ar bolisi Llywodraeth 
y DU na’r pwerau y mae hi wedi’u cadw’n ôl, ond yn aml mae ganddi farn 
wahanol am rôl y wladwriaeth wrth fynd i’r afael â thlodi a lleddfu tlodi. 
Mae hyn yn gadael Llywodraeth Cymru heb yr ysgogiadau allweddol i 
weithredu ar y maes blaenoriaeth hwn.

Strategaethau Llywodraethau’r DU a’r Alban 

2.3 Tan 2016, roedd gan Lywodraethau’r DU dan arweiniad y ddwy blaid 
fawrdarged hirsefydlog i roi terfyn ar dlodi plant erbyn 2020 a hwnnw wedi’i 
ymgorffori yn Neddf Tlodi Plant 2010. Cafodd hon ei diddymu yn 2016 ac 
ers hynny ni fu unrhyw dargedau ar lefel y DU.

2.4 Mewn ymateb, gosododd Llywodraeth yr Alban ei thargedau ei hun i leihau 
tlodi plant erbyn 2030 trwy Ddeddf Tlodi Plant (Yr Alban) 2017 (y Ddeddf). 
Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth yr Alban gyhoeddi 
cynllun cyflawni cenedlaethol ac adroddiadau blynyddol, a’r rheiny’n cael 
eu hategu gan adroddiadau blynyddol ar y cyd gan gynghorau a byrddau 
iechyd i ddangos sut y mae’r strategaeth yn cael ei rhoi ar waith. Mae’r 
Ddeddf hefyd yn sefydlu Comisiwn Tlodi ac Anghydraddoldeb i fonitro 
cynnydd a dwyn Llywodraeth yr Alban i gyfrif.

2.5 Mae cynnydd ar dlodi yn yr Alban yn cael ei hybu gan y ffaith bod mwy 
o bwerau wedi’u datganoli o San Steffan. Mae gan Lywodraeth yr Alban 
bwerau ychwanegol dros gyllid a lles sydd heb eu datganoli i Gymru sy’n 
ei galluogi i fuddsoddi a datblygu polisi sy’n helpu i liniaru a mynd i’r afael 
â thlodi’n uniongyrchol. Mae hyn yn cynnwys Taliad Plant yr Alban. Mae 
Llywodraeth yr Alban yn amcangyfrif y gallai hyn ar ei ben ei hun arwain at 
ostyngiad o 5% mewn tlodi plant yn 2023-2415.

Nid oes targed cenedlaethol ar gyfer lleihau tlodi plant ac  mae 
angen adnewyddu’r Strategaeth Tlodi Plant bresennol

2.6 Yn 2011, fe wnaeth Llywodraeth Cymru osod targed cenedlaethol i ddileu 
tlodi plant erbyn 2020 o dan Strategaeth Tlodi Plant Cymru. Cafodd hyn 
ei ailadrodd wedyn yn 2015 ond cafodd y targed ei ollwng yn ystod y 
Bumed Senedd. Er bod y strategaeth yn dal i fod yn berthnasol ac yn rhoi’r 
ffocws ar gyfer gwaith ar dlodi, nid yw’n adlewyrchu’r heriau presennol 
sy’n wynebu pobl yng Nghymru ac nid yw’n cynnwys targedau i roi ffocws i 
waith ac ymdrech.

15  Scottish Child Payment – estimating the effect on child poverty (gov.scot)
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2.7 Cynhyrchodd Llywodraeth Cymru Tlodi Plant: Cynllun Gweithredu 
Pwyslais ar Incwm hefyd ym mis Tachwedd 2020. Roedd hwn yn nodi 
cyfres o gamau gweithredu ymarferol i helpu i gynyddu incwm teuluoedd 
sy’n byw mewn tlodi, lleihau costau byw hanfodol a rhoi cymorth i adeiladu 
eu cydnerthedd ariannol. Fodd bynnag, nid yw’n gyfystyr â strategaeth 
wedi’i hadnewyddu a’i diweddaru.

2.8 O’n gwaith maes, rydym yn dod i’r casgliad y byddai strategaeth 
genedlaethol ddiwygiedig yn galluogi Llywodraeth Cymru i gyfleu 
gweledigaeth gyfoes, cyfarwyddo’r broses gyflawni i gefnogi amcanion a 
sefydlu mesurau priodol i farnu’r effaith. Byddai strategaeth genedlaethol 
wedi’i diweddaru yn helpu i osod gweledigaeth strategol gyda disgwyliadau 
ac uchelgeisiau i’r sector cyhoeddus cyfan eu cyflawni ar y cyd. Ac mae’r 
angen i ddiweddaru ac adnewyddu’r strategaeth wedi cael ei gydnabod 
gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, sydd wedi ymrwymo i 
gyflwyno Strategaeth Tlodi Plant ddiwygiedig16. Hefyd, o dan Reoliadau’r 
Strategaeth Tlodi Plant (Cyd-bwyllgorau Corfforedig) (Cymru) 2021, bydd 
yn ofynnol i’r pedwar Cyd-bwyllgor Corfforedig a sefydlwyd yn ddiweddar 
adolygu strategaethau tlodi plant lleol a llunio adroddiad. Mae hyn yn gyfle 
i gynghorau ailystyried eu cynlluniau lleol a chydweithio â chymdogion. 
Yn olaf,  mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymgynghori’n ddiweddar ar 
gerrig milltir cenedlaethol newydd sy’n cynnwys mesurau sy’n gysylltiedig 
â gwella incwm y pen aelwydydd a thlodi incwm.17

2.9 Er hyn, fel mae’r adrannau isod yn amlinellu, mae Llywodraeth Cymru a 
chyrff cyhoeddus eraill yn parhau i fuddsoddi mewn ystod eang o fentrau 
i fynd i’r afael â thlodi a’i leddfu. Mae Llywodraeth Cymru, trwy grantiau 
costau byw penodol, yn cynorthwyo cyrff cyhoeddus i ddarparu rhaglenni 
sy’n helpu’r rhai mewn tlodi, ac mae llawer o arian yn cael ei fuddsoddi 
fel hyn. O fewn cynghorau mae hyn yn cynnwys rhaglenni Teuluoedd yn 
Gyntaf a Dechrau’n Deg, yn ogystal â grantiau wedi eu targedu, fel y rhai 
ar gyfer tlodi bwyd neu dlodi mislif. Gallai’r elfennau hyn gael eu cydlynu’n 
well a’u mesur drwy strategaeth a dangosyddion cenedlaethol.

2.10 Er mwyn gwella hyn mewn cyfnod o angen dybryd, mae rhai wedi galw 
ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy gan ddilyn arweiniad Llywodraeth yr 
Alban. Er enghraifft, mae Sefydliad Bevan a Sefydliad Joseph Rowntree 
wedi galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ‘System Budd-daliadau 
Cymru’, a fyddai’n cymryd rhaglenni presennol o gymorth ariannol a 
chymorth o fath arall i deuluoedd ac yn eu hintegreiddio’n un system lles. 
Byddai hyn yn golygu y byddai nifer dirifedi o raglenni cyllido presennol, 
nifer ohonynt yn cael eu gweinyddu gan gynghorau, yn cael eu cyfuno’n 
un gronfa, a fyddai’n helpu i symleiddio a gwella effeithlonrwydd.

16 Senedd Cymru, Cofnod Llawn, 13 Gorffennaf 2022 
17 Llunio Dyfodol Cymru: Defnyddio Dangosyddion a Cherrig Milltir Cenedlaethol i fesur 

cynnydd ein Cenedl (llyw.cymru) 
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Mae cynghorau a phartneriaid wedi blaenoriaethu gwaith ar 
dlodi, ond mae’r cymysgedd o ddulliau a thirwedd gyflawni 
gymhleth yn golygu bod uchelgeisiau, ffocws, camau gweithredu 
a blaenoriaethau’n amrywio’n eang

2.11 Roedd Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd ar 
gynghorau i lunio strategaeth tlodi plant i ategu’r strategaeth genedlaethol. 
Ers 2015, mae hyn wedi bod yn cael ei gyflawni trwy gynlluniau llesiant 
lleol gan gynghorau neu Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC). 
Ar y cyfan, canfu ein hadolygiad ddarlun cymhleth o ran sut y mae cyrff 
cyhoeddus yn gweithio i fynd i’r afael â thlodi ledled Cymru.

2.12 Er bod gan bob cyngor amcanion llesiant a fyddai’n cefnogi’r rhai sy’n byw 
mewn tlodi, dim ond 12 sydd ag amcanion penodol sy’n mynd i’r afael â 
thlodi. Gwelsom fod gan bum cyngor strategaethau gwrthdlodi pwrpasol 
hefyd sy’n cwmpasu’r cyngor cyfan ac sy’n tynnu ar eu hamcanion 
corfforaethol a llesiant. Mae cynghorau eraill yn targedu dimensiynau 
unigol o dlodi, fel tlodi ynni neu dlodi bwyd. Mae rhai hefyd yn cynnwys 
tlodi fel un o amcanion neu themâu’r BGC i gael sylw ochr yn ochr â 
phartneriaid eraill. Mae naw hefyd yn cyfeirio at dlodi o fewn eu Cynlluniau 
Cydraddoldeb Strategol.

2.13 Mae’r strategaethau cryfaf yn rhoi diffiniadau clir o dlodi ac yn cysylltu 
ag amcanion corfforaethol ehangach. Mae Fframwaith Trechu Tlodi 
Abertawe yn enghraifft o hyn, gan amlinellu gweledigaeth gyda themâu 
a chanlyniadau, sy’n gysylltiedig â chynlluniau eraill. Mae Pen-y-bont ar 
Ogwr hefyd yn cysylltu ei gynllun yn effeithiol trwy ddefnyddio amcanion 
sy’n gyson â strategaethau eraill. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i ffocws 
ar dlodi fodoli ochr yn ochr ag amcanion corfforaethol ehangach.

2.14 Thema gyffredin ar draws nifer o gynghorau, serch hynny, yw diffyg 
uchelgais i fynd i’r afael ag achosion tlodi dros gyfnod hwy. Er bod mae 
prif sbardunau tlodi, yn bennaf penderfyniadau am wariant a hawliau lles, 
y tu hwnt i reolaeth cynghorau, mae newidiadau lleol y gellir eu gwneud 
i gefnogi pobl. Adweithiol yn unig yw’r rhan fwyaf o gynghorau ac maen 
nhw’n canolbwyntio ar ddarparu grantiau a rhaglenni Llywodraeth Cymru. 
Mae hyn yn arwain at ffocws tuag i mewn ar yr hyn y gall y cyngor ei 
gyflawni ar gyfer pobl mewn argyfwng sydd eisoes yn hysbys iddynt ac 
o fewn y system darparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r rhai sydd ar 
ymylon tlodi, a’r rhai sy’n cael eu gwthio i mewn i dlodi gan yr argyfwng 
costau byw, yn aml yn cael eu hanwybyddu. 
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2.15 Mae’n achos pryder bod rhai swyddogion y gwnaethom ni gyfweld â hwy 
wedi dweud nad oes angen strategaethau tlodi am eu bod yn ystyried bod 
mynd i’r afael â thlodi’n rhan annatod o holl waith eu cynghorau. Yn eu 
tyb hwy, roedd bod â strategaeth yn peri i dlodi gael ei ‘golli’ yn y cynllun 
corfforaethol ar y cyfan. Er bod y farn hon yn cydnabod natur gyfannol 
tlodi, gall hefyd arwain at ddiffyg cydlynu ac at weithio mewn seilos, gyda 
phob gwasanaeth yn canolbwyntio ar ddarparu’r rhaglenni y maent hwy’n 
gyfrifol amdanynt yn hytrach nag ar sut y maent yn cyfrannu ar y cyd at y 
darlun ehangach. 

2.16 Mae cyflogaeth yn dal i fod yn thema flaenllaw i gynghorau, fel un o 
achosion tlodi ond hefyd fel datrysiad iddo. Fodd bynnag, fel a nodir 
uchod, mae hyn yn aml yn anwybyddu’r niferoedd mawr a chynyddol o 
bobl sy’n profi tlodi mewn gwaith.  Mae’r prif naratif sy’n ymwneud â’r rhai 
sydd ar fudd-daliadau lles mewn tlodi, yn arwain at ffocws rhy sylweddol 
ar raglenni cyflogadwyedd dros gamau gweithredu eraill. Er nad yw 
lefelau isafswm incwm yn cael eu pennu yng Nghymru, dylid ystyried 
cyflogadwyedd yng nghyd-destun y materion ehangach y mae’r rhai sy’n 
byw mewn tlodi yn eu profi. 

2.17 Oherwydd natur eang yr agenda tlodi, mae ystod eang o bartneriaid 
posibl i gynghorau ymgysylltu â hwy. Mae hyn yn cynnwys BGCau, 
Cydbwyllgorau Corfforedig, Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a fforymau 
lleol eraill. Gwelsom fod cynghorau wedi mabwysiadu dulliau gwahanol 
iawn o weithio mewn partneriaeth i fynd i’r afael â thlodi a lleddfu tlodi. Ac, 
oherwydd y cyfyngiadau yn y strategaeth genedlaethol a diffyg targedau, 
mae’r anghysondeb rhwng cynghorau yn ychwanegu lefel ddiangen 
o gymhlethdod at weithio mewn partneriaeth, yn enwedig gyda chyrff 
cyhoeddus sy’n gweithredu’n rhanbarthol. 

2.18 Er mwyn i wasanaethau allu cael yr effaith fwyaf, mae angen i gynghorau 
gynllunio’n benodol i fynd i’r afael â thlodi a lleddfu tlodi, gan ddefnyddio 
amrywiaeth o dystiolaeth a chydweithio ystyrlon â phartneriaid. Fodd 
bynnag, canfuom fod cynllunio’n aml yn canolbwyntio ar gyfraniad 
y cyngor yn unig, yn hytrach na chyfraniad yr holl bartneriaid. Mae 
cynghorau’n darparu ystod fawr o wasanaethau sy’n helpu ac yn cefnogi 
pobl sy’n byw mewn tlodi, ond prin yw’r rheini sy’n amcanu at adeiladu ar 
hyn gyda chysylltiadau ystyrlon â phartneriaid eraill. Mae diffyg cydlynu yn 
aml yn golygu bod cynghorau’n ddibynnol ar drefn lle mae gwasanaethau 
unigol yn ffurfio eu cysylltiadau eu hunain, er nad oes ganddynt gapasiti 
sbâr i wneud hyn.
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2.19 Mae cydweithio mewn rhai cynghorau yn digwydd o fewn fforymau 
presennol sy’n gorgyffwrdd â’r agenda tlodi, yn fewnol ac yn allanol, ond 
mae cynghorau eraill wedi mynd ymhellach. Ffurfiodd Abertawe grŵp 
cydlynu ar draws y cyngor cyfan, sy’n dod ag uwch swyddogion at ei 
gilydd o fewn eu Fframwaith Trechu Tlodi. Yn yr un modd, mae Wrecsam 
wedi creu gweithgor costau byw yn ddiweddar i ategu trigolion lleol o ran 
gwneud y mwyaf o fudd-daliadau, gan leihau costau ar ynni, tlodi tanwydd 
a phwysau’r gaeaf. Mae eraill, megis Sir Fynwy a Sir y Fflint, wedi dwyn 
ynghyd grwpiau cyfeirio allanol i gynnwys partneriaid eraill, megis banciau 
bwyd neu Cyngor ar Bopeth. Mae’r BGC wedi cyflawni rôl debyg yng 
Ngheredigion. 

2.20 Mae’r cynghorau gorau wedi blaenoriaethu eu gwaith gyda phartneriaid yn 
y trydydd sector i fuddsoddi a darparu gweithgarwch cyngor a gwybodaeth 
er mwyn helpu’r rhai mewn tlodi yn benodol. Er enghraifft, mae Caerdydd 
yn ariannu’r ganolfan Cyngor ar Bopeth leol ac Undeb Credyd Caerdydd 
a’r Fro i ddarparu cyngor pwrpasol i unigolion sy’n mynd at Dîm Cynghori 
Ariannol y cyngor. Er mwyn lleddfu baich gweinyddol eu partneriaid, mae 
gan Ben-y-bont ar Ogwr dîm grantiau canolog i symleiddio grantiau a 
ddarperir.

2.21 Mae angen arweinyddiaeth effeithiol hefyd i yrru’r agenda tlodi yn ei blaen. 
Gall arweinyddiaeth gref a chydlynol gynnig yr ysgogiad i gynghorwyr 
a swyddogion chwalu seilos er mwyn cydweithio i gyflawni amcanion a 
rennir a darparu ffocws ar gyfer gweithio mewn partneriaeth. Canfuom mai 
dim ond wyth cyngor sydd ag aelod cabinet â chyfrifoldeb am dlodi, ac mai 
dim ond wyth cyngor sydd ag uwch swyddog â chyfrifoldeb corfforaethol 
am arwain ar fynd i’r afael â thlodi.

2.22 Un pryder cynyddol yw’r anhawster o ran denu digon o dalent i ddarparu’r 
hyn sy’n aml yn wasanaethau sy’n gofyn llawer ac sy’n gryn her. Roedd 
cyfran sylweddol o swyddogion cynghorau y gwnaethom ni gyfweld â hwy 
yn nodi problem gynyddol o ran recriwtio a chadw staff hanfodol, o fewn 
eu sefydliad hwy ond hefyd yn sefydliadau eu partneriaid allweddol yn 
y trydydd sector. Cafodd materion llwyth gwaith cynyddol, gostyngiadau 
mewn capasiti, mwy a mwy o ddiffygio o ganlyniad i waith rheng-flaen 
yn ystod y pandemig, cyflogau llai cystadleuol ac effaith chwyddiant ar 
gyflogau i gyd eu nodi fel risgiau mawr. 

Tudalen 153



tudalen 35 ‘Amser am Newid’ – Tlodi yng Nghymru

2.23 Yn 2022, sefydlodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) Grŵp 
Tlodi sy’n dod â swyddogion cynghorau at ei gilydd i rannu dulliau, 
adnabod cyfleoedd ar gyfer cydweithio a lobïo dros newid. Er mai dim 
ond newydd ddechrau datblygu y mae, mae’r grŵp hwn yn cynnig fforwm 
posibl ar gyfer cyfnewid arferion da a chydweithio. Mae rolau swyddogion 
sy’n mynychu yn eang, gan adlewyrchu’r agenda tlodi eang, ond hefyd 
diffyg tîm gwrth-dlodi canolog yn y rhan fwyaf o gynghorau. Bydd hyn yn ei 
gwneud yn anos i’r grŵp gydlynu a chytuno ar gamau gweithredu ar y cyd 
oherwydd bod cyfrifoldebau a dylanwad swyddogion unigol yn amrywio o 
un cyngor i’r llall. Mae hyn yn rhywbeth y mae CLlLC yn bwriadu mynd i’r 
afael ag ef.

Mae symiau mawr o arian yn cael eu buddsoddi mewn mynd i’r 
afael â thlodi a lleddfu tlodi, ond ni ŵyr neb faint, ac mae’r ffordd y 
caiff arian ei ddyrannu a’i reoli yn cyfyngu ar ei effaith gadarnhaol

Mae Llywodraeth Cymru yn trefnu bod arian refeniw sylweddol ar gael i 
gynghorau i leddfu effaith tlodi ond nid yw cyfanswm lefel y gwariant yn hysbys

2.24 Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu ystod eang o raglenni sy’n cefnogi 
pobl mewn tlodi. Mae hyn yn cynnwys dyfarniadau eang, megis y 
Grant Plant a Chymunedau, a chyllid sy’n cael ei dargedu’n fwy, megis 
cynhwysiant digidol. Ar y cyd, rydym yn amcangyfrif bod y cyllid refeniw 
hwn yn werth dros £1 biliwn yn 2021-22.18

2.25 Mewn ymateb i’r argyfwng costau byw, mae Llywodraeth Cymru wedi 
dyrannu cyllid ychwanegol yn 2021-22 a 2022-23. Darparwyd £152 miliwn 
yn 2021-22 i ariannu taliadau cymorth o £150 i aelwydydd sy’n byw mewn 
eiddo o fewn bandiau treth gyngor A i D. Trefnwyd hefyd fod £25 miliwn 
arall ar gael ar gyfer cynllun yn ôl disgresiwn i roi cymorth gyda’r dreth 
gyngor, gyda meini prawf talu i gael eu pennu gan gynghorau yn ôl yr 
angen lleol. Mae hyn wedi cynnwys:

a taliadau i’r rhai sydd wedi’u heithrio o’r dreth cyngor;
b taliadau i bobl sy’n byw mewn cartrefi ym mandiau E ac F;
c taliadau i rai sy’n cael prydau ysgol am ddim;
ch cefnogi cymorth atal digartrefedd; ac
d ychwanegu at daliadau disgresiwn at gostau tai.
Roedd cyfanswm y cymorth ychwanegol wedi’i gyllidebu ar gyfer 2022-
23 yn £162 miliwn ac mae’n cynnwys cronfa cymorth tanwydd y gaeaf, 
cymorth gyda llwgu yn ystod gwyliau, a chymorth i deuluoedd agored i 
niwed.

18 Dadansoddiad Archwilio Cymru o Ail gyllideb atodol Llywodraeth Cymru, Chwefror 2022
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2.26 Gan fod yr agenda tlodi mor eang a bod cyllid ar gyfer gweithgarwch sy’n 
gysylltiedig â thlodi wedi’i gynnwys o fewn cyllidebau sylfaen ehangach 
Llywodraeth Cymru, mae’n anodd adnabod a mesur y lefel benodol o 
wariant sy’n cael ei ddarparu i fynd i’r afael â thlodi a lleddfu tlodi yng 
Nghymru. Mae hyn, yn ei dro, yn ei gwneud yn anodd asesu effaith neu 
fesur gwerth am arian y cyllid hwn.

Ni ŵyr yr un cyngor beth yw maint llawn ei wariant ar leddfu a mynd i’r afael â 
thlodi

2.27 Nid oes gan yr un cyngor gyllideb wedi’i neilltuo ac nid yw’r un cyngor yn 
gallu nodi cyfanswm y gwariant refeniw a ddefnyddir i fynd i’r afael â thlodi 
a’i liniaru. Fel yn achos Llywodraeth Cymru, y diffiniad eang o raglenni sy’n 
cefnogi’r rhai mewn tlodi, cyfyngiadau mewn dynodiadau cyllidebol a diffyg 
dealltwriaeth ynghylch sut y mae arian yn cael ei ddyrannu a’i ddefnyddio 
sy’n bennaf gyfrifol am hyn. 

2.28 Mae rhai cynghorau, fel Abertawe a Sir Gâr, yn gwybod bod cyfanswm 
yr arian grant gan Lywodraeth Cymru a roddwyd iddynt ac a neilltuwyd 
i fentrau atal tlodi. Ond nid oedd yr un swyddog cyngor y gwnaethom ni 
gyfweld â hwy’n gallu meintioli cyfran y gwariant na faint o staff mewn 
gwasanaethau rheng-flaen sy’n helpu i leddfu a mynd i’r afael â thlodi. O 
ystyried y swm sylweddol o weithgarwch sy’n ymwneud â thlodi, byddai 
hon yn dasg sylweddol nad oes gan gynghorau’r capasiti i’w chyflawni.

Mae pob cyngor yn ddibynnol ar grantiau ond mae gwendidau mewn 
rhaglenni yn golygu nad yw arian yn cael yr effaith y gallai ei chael

2.29 Roedd y mwyafrif llethol o swyddogion y gwnaethom gyfweld â hwy’n 
cydnabod bod y cyllid a roddir gan Lywodraeth Cymru yn hanfodol i helpu 
cynghorau i fynd i’r afael â thlodi a lleddfu ei effaith. Heb y cyllid hwn 
mae’n amlwg y byddai’r sefyllfa’n llawer gwaeth nag ar hyn o bryd. Er 
gwaethaf hyn, yn ystod ein cyfweliadau, nodwyd rhai gwendidau cyffredin.

2.30 Yn aml, mae grantiau Llywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â thlodi yn cael 
eu cysylltu â rhaglenni diffiniedig i gynghorau eu darparu, fel Teuluoedd 
yn Gyntaf. Mae’r rhain yn aml yn cael eu hystyried yn rhai ar wahân i 
raglenni a gychwynnwyd gan gynghorau o fewn cynlluniau corfforaethol. 
O ganlyniad, yn aml pan fydd cyllid Llywodraeth Cymru’n dod i ben bydd y 
rhaglen yn dod i ben, gan arwain at ymyriadau cyfyngedig, byrdymor.
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2.31 Yn gyffredinol, dyrennir cyllid i fentrau sydd â ffocws tynn a/neu sydd â 
baich gweinyddol uchel i’w prosesu a’u cyflawni. Yn aml mae gan grantiau 
raddfeydd amser byr a all ei gwneud yn gryn her cyflwyno cynigion 
cynhwysfawr, sy’n cael effaith fawr neu wario cyllid yn llawn cyn diwedd 
y flwyddyn ariannol. Nododd llawer y gwnaethom ni gyfweld â hwy ac a 
ymatebodd i’n harolwg nad yw’r cylch cynigion blynyddol yn cynorthwyo 
cynghorau i fynd i’r afael â’r problemau anos a mwy hirsefydlog. Mae 
hyn yn hybu’r arfer o wario ar fentrau hawdd i’w cyflawni, yn hytrach nag 
ar weithgarwch sy’n gallu cael mwy o effaith. Mae hefyd yn golygu bod 
swyddogion dan bwysau sylweddol i gyflawni gwaith presennol ac ymateb 
i grantiau oherwydd diffyg adnoddau wedi toriadau yn ystod blynyddoedd 
o gyni.

2.32 Gall gwendidau mewn canllawiau a chyfyngiadau ar grantiau gyfyngu 
hefyd ar effaith cyllid. Mae rhai cyfyngiadau ar grantiau’n golygu nad yw 
grwpiau sy’n profi tlodi, fel preswylwyr mewn Tai Amlfeddiannaeth neu 
aelodau o gymuned y teithwyr, yn gallu cael cyllid. Gall trigolion sydd 
wedi’u hallgau’n ddigidol gael eu hatal hefyd lle mae cynlluniau’n cael eu 
gweinyddu a’u hadnoddau’n cael eu darparu ar-lein.

2.33 Mae hyn yn cynyddu pwysigrwydd bod y staff sy’n ymwneud â 
chwsmeriaid yn wybodus er mwyn ymgodymu â’r ystod gymhleth o ffrydiau 
cyllido a’r gwahanol amodau ar gyfer rhaglenni. Dywedodd rhai cynghorau 
eu bod wedi ei chael hi’n arbennig o anodd recriwtio i rolau sy’n cael eu 
hariannu gan grantiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd natur 
fyr dymor gweithio ar brosiectau ac ansicrwydd pa un a fydd cyllid grant yn 
parhau. Mae prosesau ymgeisio lluosog, cyfyngiadau o ran cymhwystra 
ar gyfer rhaglenni, ac anawsterau wrth wneud cais i gyd wedi arwain 
at lefelau is o ran y rhai sy’n hawlio’r cyllid dan rai rhaglenni, sydd wedi 
ei gwneud yn ofynnol i gynghorau fuddsoddi adnoddau ychwanegol i 
gynyddu eu cwmpas. Mae’r rhain i gyd yn gweithredu fel rhwystrau sy’n 
atal pobl rhag cael y cymorth arfaethedig ac yn cyfyngu ar effaith rhaglenni 
ac ymyriadau. 

2.34 Nid yw’n syndod bod rhai cynghorau wedi ceisio mynd i’r afael â hyn trwy 
symleiddio gweithgarwch i leihau biwrocratiaeth ac achosion o ddyblygu.  
Er enghraifft, daeth Rhondda Cynon Taf â rhaglenni cyllid gwahanol 
ynghyd mewn un gwasanaeth i helpu i anelu camau gweithredu at y bobl 
sydd fwyaf agored i niwed ac i osgoi sefyllfa lle byddai pobl yn llithro 
drwy’r rhwyd. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod mwy i’w wneud, ond mae’r 
dull un porth newydd hwn yn cynorthwyo’r cyngor i newid i ganolbwyntio 
ar ymyrryd yn gynnar ac atal. Yn yr un modd, daeth Pen-y-bont ar 
Ogwr â phum ffrwd gyllido wahanol ym maes cyflogaeth ynghyd o dan 
Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr i greu un porth i wasanaethau. Yn 
ddiweddar, creodd Caerffili gronfa caledi costau byw gwerth £3 miliwn i 
ymgymryd â chyfres o fentrau i geisio rhoi cymorth i’r rhai sydd â’r angen 
mwyaf anghenus19.

19 https://www.southwalesargus.co.uk/news/23019836
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2.35 Mae cyllid grant i gefnogi pobl mewn tlodi hefyd wedi bod yn cael ei 
ddarparu’n hanesyddol gan Gronfeydd Strwythurol yr UE (ESF). Rhwng 
2014 a 2020, gwariodd Cymru £595.12 miliwn o gyllid ESF ar ystod o 
raglenni sgiliau, cyflogaeth a chyrhaeddiad ieuenctid a chyflogadwyedd. 
Mae Llywodraeth y DU wedi disodli ESF â Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU 
(SPF) a’r Gronfa Ffyniant Bro (LUF). Mae’r arian SPF yn cael ei gyfrifo gan 
ddefnyddio fformiwla ac yn cael ei ddyrannu’n uniongyrchol i gynghorau 
yn hytrach na’i reoli gan Lywodraeth Cymru.  Dyrennir arian LUF gan 
Lywodraeth y DU yn ôl cynigion yn erbyn meini prawf asesu. 

2.36 Ar y cyfan, mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrifo y bydd Cymru’n cael peth 
wmbredd yn llai o gyllid trwy SPF nag ESF, diffyg o £772 miliwn rhwng 
2021-22 a 2024-2520. A chan bod LUF yn seiliedig ar gynigion, mae rhai 
ardaloedd yn y wlad yn debygol o golli’r cyllid hwn yn ei gyfanrwydd. O 
ganlyniad, rhagwelir y bydd gan Gymru lai o arian ar gael i fynd i’r afael â 
thlodi a’i leddfu yn y dyfodol21. 

20 Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig: Colli cyllid i Gymru o ganlyniad i drefniadau 
Llywodraeth y DU ar gyfer cyllid i ddisodli cyllid yr UE, Ebrill 2022 

21 Senedd Cymru, Y Cronfeydd Ffyniant Gyffredin a Ffyniant Bro: beth yw’r diweddaraf?, Ebrill 
2022
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Darparu  gwasanaethau 
llywodraeth leol i 
helpu pobl mewn tlodi
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3.1 Yn yr adran olaf hon o’n hadroddiad, rydym yn ystyried sut y mae 
cynghorau’n llunio eu gwasanaethau i ystyried anghenion pobl sy’n 
byw mewn tlodi, gan edrych ar bwysigrwydd mapio profiadau a gwaith 
comisiynau’r gwirionedd am dlodi.  Rydym yn ystyried sut y mae 
cynghorau’n newid ac yn moderneiddio’r modd y darperir gwasanaethau 
a sut y mae angen iddynt siapio’r ymatebion hyn i ystyried pobl mewn 
tlodi. Yn olaf, rydym yn ystyried sut y mae cynghorau’n gwerthuso gwaith 
blaenorol i helpu i benderfynu ar ddewisiadau polisi yn y dyfodol ac yn 
ystyried cadernid asesiadau o’r effaith economaidd-gymdeithasol.

Gan amlaf, nid yw’r profiad personol o dlodi yn dylanwadu ar y 
modd y mae cynghorau’n darparu gwasanaethau

3.2 Gan nad yw pobl yn aml ond yn chwilio am gymorth pan ydynt mewn 
argyfwng, mae’n hanfodol bod cynghorau’n creu gwasanaethau sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn 
perthynas â thlodi sy’n dwyn gwarthnod o embaras a chywilydd. Fe 
wnaeth pobl y siaradom ni gyda hwy nodi, erbyn yr amser eu bod yn ceisio 
cymorth, eu bod yn aml yn ymdrin â phroblemau sy’n eithriadol o bersonol 
ac yn ymddangos yn amhosibl, sy’n creu straen a gorbryder sylweddol. 
Er mwyn i gynghorau ddeall yn llawn beth yw natur byw gyda thlodi, a sut 
y mae’r penderfyniadau y maent hwy’n eu gwneud a’r gwasanaethau y 
maent hwy’n eu darparu yn gwella neu’n gwaethygu’r profiad hwn, yna 
mae angen iddynt ddeall sut beth yw dod o hyd i’ch ffordd trwy brosesau 
cynghorau, sy’n aml yn gallu bod yn gymhleth ac yn frawychus. 

3.3 Er mwyn deall y profiadau hyn ar y raddfa ofynnol, mae’n well gweithio 
trwy fapio profiadau – Arddangosyn 6.
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Arddangosyn 6 – Mapio profiadau

Gall mapio profiadau helpu cyngor i ddeall y profiad cyffredinol y mae 
cwsmer yn ei gael gyda’i wasanaethau, yn rhai ffisegol a digidol. Mae 
hynny wedyn yn galluogi cynghorau i wneud penderfyniadau mwy 
seiliedig-ar-wybodaeth wrth bennu polisi a chytuno ar gyllidebau i sicrhau 
eu bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i helpu pobl mewn tlodi. 
Gall nodi rhwystrau sy’n gyffredin i bobl sy’n chwilio am gymorth gan 
gynghorau ysgogi newidiadau i wasanaethau gan ei wneud yn brofiad llai 
brawychus a mwy cynhwysol i bobl. 

Byddai elfennau o brofiad llwyddiannus yn cynnwys:

• canolbwyntio ar dlodi o brofiad personol y defnyddiwr i benderfynu a yw 
gwasanaethau’n gymwys ac wedi’u strwythuro i helpu i fynd i’r afael â 
thlodi;

• barnu pa mor dda y mae cynghorau’n targedu adnoddau lle gallant gael 
yr effaith fwyaf;

• cydweithio gyda phobl i ddeall yr achosion a arweiniodd at eu profiadau 
o dlodi;

• sicrhau mai cyswllt wyneb-yn-wyneb cyson yw’r norm i gynnig 
gwasanaeth personol a siarad trwy’r broses a gweithredu fel eiriolwr i’w 
helpu i ddod o hyd i’w ffordd trwy wasanaethau;

• gweithio i ddeall ‘yr hyn sy’n bwysig’ i’r person hwnnw;

• deall y rhwystrau sy’n atal y person hwnnw rhag cael mynediad at 
wasanaethau – ble y mae’r mannau cyfyng, ac a yw  
gwasanaethau’n cael eu cydlynu’n ddigonol ac yn ddigon  
integredig; a

• chynnwys yr unigolyn wrth greu cynllun gweithredu sy’n  
helpu i’w godi allan o dlodi.
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3.4 Un dull o gasglu safbwyntiau ‘profiad personol’ i helpu i oleuo dewisiadau 
o ran polisi a chyllidebau yw trwy ddefnyddio ‘Comisiynau’r Gwirionedd am 
Dlodi’. Mae Comisiynau’r Gwirionedd am Dlodi yn fodelau o ymgysylltu’n 
uniongyrchol â dinasyddion wrth wneud penderfyniadau, a hwythau’n 
cael eu lletya fel arfer gan gynghorau ond yn annibynnol arnynt. Maen 
nhw’n dod â phobl â phrofiadau personol o dlodi, y rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau, arweinwyr y sector cyhoeddus a’r sector preifat a’r 
gymdeithas sifil ehangach at ei gilydd. Mae model ymarfer a gydnabyddir 
yn genedlaethol, Comisiynau’r Gwirionedd am Dlodi, yn galluogi trigolion 
i oleuo a dylanwadu ar bolisïau a rhaglenni cynghorau a phartneriaid yn 
uniongyrchol i sicrhau bod y rhai sy’n profi tlodi yn cynnig her ac adborth. 

3.5 Un o fanteision ychwanegol y Comisiynau yw’r perthnasoedd a gaiff eu 
meithrin rhwng y gymuned – bydd y ddwy set o Gomisiynwyr yn cael 
mewnwelediad gwerthfawr gan y llall, a all wedyn fwydo’r wybodaeth hon 
yn ôl i’w rhwydweithiau cymdeithasol a phroffesiynol. Maen nhw wedi 
llwyddo i alluogi cynghorau fel Glasgow a Leeds i ddylunio gwasanaethau 
sy’n diwallu anghenion pobl mewn tlodi yn well.

3.6 Mae Comisiwn y Gwirionedd am Dlodi Abertawe22 yn dod â’r rhai sy’n 
byw yn y tlodi mwyaf enbyd ynghyd â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau 
allweddol i gydweithio tuag at fynd i’r afael â thlodi a goresgyn tlodi yn 
Abertawe. Mae’n gwneud y rhai yr effeithir arnynt gan dlodi’n ganolog i 
benderfyniadau am dlodi trwy greu mannau diogel i bobl sydd â phrofiad 
personol o dlodi i adrodd eu straeon, meithrin perthynas â’i gilydd, 
a chyda’r penderfynwyr dylanwadol yn yr ardal leol. Mae comisiwn 
Abertawe newydd gael ei sefydlu a megis dechrau trefnu ei raglen waith 
y mae. Fodd bynnag, nid yw cynghorau eraill wedi mabwysiadu’r model 
hwn a nododd pobl y gwnaethom ni gyfweld â hwy nad yw defnyddwyr 
gwasanaethau’n dylanwadu’n gyson ar bolisïau, dewisiadau o ran darparu 
gwasanaethau a chyllidebau ar gyfer mynd i’r afael â thlodi a’i leddfu. 

22 Gwefan Comisiwn y Gwirionedd am Dlodi Abertawe 
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Profiad comisiynwyr yn Abertawe...

‘Mae mynd at y gwasanaethau yn dalcen caled bob amser. Nid dim 
ond gorfod ailadrodd y stori drwy’r amser, ond methu â chyrraedd 
rhywun sydd ddim yn swyddog ceiniog a dimau.’

‘Mae angen cydnabod bod gwasanaethau yn achosi llawer o’r 
trawma a brofir gan bobl. Boed hynny’n ofal cymdeithasol, addysg 
neu iechyd. Mae llawer o’r gwasanaethau yn achosi trawma. Nid 
yw’n ymwneud â chyfathrebu yn unig hyd yn oed. Mae gan y system 
brosesau i weithio drwyddynt sy’n niweidiol.’

‘Mae fel y rheilffordd danddaearol gyda’r trên yn dod at y platfform 
a neges yn dweud ‘gochelwch rhag y bwlch’. Mae’r bwlch hwn 
newydd fynd yn fwy ac yn fwy dros y blynyddoedd.’

Ffynhonnell: Cyfweliad Archwilio Cymru gyda Chomisiwn y Gwirionedd am Dlodi Abertawe, 
Ebrill 2022

Mae cynghorau’n newid sut y maent yn darparu gwasanaethau 
o ganlyniad i’r pandemig a phwysau cyllidebol parhaus, ond nid 
yw’r modelau darparu newydd wastad yn helpu pobl mewn tlodi

3.7 Creodd y pandemig nifer o heriau i gynghorau. Caeodd swyddfeydd, 
ysgolion a gweithleoedd, a daeth rhyngweithio wyneb-yn-wyneb rhwng 
llawer o staff a phobl yr oedd angen gwasanaethau arnynt i ben. O 
ganlyniad, bu’n rhaid i gynghorau ymateb yn greadigol i sicrhau bod 
y gwasanaethau yr oedd eu hangen ar bobl ac yr oeddent yn dibynnu 
arnynt ar gael ac yn hygyrch. Yn sgîl y pandemig, mae’r datrysiadau, 
strategaethau a thechnolegau arloesol hyn wedi helpu i greu tirwedd 
newydd ar gyfer darparu gwasanaethau.

3.8 Mae cynghorau a dinasyddion fel ei gilydd bellach yn byw mewn hinsawdd 
sy’n her ac yn drawsnewidiol lle mae darpariaeth ‘brics a morter’ yn llai 
amlwg a pherthnasol, a lle mae opsiynau digidol yn dod yn opsiynau diofyn 
ar gyfer llawer o wasanaethau. I rai cynghorau, mae hyn yn rhan o daith 
y dechreuon nhw arni cyn y pandemig. I eraill, dim ond y dechrau ydyw. 
Ond i bob cyngor, mae’n bwysig eu bod yn parhau i gysylltu â’r rhai y mae 
arnynt fwyaf angen eu cymorth ac i weithio gyda hwy, yn enwedig pobl 
mewn tlodi. Dylai hyn fod yn ganolog i’r penderfyniadau a’r dewisiadau 
maen nhw’n eu gwneud.

Tudalen 162



tudalen 44 ‘Amser am Newid’ – Tlodi yng Nghymru

Mae symud gwasanaethau ar-lein yn dal i dyfu mewn pwysigrwydd ond mae 
allgau digidol yn dal i fod yn her fawr, yn enwedig i bobl mewn tlodi

3.9 Mae manteision amlwg i symud i wasanaethau digidol , i ddefnyddwyr y 
gwasanaeth a chynghorau. Mae annog y rhai sydd â’r risg fwyaf o dlodi i 
gael mynediad at wasanaethau ar-lein yn helpu pobl i fod yn fwy hunan-
ddibynnol, yn rhoi mynediad iddynt at gyngor cyfredol ac yn gallu helpu 
defnyddwyr sy’n methu â theithio’n bell i gael mynediad at y gwasanaethau 
y mae eu hangen arnynt. I gynghorau, maen nhw’n gallu lleihau costau 
gweinyddu, a chyda system sydd wedi’i chynllunio’n dda, yn gallu sicrhau 
bod gwasanaethau wedi’u hintegreiddio’n well. 

3.10 Fodd bynnag, gall digideiddio gwasanaethau achosi anawsterau. Dengys 
data a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol23 (ONS) fod nifer 
y bobl sydd erioed wedi defnyddio’r rhyngrwyd yn dal i fod yn ystyfnig o 
uchel yng Nghymru - 8% o’r boblogaeth. Mae hynny’n uwch na’r Alban a 
Lloegr ond yn is na Gogledd Iwerddon. Yr ardaloedd yng Nghymru sydd 
â’r lefelau cysylltedd gwaethaf yw Powys (20.3%); Cymoedd Canol De 
Cymru (15.4%); a Chymoedd Gwent (14%). Yr ardaloedd â’r cysylltedd 
gorau a’r defnydd gorau o’r rhyngrwyd yw Sir Fynwy a Chasnewydd 
(4.2%); Abertawe (5.3%); a Chaerdydd a Bro Morgannwg (5.4%). 

3.11 O ran statws gweithgarwch economaidd, ar lefel y DU mae’r rhai sydd â’r 
lefelau gwaethaf o ran defnydd o’r rhyngrwyd yn bobl sydd wedi ymddeol 
(y dywedodd 28.9% ohonynt nad ydynt byth neu mai prin eu bod yn 
defnyddio’r rhyngrwyd) a phobl sy’n economaidd anweithgar (9.5% o’r 
cyfanswm). Canfu ymchwil a gyhoeddwyd gan Lloyds24 hefyd mai Cymru 
sydd â’r nifer uchaf o bobl sydd heb ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ystod y 
tri mis diwethaf - 13% o’r boblogaeth - ac mae’r rhai sy’n ennill llai nag 
£20,000 yn fwy tebygol o beidio â bod ar-lein ac o feddu ar lai o allu i 
ddefnyddio gwasanaethau digidol. 

23 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Internet Users, 2020, Ebrill 2021
24 Lloyds Bank, UK Consumer Digital Index 2021 
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3.12 Mae sicrhau nad yw’r newid cynyddol i ddigidol yn gadael unrhyw un ar ôl 
neu, os yw pobl yn ei chael hi’n anodd cael mynediad at wasanaethau’n 
ddigidol, bod cymorth yn cael ei roi ar waith i’w helpu yn hanfodol felly. 
Fe ganfuom ni fod y rhan fwyaf o gynghorau’n cydnabod problem allgau 
digidol, gan bod 14 o’r 22 o gynghorau yng Nghymru wedi mabwysiadu 
strategaeth ddigidol a bod nifer o’r rhain yn canolbwyntio ar fynd i’r 
afael ag allgau digidol.  Er enghraifft,  mae strategaeth ddigidol Cyngor 
Caerdydd yn gwneud ymrwymiad i leihau allgau posibl o wasanaethau 
digidol trwy:

a cyflogi swyddogion â chyfrifoldebau penodol am gynhwysiant digidol;
b darparu dyfeisiau 4G i rai nad ydynt yn gallu fforddio prynu offer;
c cynnig meddygfeydd digidol ar ledled y ddinas;
ch cyflwyno sesiynau galw heibio wythnosol am ddim i roi cymorth i bobl 

sy’n llai hyderus wrth ddefnyddio TG; ac 
d creu llinell ffôn gyhoeddus bwrpasol ar gyfer ymholiadau digidol.

3.13 Fodd bynnag, nid yw ystod a natur gynhwysfawr y cymorth yng 
Nghaerdydd bob amser yn cael eu hefelychu mewn mannau eraill. Er 
bod 15 o’r 22 o gynghorau yn cyfeirio’n benodol at effaith negyddol allgau 
digidol fel maes ar gyfer gweithredu mewn cynllun corfforaethol neu 
strategaeth gorfforaethol, dim ond 12 cyngor sy’n rhoi mynediad i bobl at 
raglen cynhwysiant sgiliau digidol a dim ond pump sy’n darparu dyfeisiau 
i helpu pobl i gael mynediad at wasanaethau ar-lein. Hefyd, nid oes gan 
yr un cyngor dudalen lanio nac adnoddau gwe pwrpasol â ffocws ar dlodi 
sy’n dod â holl waith y cyngor ynghyd mewn un lle hawdd-dod-o-hyd-iddo 
sy’n hyrwyddo’n rhagweithiol mewn un lle yr hyn y mae angen i bobl ei 
wneud i gael yr help y mae ei angen arnynt.

3.14 Un o’r blaenoriaethau yn Tlodi Plant: Cynllun Gweithredu Pwyslais ar 
Incwm gan Lywodraeth Cymru yw sicrhau bod teuluoedd yng Nghymru 
yn cael eu cynorthwyo i hawlio’r holl gymorth ariannol y mae ganddynt 
hawl iddo trwy ddatblygu dull ‘dywedwch wrthym unwaith’. Mae bod 
ag ‘un pwynt mynediad’ i wasanaethau yn helpu i leihau cymhlethdod 
yn y system ac yn gwneud y dinesydd yn ganolog i’r drefn darparu 
gwasanaethau trwy ei gwneud yn ofynnol i gynghorau greu’r cysylltiadau 
a darparu gwasanaethau yn hytrach na bod rhywun yn gorfod ysgrifennu, 
ffonio neu hyd yn oed ymweld â phob gwasanaeth yn unigol i ofyn am 
help.
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3.15 Mae canfyddiadau ein hadolygiad yn amlygu bod cynghorau yn dal i 
weinyddu, rheoli a darparu gwasanaethau mewn amrywiaeth eang o 
ffyrdd ac nad yw’r un cyngor wedi creu un porth i mewn i wasanaethau. 
Er enghraifft, mae’n rhaid i bobl gwblhau ffurflenni cais lluosog sy’n aml 
yn cofnodi’r un wybodaeth wrth wneud cais am wasanaethau tebyg. 
Mae gorfod adrodd ac ailadrodd eich stori er mwyn cael mynediad at 
wasanaethau cysylltiedig, gan nad yw gwybodaeth yn cael ei rhannu 
rhwng sefydliadau, yn gallu atal pobl rhag chwilio am gymorth. Er 
enghraifft, mae cysylltiadau â mathau eraill o gymorth a roddir gan 
sefydliadau eraill megis rheoli dyledion, banciau bwyd a chyngor ehangach 
yn amrywio’n fawr. Ceir hefyd wrthwynebiad parhaus i rannu gwybodaeth 
ar draws systemau, rhwng adrannau cynghorau a chyda phartneriaid 
oherwydd pryderon ynghylch diogelu data ac ofn cael eu cosbi.

Gall gwasanaethau cyhoeddusrwydd, cyngor a gwybodaeth cynhwysfawr 
ac integredig helpu pobl sy’n cael trafferthion yn sylweddol ond mae’r darlun 
ledled Cymru yn gymysg, ac mae cynghorau’n ei chael hi’n anodd blaenoriaethu 
gwaith ataliol oherwydd y niferoedd uchel o bobl sydd mewn argyfwng

3.16 Mae tirwedd gwasanaethau cyhoeddus yn eang, yn amrywiol ac yn 
gymhleth gyda chymysgedd o sefydliadau o wahanol sectorau yn darparu 
ystod enfawr o wasanaethau sydd prin yn cael eu cydlynu â’i gilydd. 
Gall pobl ei chael hi’n anodd dod o hyd i’w ffordd trwy’r system a chael 
mynediad at y cymorth y mae ei angen arnynt, yn enwedig pan ydynt yn 
cael trafferth cael deupen llinyn ynghyd. 

3.17 Gwelsom rai enghreifftiau cadarnhaol o sut mae gwasanaethau cyngor a 
gwasanaethau’r trydydd sector yn integreiddio a chydweithio i ddarparu 
ymateb cynhwysfawr sy’n canolbwyntio ar helpu pobl mewn angen. Er 
enghraifft, yng Nghaerdydd, mae’r ganolfan Cyngor ar Bopeth leol, Undeb 
Credyd Caerdydd a’r Fro a gwasanaethau cynghori Cyngor Caerdydd 
yn gweithredu o Hybiau Cymunedol ledled y ddinas. Trwy’r gwaith 
cydweithredol hwn mae’r cyngor a’i bartneriaid yn darparu gwasanaeth 
cynghori un stop sy’n helpu pobl i gael mwy o arian a chymorth. 

3.18 Yn yr un modd, mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio trwy Fwrdd 
Datblygu Cymunedol y Rhyl i dargedu’r rhai mwyaf anghenus ac i roi 
cymorth a chynhorthwy. Mae rhai cynghorau hefyd yn cynnal ymgyrchoedd 
hysbysebu yn rheolaidd i sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r hyn sydd ar 
gael a’r hyn y mae ganddynt hawl iddo. Ymgyrch Llwgu yn ystod y Gwyliau 
Sir y Fflint a roddodd gymorth i ddosbarthu miloedd o brydau bwyd yn 
ystod gwyliau ysgol ac ymgyrch gyfathrebu ar y cyd gan gynghorau 
Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe i gynyddu’r nifer sy’n hawlio credyd 
pensiwn.
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3.19 Fodd bynnag, nid yw’r dulliau hyn bob amser yn cael eu hefelychu, ac 
mae rhai  cynghorau’n gweithredu’n annibynnol ar bartneriaid, sy’n gallu 
creu anawsterau i bobl mewn tlodi. Fe wnaeth y rhai y gwnaethom ni 
siarad gyda hwy nodi eu bod yn aml yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i 
wybodaeth, nad ydynt yn gwybod ble i ddechrau, nac at bwy i fynd, yn 
enwedig pan fydd sawl sefydliad yn cynnig gwasanaethau tebyg. Roedd 
adborth gan bobl sy’n defnyddio gwasanaethau cynghori’n nodi, pan 
fyddant yn gallu cael mynediad at wasanaethau’n gyflym a chael cyngor a 
chymorth manwl, bod hyn yn aml yn ddigon i atal problemau llai rhag troi’n 
argyfwng na ellir ei reoli.

3.20 Nododd Cyngor ar Bopeth Cymru a Chyngor Abertawe ill dau fod pobl yn 
aml yn gyndyn o ymgysylltu â chyngor a cheisio cymorth os oes arnynt 
arian iddo hefyd, gan ofni y bydd y cyngor yn mynd ar eu holau am beidio 
â thalu dyled. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, mae Cyngor Abertawe’n 
datblygu Polisi Adfer Dyled Bersonol Corfforaethol a fydd yn amlinellu’r 
egwyddorion ar gyfer cefnogi pobl sydd â dyled bersonol heb ei thalu 
gyda’r cyngor.

3.21 Yn ystod cyfweliadau, roedd y rhan fwyaf o swyddogion yn teimlo bod 
gweithgarwch y cyngor yn canolbwyntio gan amlaf ar ymdrin â phobl 
mewn argyfwng yn hytrach nag atal pobl rhag mynd i mewn i dlodi yn y 
lle cyntaf. Mae hyn gan mwyaf yn adlewyrchiad o’r lefelau uchel o alw 
am wasanaethau gan bobl sy’n ei chael hi’n anodd o ddydd i ddydd ac 
sy’n methu â dygymod heb gymorth. Er enghraifft, dywedodd Cyngor ar 
Bopeth yn ddiweddar bod y galw am eu gwasanaethau wedi cynyddu 
200% yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf25. Gwelsom hefyd mai prif 
ffocws gwaith atal yw rhoi cyngor amserol, yn enwedig sicrhau bod pobl 
yn cael mynediad at y budd-daliadau y mae ganddynt hawl i’w cael, a 
chynorthwyo pobl i gael cyflogaeth. Gall y gwasanaethau hyn gael eu 
darparu’n uniongyrchol gan gynghorau ond hefyd gan gyrff y trydydd 
sector, yn arbennig, sefydliadau fel Cyngor ar Bopeth. 

25 https://www.itv.com/news/wales/2022-10-03/its-a-scary-time-citizens-advice-sees-200-jump-
in-people-needing-help 
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Mae hybiau cymunedol yn cynnig cyfle i gynghorau helpu pobl pan ydynt mewn 
argyfwng 

3.22 Fe wnaeth symud gwasanaethau i gymunedau, yn enwedig trwy ddatblygu 
hybiau cymunedol, alluogi cynghorau i gydlynu ymatebion a sicrhau bod 
gwasanaethau’n dal i fod ar gael yn ystod y pandemig. Fe wnaeth yr 
hybiau hyn gryfhau amlygrwydd gwasanaethau cynghorau yn y gymuned 
yn ystod y pandemig a’r rhain yn aml oedd y man galw cyntaf i bobl fregus. 
Gyda thlodi mewn golwg gallant hefyd weithredu fel y man galw cyntaf i 
sicrhau bod pobl yn cael cymorth. 

3.23 Roedd rhai’n darparu gwasanaethau’n uniongyrchol tra bo eraill yn cynnig 
gwasanaeth brysbennu, gan asesu’r angen a gwneud atgyfeiriadau 
at wasanaethau eraill y cyngor neu bartneriaid. Yn ystod y pandemig, 
fe wnaethant helpu i ddosbarthu cyllid tlodi tanwydd a rhoi taliadau 
hunan-ynysu ar y llwybr carlam. Er enghraifft, creodd Caerdydd 22 o 
hybiau cymunedol, mae gan Geredigion bum hyb cymunedol, mae 
gan Gasnewydd bedwar hyb cymunedol, ac o dan Fwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru, mae pum Hyb Cymorth Covid. 

3.24 Mae hybiau hefyd yn aml yn aml yn amlbwrpas, gan ddarparu a lletya 
ystod o weithgareddau a gwasanaethau a ddefnyddir gan lawer o wahanol 
bobl. Mae’r ystod o wasanaethau’n adlewyrchu’r angen lleol a gallant gael 
eu darparu gan bobl leol, sefydliadau eraill neu asiantaethau cyhoeddus. 
Maent hefyd yn cefnogi cydweithio gwell a gwasanaethau mwy integredig. 
Gallant drawsnewid adeiladau presennol, nas defnyddir a darparu ffocws 
ar gyfer adfywio a arweinir gan y gymuned. Eu cryfder craidd yw eu bod 
yn darparu presenoldeb cryfach mewn cymunedau ac yn gallu ymateb yn 
gynt i bobl sydd mewn trafferthion. Felly, gall hybiau cymunedol helpu i 
adeiladu cymunedau mwy cydlynus a chydnerth. 

Mae’r arfer o ddeall effaith bosibl penderfyniadau polisi a gwybod 
beth sy’n gweithio’n amrywio’n eang

3.25 Mae deall effaith penderfyniadau polisi a phenderfyniadau am gyllidebau, 
ar yr adeg pan ydych yn cytuno ar gamau gweithredu ond hefyd pan ydych 
yn gwerthuso effaith a llwyddiant eich penderfyniadau, yn hanfodol er 
mwyn i gynghorau wneud y gorau o’u hymdrechion o ran mynd i’r afael 
â thlodi a lleddfu tlodi. Bydd asesiad effaith trylwyr a gwybodus yn helpu 
gwasanaethau cyhoeddus i osgoi gwneud penderfyniadau gwael ac yn 
eu cynorthwyo i gyflawni eu cyfrifoldebau cyfreithiol. A bydd bod â data 
cynhwysfawr, o ansawdd da a pherthnasol sy’n cael ei werthuso, ei herio 
ac y creffir arno’n cryfhau atebolrwydd ac yn ei gwneud yn bosibl cymryd 
camau cywiro yn gyflym. 
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Mae pob cyngor yn cynnal rhyw fath o asesiad i bennu effaith economaidd-
gymdeithasol debygol dewisiadau a phenderfyniadau polisi, ond mae’r dull 
yn amrywio ac nid yw bob amser yn effeithiol

3.26 Daeth y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol i rym yng Nghymru ar 31 
Mawrth 2021. Ei nod yw gwella’r broses benderfynu a helpu’r rhai sydd 
dan anfantais yn economaidd-gymdeithasol. Yn awr, rhaid i gynghorau 
feddwl sut y gall eu penderfyniadau strategol, fel pennu amcanion a 
datblygu gwasanaethau cyhoeddus, wella cydraddoldeb o ran canlyniadau 
i bobl sy’n dioddef anfantais economaidd-gymdeithasol. Yn benodol, 
wrth wneud penderfyniadau strategol am fynd i’r afael â thlodi, rhaid i 
gynghorau ddangos sut y maent yn rhoi ystyriaeth effeithiol i farn y rhai yr 
effeithir arnynt gan y penderfyniadau hynny. Dim ond trwy gynnwys pobl 
trwy ymgysylltu ac ymgynghori effeithiol y gellir cyflawni hyn, gan ystyried 
eu barn yn ofalus a sicrhau bod polisi’n adlewyrchu barn dinasyddion. 

3.27 Canfuom fod pob cyngor yn cynnal rhyw fath o asesiad i benderfynu 
ar effaith economaidd-gymdeithasol debygol penderfyniadau. Mae 
llawer yn defnyddio asesiad effaith integredig sy’n dod â phob 
ystyriaeth polisi statudol a chorfforaethol allweddol at ei gilydd mewn 
un lle, gan ganolbwyntio ar y goblygiadau mewn perthynas, fel arfer, â 
blaenoriaethau’r cynllun corfforaethol; amcanion llesiant;  y Gymraeg; 
cydraddoldeb; materion ehangach yn y cyngor o safbwynt cyfreithiol, pobl 
a chyllid; a’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd. Mae rhai 
hefyd yn ystyried y Ddeddf Hawliau Dynol a chonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar hawliau’r plentyn.

3.28 Mae gan Gyngor Abertawe asesiad effaith integredig cynhwysfawr sydd 
nid yn unig yn ystyried yn fanwl effaith debygol penderfyniad polisi ar yr 
amryw gyfrifoldebau statudol ond sydd hefyd yn cynnwys adrannau sy’n 
ymdrin â’r canlynol: 

a gweithgarwch cynnwys sy’n nodi’r rhai y mae’r gwasanaeth wedi 
ymgysylltu â nhw wrth benderfynu ar ei bolisi strategol megis 
partneriaid, defnyddwyr gwasanaeth a’r rhai y mae’n cyd-gynhyrchu â 
hwy;

b asesiad o’r effaith gronnus/camau lliniaru i sicrhau bod y polisi yn cael 
ei ystyried yn ei gyflawnder sy’n dangos sut y mae’n cysylltu ar draws 
gwasanaethau a ddarperir ar draws y cyngor;

c sut y bydd gwasanaeth  y cyngor yn monitro ac yn gwerthuso’r effaith 
er mwyn gallu gwneud newidiadau’n gyflym; a

ch cynllun gweithredu sy’n nodi’r gweithgareddau y bydd y Cyngor yn eu 
cyflawni o ganlyniad i’r Asesiad Effaith Integredig.
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3.29 Mae Caerffili hefyd yn cynnwys chwe asesiad economaidd-gymdeithasol 
manwl yn hytrach nag un ystyriaeth sy’n cynnwys pawb. Mae’r rhain 
yn cwmpasu asesiadau penodol sy’n edrych ar incwm isel/tlodi incwm; 
cyfoeth isel a/neu ddim cyfoeth; amddifadedd materol; amddifadedd ardal; 
cefndir economaidd-gymdeithasol; ac anfantais economaidd-gymdeithasol. 
Mae hyn yn galluogi’r Cyngor i ystyried materion economaidd-
gymdeithasol mewn dyfnder sylweddol i dargedu camau gweithredu yn 
well. 

3.30 Gwelsom hefyd wendidau yn asesiadau cynghorau eraill o’r effaith 
economaidd-gymdeithasol. Roedd llawer o asesiadau effaith a adolygwyd 
gennym yn dod i’r casgliad nad oes angen cynnal asesiad trylwyr hyd 
yn oed pan fo’r polisi’n dwyn goblygiadau economaidd-gymdeithasol 
amlwg. Er enghraifft, gostyngiadau mewn gwasanaethau a thoriadau 
mewn cyllidebau. Mewn eraill gwelsom fod rhai asesiadau a gwblhawyd 
yn fyr iawn, nad oeddent ond yn rhyw fras ystyried effaith gymdeithasol-
economaidd bosibl polisi a bod diffyg manylion am oblygiadau 
economaidd-gymdeithasol tyngedfennol mewn perthynas â chynlluniau 
Adfer COVID, newidiadau i feini prawf ar gyfer grantiau a chymorth arall. 
Ac roedd hyn er bod sawl cyngor yn fframio’r polisi a gyflwynwyd ar gyfer 
penderfyniad fel un a fyddai’n ei helpu i fynd i’r afael â thlodi. 

3.31 Mae’r dystiolaeth y dibynnir arni ac a ddefnyddir i gwblhau asesiadau 
hefyd yn amrywio o ran dyfnder ac ansawdd ac nid yw pob un yn 
defnyddio’r trylwyredd a fabwysiadwyd yn Abertawe a Chaerffili. Er 
enghraifft, gwelsom fod gwybodaeth ymgynghori a chynnwys yn aml wedi 
dyddio gan dynnu ar ddata cyn y pandemig neu ei bod yn annigonol i roi 
adborth ystyrlon i helpu i lunio casgliadau yn yr asesiad effaith. 

Mae deall angen a thynnu ar ystod eang o ddata i lunio ymatebion yn dal i fod 
yn faes ar gyfer gwella ac mae’r rhan fwyaf o gynghorau’n cael trafferth dangos 
gwerth eu gwaith o ran lleddfu a mynd i’r afael â thlodi

3.32 Mae angen dealltwriaeth dda am ddata lleol a chenedlaethol er mwyn 
datblygu camau gweithredu penodol, amserol a all gael yr effaith fwyaf. 
Mae’r ddealltwriaeth hefyd yn galluogi cynghorau i nodi rhaglenni effeithiol 
â chanlyniadau cadarnhaol, sy’n hanfodol i greu goruchwyliaeth a chraffu 
effeithiol ar weithgarwch. Mae’r rhan fwyaf o gynghorau yn tynnu ar ddata 
MALlC i adnabod ardaloedd lleol o amddifadedd. Er bod hyn yn sylfaen 
ddefnyddiol, mae’r data hwn yn hanesyddol ac yn hen gan mwyaf. Mae’n 
arbennig o wan yn awr am ei fod wedi cael ei ddiweddaru ddiwethaf cyn y 
pandemig a’r argyfwng costau byw26. 

26 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru a ddiweddarwyd ddiwethaf yn 2019.
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3.33 Fodd bynnag, gwelsom nad yw cynghorau’n gwneud defnydd llawn o’r 
symiau sylweddol o ddata y maent yn ei gasglu a’i ddal. Ar hyn o bryd, 
mae cynghorau’n canolbwyntio’n fwy ar gofnodi’r modd y cyflawnir 
prosiectau penodol gan gasglu manylion y niferoedd a gynorthwywyd a 
dim digon am effaith, lles a manteision ehangach buddsoddiadau. Nid 
yw’r gwendidau a’r cyfyngiadau hyn o ran sylw a ffocws yn darparu ar 
gyfer gwerthusiad o berfformiad, yn enwedig gan bod cynghorau’n aml 
yn adrodd ar wybodaeth mewn seilos ac nad ydynt yn coladu data i’w 
gwneud yn bosibl creu darlun cynhwysfawr o weithgarwch ac effaith ar 
draws y cyngor. 

3.34 Yn yr un modd, gwelsom nad oes llawer o gymharu na meincnodi 
perfformiad gyda chynghorau eraill i helpu i nodi cyfleoedd i wella. Nid yw 
hyn yn cael ei helpu gan y diffyg dangosyddion a thargedau cenedlaethol. 
O ganlyniad, er bod cynghorau’n gallu nodi’r camau maen nhw’n eu 
cymryd, mae’r gwendidau hyn yn ei gwneud hi’n anodd gwybod yn iawn 
pa mor dda maen nhw’n perfformio ac a yw’r adnoddau maen nhw’n eu 
gwario yn cael yr effaith orau y gallant ei chael ac yn cynrychioli gwerth am 
arian. 

3.35 Felly mae ymdrechion i wella trefniadau casglu a dadansoddi data i 
dargedu camau ac effaith yn well yn faes i’w wella. Mae cynghorau Ynys 
Môn a Cheredigion wedi datblygu dangosfyrddau o ddata sydd ar gael yn 
gyhoeddus er mwyn helpu i flaenoriaethu camau gweithredu yn y dyfodol. 
Bu Ynys Môn yn gweithio ar y cyd â Data Cymru i ddatblygu dangosfwrdd 
o’r fath.

3.36 A mynd ymhellach, mae Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio offeryn 
tracio incwm isel sy’n cyfuno data’r cyngor a data sydd ar gael yn 
gyhoeddus i wella sut a ble maen nhw’n targedu cymorth i’r rhai sy’n 
hysbys i’r cyngor ac sydd eisoes yn cael gwasanaethau. Hefyd, yn 
ddiweddar cyhoeddodd Data Cymru offeryn data sy’n coladu data 
allweddol sydd ar gael yn gyhoeddus mewn un lle. 

3.37 Mae Caerdydd yn casglu data da i ddangos effaith ei ymyriadau. Yn 2020-
21, fe wnaeth y Cyngor gynorthwyo tua 17,000 o bobl trwy ei ganolfan 
cynghori a thrwy’r Llinell Gyngor, a hawlio £14 miliwn yn ychwanegol 
mewn budd-daliadau lles ar ran pobl. Yn yr un modd, fe wnaeth rhaglen 
‘Gofal Caerffili’ yn 2020-21 sicrhau £5 miliwn o incwm ychwanegol ar gyfer 
tenantiaid tai cyngor yn y fwrdeistref sirol ac atal unrhyw droi allan o dai’r 
cyngor. 
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1 Dull ac ymagweddau archwilio

Atodiadau
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Ymagwedd

Ein dull gweithredu oedd deall cynlluniau strategol cynghorau a’r modd y maent 
yn cymryd camau gweithredu i gefnogi’r rhai sy’n byw mewn tlodi. Fe archwiliom 
ni’r gallu i leddfu effaith uniongyrchol tlodi ar bobl, yn ogystal â gallu cynghorau i 
fynd i’r afael ag ef fel mater yn y tymor hir.

Mae’r adroddiad hwn yn cyd-fynd ag adolygiadau eraill sydd ar y gweill sy’n 
archwilio sut y mae cynghorau’n grymuso cydnerthedd cymunedau a rôl 
mentrau cymdeithasol wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Gyda’i gilydd 
maent yn archwilio sut y mae cynghorau’n grymuso dinasyddion i fynd i’r afael 
â materion ac atal materion rhag datblygu i fod yn argyfwng sy’n gofyn am 
ymyrraeth statudol.

Fe wnaethom archwilio pob un o’r 22 prif gyngor yng Nghymru ar lefel uchel, 
gan reoli’r broses gyflawni i fod yn ymwybodol o’r pwysau sydd ar swyddogion 
cynghorau yn ystod y pandemig a’r argyfwng costau byw. Fe wnaethon ni 
sicrhau bod y cwmpas yn ddigon i gael golwg ar y sector cyfan ond heb 
dynnu sylw’n sylweddol oddi wrth waith cyflawni swyddogion. Roedd ein dull 
gweithredu yn hyblyg i gyd-fynd â swyddogion wrth gytuno a chyflawni ein 
gwaith maes.

1 Dull ac ymagweddau archwilio
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Dulliau

Fe gwblhaom ni ein hadolygiad rhwng mis Ebrill 2021 a mis Medi 2022 ac fe 
ddefnyddiom ni ystod o ddulliau wrth gyflawni ein hadolygiad:

• adolygu dogfennau: fe wnaethon ni adolygu dogfennaeth gan Lywodraeth 
Cymru, cynghorau, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a chyrff cyhoeddus 
perthnasol eraill. Fe wnaethom hefyd adolygu ystod o gyhoeddiadau gan 
elusennau, grwpiau cynrychiolaidd, cyrff cyhoeddus eraill yng ngwledydd 
eraill y DU, a chyhoeddiadau gan Lywodraeth y DU.

• cyfweliadau – fe gynhaliom ni amrywiaeth o wahanol fathau o gyfweliadau:
• cyfweliadau â swyddogion – fe gyfwelom ni â swyddogion a enwebwyd 

gan holl brif gynghorau Cymru, yn gyffredinol y rhai â chyfrifoldeb am dlodi 
neu faes gwasanaeth cysylltiedig, megis cyflogadwyedd, budd-daliadau, 
neu raglenni Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd y rhain rhwng mis Ionawr a 
mis  Mai 2022.

• cyfweliadau cenedlaethol - fe gyfwelom ni â chynrychiolwyr elusennau 
o Gymru, banciau bwyd, grwpiau’r trydydd sector, a gweision sifil. Fe 
wnaethom hefyd gyfweld â chynrychiolwyr elusennau a sefydliadau yn 
y DU a swyddogion cynghorau yng ngwledydd eraill y DU. Cynhaliwyd y 
rhain rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2022.

• cyfweliadau academaidd – gwnaethom gyfweld ag academyddion a oedd 
yn canolbwyntio ar dlodi a ansefydlogrwydd o dair prifysgol yn y DU. 
Cynhaliwyd y rhain rhwng Mawrth ac Ebrill 2022.

• grwpiau ffocws – fe gynhaliom ni ddau fath o grwpiau ffocws:
• grwpiau ffocws swyddogion - yn unol â’n dull gweithredu, roedd rhai 

cynghorau’n teimlo ei bod yn fwy priodol i ni siarad gydag ystod o 
swyddogion mewn grwpiau ffocws i leihau ein heffaith ar ddarparu 
gwasanaethau.

• grŵp ffocws ar brofiad personol – cynhaliwyd grŵp ffocws ym mis Ebrill 
2022 gyda chynrychiolwyr Comisiwn y Gwirionedd am Dlodi Abertawe i 
ddeall eu profiadau a gwrando arnynt.

• arolwg – fe wnaethom gynnal arolwg o 16 o gleientiaid Cyngor ar Bopeth 
Rhondda Cynon Taf i gael gwybod am eu profiadau tlodi ym mis Mehefin 
2022.

• dadansoddi data – buom yn casglu ac yn dadansoddi ystod o setiau data 
sydd ar gael yn gyhoeddus gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol a sefydliadau’r trydydd sector. 

Tudalen 173



Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd 

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn destun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau  
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-mail: post@archwilio.cymru

Website: www.archwilio.cymru

Tudalen 174



‘Cyfle wedi’i golli’ – 
Mentrau Cymdeithasol
Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Rhagfyr 2022

Tudalen 175



tudalen 2 ‘Cyfle wedi’i golli’ – Mentrau Cymdeithasol

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

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

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

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2022

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

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

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

This document is also available in English.

Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan 
Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
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Cyd-destun
1 Fel sefydliadau, mae Mentrau Cymdeithasol yn eistedd rhwng y sectorau 

cyhoeddus a phreifat. Maent yn cymhwyso strategaethau masnachol i 
gael y gwelliannau mwyaf posibl mewn llesiant ariannol, cymdeithasol 
ac amgylcheddol, yn aml ar gyfer grwpiau unigol mewn cymdeithas, 
cymunedau diffiniedig neu ardaloedd. Yn benodol, gall Mentrau 
Cymdeithasol fod o fudd i gymunedau difreintiedig; creu cyfoeth lle 
mae arian yn brin; a helpu i drechu tlodi a mynd i’r afael ag anghenion. 
Mae strwythur Mentrau Cymdeithasol yn amrywio ac yn cynnwys 
partneriaethau er elw neu ddielw, cwmnïau cydweithredol, sefydliadau 
cydfuddiannol, busnesau cymdeithasol, cwmnïau buddiannau cymunedol 
ac elusennau.

2 Gall menter gymdeithasol felly weithio ym mhob un o sectorau economi 
Cymru ac ym mhob rhan o’r wlad ac maent yn fwyfwy amlwg yn 
neddfwriaeth Senedd Cymru. Mae adran 16 Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd ar 
awdurdodau lleol i ‘hyrwyddo mentrau cymdeithasol i ddarparu gofal 
a chymorth a gwasanaethau ataliol’. Yn yr un modd, mae ethos a 
dull Mentrau Cymdeithasol yn cyd-fynd yn dda â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Gall mentrau cymdeithasol wneud cyfraniad 
sylweddol at gyrraedd y saith nod llesiant cenedlaethol trwy helpu i greu 
gwlad decach a mwy cyfartal. 

3 Yn bwysig, oherwydd bod Mentrau Cymdeithasol yn canolbwyntio ar gadw 
cyfoeth o fewn cymunedau, maen nhw’n gallu cynorthwyo pobl sydd mewn 
tlodi drwy: 

•  helpu pobl mewn cymunedau difreintiedig yn uniongyrchol drwy 
ddarparu gwasanaethau na fyddai ar gael fel arall;

• dwyn manteision cyhoeddus sylfaenol fel gwasanaethau cymdeithasol, 
addysgol, iechyd a diddordeb economaidd cyffredinol i gymunedau lleol, 
gan gynnwys i bobl sy’n methu talu;

•  creu cyfleoedd cyflogaeth newydd o ganlyniad i’r gwasanaethau maen 
nhw’n eu darparu;

• cyfrannu at ddatblygiad economaidd cymunedau difreintiedig; a
•  thargedu eu gwaith i helpu pobl ddifreintiedig, gan gynnwys menywod 

sy’n agored i niwed, pobl ag anableddau a grwpiau o leiafrifoedd ethnig.  
4  Mae’r adroddiad hwn felly yn edrych ar sut mae awdurdodau lleol yn 

gweithio i dyfu a gwneud y gorau o Fentrau Cymdeithasol gan sicrhau bod 
gwerth cymdeithasol a chyfalaf cymdeithasol yn aros mewn cymunedau ac 
yn helpu pobl sy’n ei chael hi’n anodd. Dyma hefyd yr ail adroddiad o’n tri 
adolygiad ar her lleddfu a mynd i’r afael â thlodi yng Nghymru.  
Mae Atodiad 1 yn nodi ein hymagwedd a’n dulliau archwilio ac yn 
cynnwys rhagor o wybodaeth am ein gwaith ar thema tlodi.
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Canfyddiadau 
Allweddol

5  Ein casgliad ar y cyfan yw nad yw awdurdodau lleol yn gweithio’n effeithiol 
gyda Mentrau Cymdeithasol i gynyddu eu heffaith i’r eithaf, defnyddio 
adnoddau’n well a gwella gwasanaethau i bobl a chymunedau.

6  Yn Rhan 1 o’r adroddiad, rydym yn ystyried dull strategol awdurdodau 
lleol o weithio gyda Mentrau Cymdeithasol. Er eu bod yn honni eu bod yn 
gwerthfawrogi Mentrau Cymdeithasol, ychydig o awdurdodau lleol sydd 
wedi mapio eu gweithgarwch. Mae llai na thraean o awdurdodau lleol yn 
ystyried bod ganddynt berthynas ragweithiol a chefnogol gyda Mentrau 
Cymdeithasol ac nid oes gan yr un ohonynt strategaeth neu bolisi a 
neilltuwyd yn benodol sy’n egluro sut maen nhw’n bwriadu hyrwyddo a 
thyfu’r sector. 

7 Canfuom hefyd fod y rhan fwyaf o awdurdodau lleol wedi mabwysiadu 
rôl arweinyddiaeth oddefol, a hwythau’n aml yn ymateb i Fentrau 
Cymdeithasol sy’n mynd atyn nhw ond heb fynd ati’n rhagweithiol i geisio 
gweithio gyda Mentrau Cymdeithasol neu helpu i ysgogi rhai newydd. 
Mae’r gwactod arweinyddiaeth hwn yn golygu bod Mentrau Cymdeithasol 
yn aml ar gyrion busnes awdurdodau lleol. Mae dull rhy adweithiol a 
threfniadau cymorth amrywiol hefyd yn golygu bod awdurdodau lleol yn 
peidio â manteision ar botensial Mentrau Cymdeithasol i helpu i ddarparu 
gwasanaethau a all wella ansawdd bywyd pobl.

8  Yn Rhan 2 rydym yn ystyried y mecanweithiau sydd gan awdurdodau 
lleol ar waith i sicrhau eu bod yn cynyddu gwerth am arian posibl Mentrau 
Cymdeithasol i’r eithaf. Er bod y rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn darparu 
grantiau i fusnesau a’r trydydd sector, nid ydynt yn eu defnyddio i gefnogi 
Mentrau Cymdeithasol yn benodol. Mae trefniadau caffael a chomisiynu 
presennol yn aml yn anfwriadol yn rhwystro mentrau cymdeithasol rhag 
ymgysylltu. Mae dulliau rhy fiwrocrataidd a diffyg capasiti ac adnoddau o 
fewn llywodraeth leol hefyd yn cyfyngu ar y potensial i dyfu rôl Mentrau 
Cymdeithasol o ran darparu gwasanaethau. Nid yw gwerth cymdeithasol 
– y gwerth ychwanegol y gall prosesau comisiynu ei ddwyn – yn un o’r 
cymhellion allweddol i lawer o awdurdodau lleol. 
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9 Yn olaf, yn Rhan 3 rydym yn archwilio trefniadau gwerthuso ac effaith. 
Canfuom nad yw’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn cyflawni eu 
cyfrifoldebau o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 ac yn hyrwyddo Mentrau Cymdeithasol yn effeithiol. Nid yw’r 
un Adroddiad Blynyddol gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 
yn nodi sut mae eu hawdurdod yn cyflawni’r ddyletswydd dan Adran 16 
ac nid yw’r mwyafrif o adroddiadau yn cyfeirio rhyw lawer at Fentrau 
Cymdeithasol. Yn gadarnhaol, mae nifer o awdurdodau’n gweithio i 
ddatblygu micro fusnesau sy’n fentrau cymdeithasol ac mae gan Fyrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol rôl gynyddol i lywio newid cadarnhaol. Gyda’i 
gilydd, mae’r rhain yn gyfleoedd da ar gyfer y dyfodol. Er hyn, nid oes 
gan dros dri chwarter yr awdurdodau lleol systemau cadarn ar gyfer rheoli 
perfformiad, adrodd arno a’i werthuso i allu barnu effaith a gwerth gwaith 
Mentrau Cymdeithasol. 

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae Mentrau Cymdeithasol yn chwarae 
rhan bwysig yn yr anghenion sy’n diwallu 
a helpu pobl mewn cymunedau ledled 
Cymru. Gallai awdurdodau lleol wneud mwy 
i uchafu effaith Mentrau Cymdeithasol, cael 
gwell gwerth am arian o’u gwaith, a gwella 
gwasanaethau i bobl a chymunedau.

Tudalen 180



tudalen 7 ‘Cyfle wedi’i golli’ – Mentrau Cymdeithasol

Ffeithiau Allweddol

• Yn 2021 roedd gan y DU 
dros 100,000 o Fentrau 
Cymdeithasol, a hwythau’n werth 
£60 biliwn ar y cyd i economi’r 
DU ac yn cyflogi 2 filiwn o bobl.

• Y sector Mentrau Cymdeithasol 
yng Nghymru yn 2020 - hyd 
at 2,309 o fusnesau’n cyflogi 
56,000 o bobl ac yn cynhyrchu 
£3.1 – £3.8 biliwn mewn gwerth. 

• Yn yr Alban yn 2019 
amcangyfrifwyd fod 6,025 o 
fusnesau a oedd yn Fentrau 
Cymdeithasol, gydag 88,318 o 
staff a gwerth net o £6.1 biliwn.

• Rhwng 2016 a 2020 fe wnaeth y 
sector Mentrau Cymdeithasol yng 
Nghymru gynyddu 12% gan godi 
o 1,601 o sefydliadau yn 2016 i 
2,247 yn 2020. 

• Yn yr Alban cynyddodd Mentrau 
Cymdeithasol 15.9% rhwng 2015 
a 2019 gan godi o 5,199 i 6,025 
yn y cyfnod hwn.

• Mae 5% o Fentrau Cymdeithasol 
Cymru yn ganolig neu fawr o ran 
maint (h.y. mae ganddyn nhw o 
leiaf 50 o weithwyr), sydd ymhell 
uwchlaw’r ganran gyfatebol ar 
gyfer pob busnes yn economi 
Cymru (dim ond 1%). 

• Doedd gan 32% o’r Mentrau 
Cymdeithasol a holwyd ddim staff 
cyflogedig o gwbl, tra bo gan 9% 
arall un yn unig.

• Yn 2020 roedd lefel y trosiant 
cymedrig yn £1.25 miliwn, ac o 
blith yr holl Fentrau Cymdeithasol:  

- Mae gan 43% drosiant sydd 
rhwng £0 a £50,000;

- Mae gan 34% drosiant sydd 
rhwng £50,001 a £250,000;

- Mae gan 14% drosiant sydd 
rhwng £250,001 ac £1 filiwn;

- Mae gan 6% drosiant sydd 
rhwng £1.01 miliwn a £5 
miliwn; ac

- Mae gan 4% drosiant sydd dros 
£5 miliwn.

Gwerth Mentrau  
Cymdeithasol

Maint a throsiant y sector  
yng Nghymru

Ffynhonnell: Social Business Wales, Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru 
/ Cyfrifiad 2020, Mehefin 2021; Social Enterprise UK, No Going Back – State of the Social 
Enterprise Survey 2021; a CEIS, Social Enterprise in Scotland – Census 2019.  
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10 Mae ein hargymhellion wedi’u nodi isod. Rydym yn disgwyl bod pob 
cyngor yn ystyried canfyddiadau’r adolygiad hwn a’n hargymhellion,  
a bod ei bwyllgor llywodraethu ac archwilio’n cael yr adroddiad hwn ac yn 
monitro ei ymateb i’n hargymhellion mewn ffordd amserol.

Argymhellion

A1 I gael y gorau o’u gwaith gyda a’u cyllid ar gyfer Mentrau 
Cymdeithasol, mae angen i awdurdodau lleol sicrhau 
bod ganddynt y trefniadau a’r systemau cywir yn eu lle. 
Rydym yn argymell bod swyddogion awdurdodau lleol yn 
defnyddio’r rhestr wirio yn Atodiad 2 i:   
•  hunanwerthuso gweithgarwch ymgysylltu, rheoli, 

perfformiad ac arfer mewn perthynas â Mentrau 
Cymdeithasol ar hyn o bryd;

•  adnabod cyfleoedd i wella cydweithio; a 
•  mynd ati ar y cyd i ddrafftio a chyflawni cynllun 

gweithredu gyda graddfeydd amser a chyfrifoldebau 
wedi’u nodi’n glir i fynd i’r afael â’r bylchau a’r 
gwendidau a nodwyd trwy’r hunan-werthusiad.

A2 I lywio gwelliant rydym yn argymell bod yr awdurdod lleol:
•  yn cymeradwyo’r Cynllun Gweithredu a gwblhawyd yn 

ffurfiol;
•  yn mynd ati’n rheolaidd i adrodd ar berfformiad, 

ei fonitro a’i werthuso mewn pwyllgorau craffu 
perthnasol; ac

•  yn diwygio camau gweithredu a thargedau yng 
ngoleuni gwerthusiad ac asesiad yr awdurdod o’i 
berfformiad.

Argymhellion
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Argymhellion

A3 Er mwyn sicrhau bod yr awdurdod lleol yn cyflawni 
ei gyfrifoldebau dan adran 16 i hyrwyddo Mentrau 
Cymdeithasol rydym yn argymell ei fod yn adrodd ar 
weithgarwch cyfredol a blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol 
yn dilyn gwerthuso ei Gynllun Gweithredu gan gynnwys 
Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol.   
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Gall Mentrau 
Cymdeithasol ddarparu 
gwasanaethau pwysig, 
ond nid oes gan y rhan 
fwyaf o awdurdodau 
lleol strategaeth 
gydlynol ac nid 
ydynt yn cydweithio 
i helpu i gefnogi eu 
twf a’u datblygiad 

01
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1.1  Yn yr adran hon o’r adroddiad, rydym yn ystyried dull strategol 
awdurdodau lleol o weithio gyda Mentrau Cymdeithasol. Rydym yn 
adolygu cynlluniau awdurdodau lleol, yr amrywiaeth o wybodaeth a 
ddefnyddir i nodi a blaenoriaethu camau gweithredu a threfniadau i 
gefnogi datblygiad Mentrau Cymdeithasol. Rydym hefyd yn ystyried pa 
mor dda y mae awdurdodau lleol a Mentrau Cymdeithasol yn cydweithio.

Er eu bod yn honni eu bod yn gwerthfawrogi Mentrau 
Cymdeithasol, ychydig iawn o awdurdodau lleol sydd 
wedi mapio’u gweithgarwch neu wedi cynllunio sut y 
byddant yn cydweithio gyda hwy i gynyddu eu heffaith 
i’r eithaf 

Nid yw awdurdodau lleol wedi mapio’r sector mentrau 
cymdeithasol yn eu hardal

1.2  Er mwyn cynyddu eu heffaith i’r eithaf, mae’n hanfodol bod gan 
awdurdodau lleol wybodaeth lawn a manwl am y gwasanaethau y mae 
Mentrau Cymdeithasol yn eu darparu. Oni bai eich bod yn gwybod pwy 
sy’n gweithio yn eich ardal chi, pa wasanaethau maen nhw’n eu darparu 
a pha gyfleoedd maen nhw’n eu cynnig, mae’n anodd datblygu ymateb 
strategol cydlynol. Yn y cyd-destun hwn, mae mapio’n hanfodol er mwyn 
i awdurdodau lleol ddeall y cyfraniad y mae Mentrau Cymdeithasol yn 
ei wneud a’r rhwystrau y maent yn eu hwynebu wrth geisio tyfu eu rôl a 
gwella eu gwerth mewn cymunedau. 

1.3  Canfuom mai ychydig iawn o awdurdodau lleol sydd wedi cwblhau unrhyw 
ymarfer mapio ffurfiol naill ai i ddeall rôl a chyfraniad presennol Mentrau 
Cymdeithasol yn eu hardal neu i nodi cyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Er bod 
rhai wedi nodi bod ganddynt gronfeydd data o Fentrau Cymdeithasol, 
mae’r rhain wedi mynd yn hen, yn bennaf o ganlyniad i’r pandemig. 

1.4  Yn gyffredinol, roedd gan yr awdurdodau lleol hynny â staff dynodedig 
sydd â chyfrifoldeb am weithio gyda’r sector mentrau cymdeithasol, neu 
staff cymorth busnes ym maes datblygu economaidd, well dealltwriaeth 
am y sefyllfa leol a gallent hefyd ddisgrifio cryfderau, gwendidau a 
chyfleoedd cymharol. Fodd bynnag, hyd yn oed o dan yr amgylchiadau 
hyn, roedd swyddogion yn cydnabod bod bylchau o hyd yn eu 
dealltwriaeth ac nad oedd eu gwybodaeth yn ddigon i lywio dewisiadau a 
blaenoriaethau strategol yn y dyfodol.  
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1.5  Mae Arddangosyn 1 isod yn dangos bod y sector mentrau cymdeithasol 
yng Nghymru’n gymunedol gan mwyaf gyda’r rhan fwyaf o sefydliadau’n 
gweithredu yn ardal un awdurdod lleol yn unig. Mae hyn yn wahanol iawn 
i Loegr lle mae Mentrau Cymdeithasol yn fwy tebygol o weithio ar draws 
ardaloedd sawl awdurdod lleol ac yn aml yn gweithredu’n rhanbarthol, yn 
genedlaethol ac yn rhyngwladol. Er enghraifft, yn 2021 dim ond 23% o 
fentrau cymdeithasol yn Lloegr sy’n gweithio mewn un awdurdod lleol1.  

Arddangosyn 1 – nifer yr awdurdodau lleol yng Nghymru yr oedd Mentrau 
Cymdeithasol yn gweithredu ynddynt

Mae ychydig dros 60% o Fentrau Cymdeithasol Cymru yn gweithio yn ardal un 
awdurdod lleol ac mae llai na chwarter mewn chwech awdurdod lleol neu fwy

Nifer yr awdurdodau 
lleol 2016 2018 2020

Un 62% 59% 61%

Dau 7% 7% 7%

Tri 8% 7% 7%

Pedwar 3% 3% 2%

Pump 2% 3% 2%

Chwech i bymtheg 6% 4% 4%

Un ar bymtheg i ddau 
ar hugain 12% 15% 18%

Ffynhonnell: Busnes Cymdeithasol Cymru, Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng 
Nghymru / Cyfrifiad 2020, Mehefin 2021.

1.6  O ystyried bod mentrau cymdeithasol yng Nghymru’n gymunedol yn 
bennaf, a hwythau’n aml wedi’u crynhoi mewn ardaloedd amddifadus2, 
mae’n bwysig bod awdurdodau lleol yn cynnal ymarfer mapio ehangach i 
ddeall y sector a’r cyfleoedd y maent yn eu cyflwyno yn well a defnyddio’r 
wybodaeth hon i oleuo eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Os nad oes 
gan awdurdodau ddealltwriaeth dda am y sector yna bydd yn anodd 
iddynt adnabod cyfleoedd i gydweithio a chytuno ar gamau gweithredu i 
hyrwyddo a thyfu Mentrau Cymdeithasol.

1 Social Enterprises UK, No Going Back: State of Social Enterprise Report 2021.
2 Canfu ymchwil gan Busnes Cymdeithasol Cymru fod 45% o fusnesau cymdeithasol yn 

gweithredu yn y 40% o ardaloedd mwyaf amddifadus yng Nghymru, ac mai dim ond 30% 
sy’n gweithredu yn y 40% o ardaloedd lleiaf amddifadus.
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Mae awdurdodau lleol yn siarad am werth Mentrau Cymdeithasol ond 
nid ydynt bob amser yn trosi hyn yn gamau gweithredu  

1.7 Bydd dull strategol o weithio gyda Mentrau Cymdeithasol yn sicrhau bod yr 
awdurdod lleol yn ei gyfanrwydd yn deall yr hyn y mae Mentrau Cymdeithasol 
yn ei gynnig a bydd yn nodi sut y mae’r awdurdod lleol yn ceisio cynyddu i’r 
eithaf fanteision gweithio gyda Mentrau Cymdeithasol. Ar ben hynny, o ystyried 
bod Mentrau Cymdeithasol yn cyfrannu at wella cydlyniant cymdeithasol, at 
groniad cyfalaf cymdeithasol, ac at ddatblygu economaidd mwy teg ar lefel 
gymunedol, maent yn gyrff sydd â ffocws cryf ar leihau tlodi. Mae nifer fach o 
awdurdodau lleol yn cydnabod y gallai Mentrau Cymdeithasol felly fod yn ddull 
mwy cynaliadwy yn ei hanfod o ddarparu gwasanaethau o ystyried bod eu gwaith 
wedi’i wreiddio’n ddwfn mewn cymunedau a bod ganddynt yn aml ffocws ataliol 
cryf.

1.8  Mae ymchwil gan Busnes Cymdeithasol Cymru yn dangos bod Mentrau 
Cymdeithasol yn arbennig o gryf mewn meysydd sydd naill ai’n ategu gwaith 
llywodraeth leol neu lle mae rôl a gwaith awdurdodau lleol wedi lleihau yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf. Er enghraifft, mae Arddangosyn 2 yn dangos 
presenoldeb cryf ym maes y celfyddydau, hamdden a gwaith ieuenctid yn y 
gymuned a chyfraniadau pwysig ym meysydd gofal cymdeithasol, iechyd ac 
addysg.
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Arddangosyn 2 – cyfran y Mentrau Cymdeithasol sy’n gweithio mewn 
gwahanol sectorau

Mae Mentrau Cymdeithasol yn torri ar draws ystod eang o sectorau gweithredol 
ond maent yn ymwneud yn bennaf â’r celfyddydau a hamdden, canolfannau/
grwpiau cymunedol, addysg, ac iechyd a gofal

Sector
Cyfran 

2018
Cyfran 

20203 

Y celfyddydau, adloniant, hamdden a 
gwasanaethau eraill 22% 26%

Canolfan Gymunedol / Man Cymdeithasol / 
Clwb Ieuenctid 8% 20%

Addysg 14% 10%

Iechyd a Gofal 19% 9%

Gwasanaethau gweinyddu a chymorth busnes 4% 6%

Arall 9% 6%

Gwasanaethau llety a bwyd 3% 6%

Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota 0% 3%

Gwybodaeth a chyfathrebu 2% 3%

Manwerthu 5% 3%

Eiddo 6% 3%

Cludo a storio 1% 2%

Proffesiynol, gwyddonol a thechnegol 6% 2%

Ffynhonnell: Busnes Cymdeithasol Cymru, Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng 
Nghymru / Cyfrifiad 2020, Mehefin 2021.

3 Mae’r adroddiad yn awgrymu, oherwydd y dull o gasglu data (arolygon), bod sefydliadau a 
oedd yn fwy tebygol o gau eu drysau (megis mannau cymunedol) yn haws cysylltu â hwy 
ac yn fwy tebygol o ymateb na sefydliadau gofal iechyd sydd dan lawer o straen oherwydd 
COVID-19. 
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1.9 Dywedodd awdurdodau lleol wrthym eu bod yn gwerthfawrogi nodweddion 
da Mentrau Cymdeithasol a’u potensial, pa un a ydynt yn darparu 
gwasanaethau a gomisiynwyd gan yr awdurdod lleol ynteu’n weithgar ar 
lefel gymunedol yn yr ardal leol yn unig. Fodd bynnag, canfuom nad oes 
gan yr un awdurdod lleol strategaeth Mentrau Cymdeithasol bwrpasol. 
Ac, er bod 10 o’r 21 o awdurdodau lleol a ymatebodd i’n harolwg4 wedi 
nodi bod ganddynt bolisi, strategaeth a/neu gynllun ehangach sy’n nodi 
cyfraniad Mentrau Cymdeithasol, canfu ein hadolygiad o’r cynlluniau hyn 
eu bod yn gyfyngedig gan mwyaf, gyda diffyg manylion am flaenoriaethau 
a chyfleoedd yn y dyfodol i’r awdurdodau lleol a’r sector. 

1.10  Er enghraifft, nid yw’r un o’r dogfennau a adolygwyd gennym ni’n nodi 
gweledigaeth ar gyfer Mentrau Cymdeithasol na’r deilliannau posibl y gall 
Mentrau Cymdeithasol eu cyflawni ar gyfer awdurdodau lleol, trigolion 
a chymunedau. Roedd dadansoddiad cadarn o anghenion ar goll gan 
mwyaf o’r Cynlluniau a adolygwyd gennym ni ac nid yw Strategaeth Adfer 
COVID-19 yr un awdurdod lleol yn gwneud mwy na sôn am Fentrau 
Cymdeithasol wrth fynd heibio. O ganlyniad, mae blaenoriaethau a 
chamau gweithredu ar gyfer gwella yn ddiuchelgais ac yn gyfyngedig, 
a hwythau’n aml yn anwybyddu deilliannau o ran gwerth cymdeithasol 
ychwanegol a chyfalaf cymdeithasol y gall Mentrau Cymdeithasol eu 
sicrhau. Canfu ein harolwg o swyddogion awdurdodau lleol hefyd mai dim 
ond saith o’r 21 o awdurdodau a ymatebodd sy’n ymgysylltu’n rhagweithiol 
â Mentrau Cymdeithasol wrth ddatblygu cynlluniau a gweithgarwch ar 
gyfer y dyfodol. O ganlyniad, mae manteision sylweddol gweithio gyda 
Mentrau Cymdeithasol yn llai amlwg ac yn aml nid ydynt yn dylanwadu ar 
flaenoriaethau awdurdodau lleol. 

4 Fe wnaethom gynnal arolwg o bob awdurdod lleol a chael ymatebion gan 21 o’r 22.  
Nid ymatebodd Cyngor Dinas Casnewydd i’n harolwg.
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Nid yw awdurdodau lleol yn harneisio potensial 
Mentrau Cymdeithasol i helpu i ddarparu 
gwasanaethau gwell, ac ansawdd bywyd gwell i bobl

1.11 Gall Mentrau Cymdeithasol llwyddiannus fod â gafael dda ar anghenion 
lleol, bod yn gweithio o fewn rhwydweithiau lleol cryf a meddu ar 
ddilysrwydd fel llais ar ran gymuned. Maent felly mewn sefyllfa dda i 
ddarparu gwasanaethau’n effeithlon ac yn arloesol. Mae’n bwysig felly bod 
awdurdodau lleol yn helpu cymunedau i adnabod anghenion, cyfleoedd ac 
yn gweithio’n rhagweithiol gyda’r sector i ddarparu’r gwasanaethau y mae 
ar bobl eu heisiau. Felly, mae twf a chynaliadwyedd Mentrau Cymdeithasol 
yn fwyfwy dibynnol ar y cyfle a’r capasiti ar gyfer cydweithio.

Mae arweinyddiaeth effeithiol gan awdurdodau lleol ar Fentrau 
Cymdeithasol yn absennol gan mwyaf

1.12  Mae arweinyddiaeth ar yr agenda mentrau cymdeithasol yn aml yn 
gorwedd gyda llond llaw o unigolion ym maes datblygu economaidd neu 
ofal cymdeithasol, ond yn rhy aml rheolwyr gwasanaeth yw’r rhai sy’n 
rheoli’r perthnasoedd hyn ac yn aml nid ydynt ar reng ddigon uchel i 
gyfarwyddo adnoddau, polisïau a phenderfyniadau. Er enghraifft, canfu 
ein harolwg o swyddogion awdurdodau lleol mai dim ond tri o’r 21 o 
awdurdodau lleol a ymatebodd i’n harolwg sydd ag aelod arweiniol ar gyfer 
Mentrau Cymdeithasol ac mai dim ond chwech sydd â swyddog arweiniol.

1.13  Canfuom hefyd fod y rhan fwyaf o awdurdodau lleol wedi mabwysiadu 
rôl arweinyddiaeth oddefol, a hwythau’n aml yn ymateb i Fentrau 
Cymdeithasol sy’n mynd atyn nhw yn hytrach nag yn mynd ati’n 
rhagweithiol i geisio gweithio gyda Mentrau Cymdeithasol presennol a 
helpu i ysgogi rhai newydd. Mae hyn yn rhannol yn adlewyrchiad o’r ffaith 
bod rhai yn ystyried bod ‘risgiau’ yn gysylltiedig â Mentrau Cymdeithasol, 
a hwythau’n nodi materion gyda llywodraethu, trin arian, a dilysrwydd fel 
meysydd sy’n peri pryder. Beth bynnag, nid yw’r gwactod arweinyddiaeth 
hwn yn helpu i ddod â Mentrau Cymdeithasol oddi ar gyrion busnes 
awdurdodau lleol i fod â rôl fwy canolog. 

1.14  Roedd dros hanner y swyddogion awdurdodau lleol y gwnaethom ni 
gyfweld â hwy’n cydnabod bod llawer mwy y gallent ac y dylent ei wneud i 
arwain ar yr agenda hon, gan gydnabod, heb fuddsoddiad yn amser uwch 
arweinwyr, nad yw’r awdurdod lleol yn debygol o lwyddo i ddenu busnesau 
ac entrepreneuriaid newydd i neilltuo adnoddau. Gan bod arweinyddiaeth 
yn wael ar y cyfan, nid oes gan awdurdodau lleol ddealltwriaeth gyffredin 
am sut y mae arnynt eisiau gweithio gyda Mentrau Cymdeithasol, sy’n 
golygu na all Mentrau Cymdeithasol fod â rôl fwy  gweithredol mewn 
gwaith i fynd i’r afael â thlodi ac anfantais.
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1.15 Mae nifer o awdurdodau lleol yn Lloegr5 wedi ceisio creu dull arwain mwy 
cydlynus trwy godi ymwybyddiaeth er mwyn gwella dealltwriaeth.  
Er enghraifft:

a cynnal diwrnod mentrau cymdeithasol o fewn yr awdurdod lleol;
b cynnal gweithdai i gynghorwyr ac uwch reolwyr;
c  sicrhau bod uwch dimau rheoli yn cymryd cyfrifoldeb am gyfleu eu 

gweledigaeth ar gyfer Mentrau Cymdeithasol;
ch gosod targedau ar gyfer twf y sector mentrau cymdeithasol; ac
d datblygu gweithgareddau i ddathlu a hyrwyddo mentrau cymdeithasol.

1.16  Mae arweinyddiaeth dda ac effeithiol felly’n hanfodol i roi cymorth i symud 
yr agenda Mentrau Cymdeithasol i’r brif ffrwd. Yn enwedig gan bod cryn 
dipyn o ‘fynd a dod’ yn y farchnad Mentrau Cymdeithasol sy’n digwydd gan 
amlaf y tu allan i unrhyw ymgysylltu ag awdurdodau lleol neu gefnogaeth 
ganddynt. Mae ymchwil yn dangos bod y sector busnesau cymdeithasol 
yng Nghymru’n ddeinamig iawn, a’i fod yn cynnwys grŵp craidd o 
sefydliadau sydd wedi hen ennill eu plwyf ond hefyd grŵp cynyddol o 
fusnesau newydd. 

1.17  Er enghraifft, yn 2020 roedd ychydig o dan un rhan o bump o Fentrau 
Cymdeithasol (17%) wedi dechrau masnachu o fewn y ddwy flynedd 
ddiwethaf6 a oedd ddwywaith yn fwy na nifer y busnesau newydd yn 
2016. Mae gweithgarwch busnesau newydd wedi’i ganoli’n arbennig yng 
ngogledd-ddwyrain Cymru — mae Sir Ddinbych a Wrecsam yn rhoi cyfrif 
am 15% o’r holl fusnesau newydd. Gyda sector mor fywiog sy’n newid yn 
barhaus, mae’n bwysig bod awdurdodau lleol yn mabwysiadu dull mwy 
rhagweithiol a llai goddefol wrth weithio gyda Mentrau Cymdeithasol os 
ydynt am gynyddu eu potensial i’r eithaf a helpu i gefnogi busnesau sy’n ei 
chael hi’n anodd.  

5 Er enghraifft, fe gododd Cyngor Swydd Northumberland ymwybyddiaeth o’r gwaith a wneir 
gan fentrau cymdeithasol drwy stondinau gwybodaeth a oedd wedi’u hanelu at staff, diwrnod 
mentrau cymdeithasol a gweithdai ar gyfer uwch reolwyr i wella dealltwriaeth am y rôl a’r 
weledigaeth ar gyfer y sector mentrau cymdeithasol. Mae’r awdurdod lleol hefyd yn gobeithio 
creu grŵp gorchwyl trawsbleidiol ar gyfer yr aelodau i ystyried sut y gall yr awdurdod 
lleol gefnogi mentrau cymdeithasol. Bydd y grŵp gorchwyl hefyd yn hyrwyddo mentrau 
cymdeithasol fel cysyniad ac yn hyrwyddo gweledigaeth ar y cyd.

6 Busnes Cymdeithasol Cymru, Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru / 
Cyfrifiad 2020, Mehefin 2021
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Er bod enghreifftiau da o sut mae rhai awdurdodau lleol yn 
cydweithio’n effeithiol gyda Mentrau Cymdeithasol, nid yw’r rhan 
fwyaf o awdurdodau yn mynd ati’n effeithiol i hyrwyddo cyfleoedd 
i ehangu eu rôl a chynyddu eu heffaith i’r eithaf   

1.18 Gall cydweithio rhwng awdurdodau lleol a’r sector Mentrau Cymdeithasol 
ddarparu mwy o gyfleoedd i bob parti. Gall hefyd gynyddu’r ddealltwriaeth 
drwy rannu gwybodaeth. Mae gan ychydig dros hanner yr awdurdodau 
lleol fyrddau partneriaeth neu fforymau, fel arfer gyda’r trydydd sector, 
sy’n cynnwys Mentrau Cymdeithasol, ac mae gan nifer llai bresenoldeb 
rhwydwaith Mentrau Cymdeithasol lleol a arweinir gan y sector.  
Er enghraifft, mae ‘grŵp sector gwirfoddol’ Blaenau Gwent yn dod â 
llawer o bartneriaid ynghyd, gan gynnwys Mentrau Cymdeithasol, ac 
mae’n gweithio gyda Trafnidiaeth Cymru, Canolfan Byd Gwaith, ac eraill i 
flaenoriaethu gwaith yn y dyfodol, gan gynnwys cyfleoedd i weithio gyda 
Mentrau Cymdeithasol, yn y sir. 

1.19  Hefyd, mae gan nifer fach o awdurdodau lleol swyddogion sydd â 
chyfrifoldeb penodol am ymgysylltu â mentrau Cymdeithasol a datblygu 
perthnasoedd â hwy. Er enghraifft, y Swyddog Menter a Busnes yn 
Wrecsam yw cyswllt allweddol yr awdurdod lleol â’r Rhwydwaith Mentrau 
Cymdeithasol lleol. Yn gyffredinol, mae awdurdodau sydd â gwell 
dealltwriaeth am y rhwystrau sy’n wynebu Mentrau Cymdeithasol mewn 
sefyllfa well i weithio gyda’r sector yn y dyfodol.

1.20  Mae’r ffyrdd y mae awdurdodau lleol yng Nghymru’n gweithio gyda 
Mentrau Cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau’n amrywio’n sylweddol. 
Mae nifer fach o awdurdodau wedi creu ac ariannu eu Mentrau 
Cymdeithasol eu hunain. Er enghraifft, yn Nhorfaen, mae Circulate yn 
gweithredu canolfan ailgylchu, gan ddarparu gwasanaethau ailgylchu a 
gwaredu gwastraff sydd yn eu tro’n helpu i gyrraedd nodau cynaliadwyedd 
amgylcheddol yr awdurdod lleol. Ym Mro Morgannwg, mae’r Big Fresh 
Catering Company yn fenter gymdeithasol sy’n darparu gwasanaethau 
bwyd ar gyfer ysgolion, busnesau a digwyddiadau preifat, gan fuddsoddi’r 
holl elw mewn ysgolion lleol. Mae awdurdodau lleol eraill wedi allanoli 
gwasanaethau’r awdurdodau lleol megis gwasanaethau hamdden a 
llyfrgelloedd ac wedi trosglwyddo’r cyfrifoldeb am eu darparu i Fentrau 
Cymdeithasol sydd â hanes profedig o gyflawni’r gweithgareddau hyn. 

1.21 Hefyd, fe wnaeth swyddogion y gwnaethom ni gyfweld â hwy amlygu 
rôl bwysig Mentrau Cymdeithasol a’r trydydd sector yn fwy cyffredinol 
yn ystod y pandemig. Fe wnaeth Mentrau Cymdeithasol ‘gamu i’r adwy’ 
i lenwi bylchau yn y ddarpariaeth yn dilyn cau swyddfeydd rheng-flaen. 
Nododd un swyddog fod ‘Mentrau Cymdeithasol wedi gwneud gwaith 
anhygoel yn ystod COVID-19, gan ddosbarthu bwyd a gwneud cyfarpar 
diogelwch personol. Maen nhw’n haeddu cydnabyddiaeth. Fe gamon nhw 
i’r adwy ar adeg pan fu’n rhaid i rai elusennau roi eu staff i gyd ar ffyrlo!’ 
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1.22  Fodd bynnag, fe wnaeth nifer o swyddogion awdurdodau lleol fyfyrio 
ynghylch y ffaith mai cyfleoedd cyfyngedig a fu yn ystod y pandemig 
i gynnwys Mentrau Cymdeithasol yng ngwaith yr awdurdod lleol. 
Fe wnaeth eraill nodi ar y llaw arall bod Mentrau Cymdeithasol yn 
‘gwerthfawrogi eu hannibyniaeth’ ac nad ydynt yn ymateb yn dda i 
ymwneud gan awdurdodau lleol. Mae rhai swyddogion mewn awdurdodau 
lleol yn ystyried bod sefydliadau cenedlaethol fel CWMPAS a Busnes 
Cymdeithasol Cymru mewn sefyllfa well i weithio gyda’r sector ac i 
bennu strategaethau twf ar gyfer y dyfodol. Hefyd, mae gan Gynghorau 
Gwirfoddol Sirol hwythau rôl bwysig o ran cefnogi a datblygu gan gysylltu 
rhwng awdurdodau lleol a Mentrau Cymdeithasol.

1.23  Er bod bron pob awdurdod lleol yn cyfeirio at wybodaeth am Fentrau 
Cymdeithasol ar eu gwefan, dim ond chwe awdurdod lleol oedd â thudalen 
wedi’i neilltuo i Fentrau Cymdeithasol, ac nid oedd gan nifer fach unrhyw 
wybodaeth am Fentrau Cymdeithasol o gwbl. Ar y cyfan, rydym yn barnu 
mai cyfyngedig yw ansawdd a lefel yr wybodaeth ar wefannau am Fentrau 
Cymdeithasol. Yn rhy aml nid yw gwybodaeth yn hawdd dod o hyd iddi ac 
mae’n fwy na ‘3 chlic’ i ffwrdd7. Gan mwyaf, nid yw awdurdodau lleol yn 
mynd ati’n frwd i hyrwyddo cyfleoedd i weithio gyda Mentrau Cymdeithasol 
presennol nac yn rhoi anogaeth effeithiol i greu rhai newydd. 

1.24 Mae’r gwefannau gorau gan awdurdodau lleol yn cynnwys:

a diffiniad clir sy’n nodi beth yw Menter Gymdeithasol;
b dolenni i amrywiaeth eang o sefydliadau i gael mynediad at wybodaeth 

bellach a manylach, yn enwedig am faterion cyfreithiol, megis Busnes 
Cymdeithasol Cymru, CWMPAS, Social Enterprise UK neu CGGC; ac 

c manylion cyswllt a gwybodaeth am raglenni a grantiau cymorth lleol sy’n 
cael eu gweinyddu gan yr awdurdod lleol.

1.25 Mae canfyddiadau ein harolwg o swyddogion a nodir yn Arddangosyn 
3 yn dangos, y tu hwnt i weithio gyda fforymau neu rwydweithiau sy’n 
cynnwys Mentrau Cymdeithasol fel aelodau, nad yw awdurdodau lleol 
yn defnyddio’r holl gyfleoedd sydd ar gael i gyflawni eu cyfrifoldebau i 
hyrwyddo Mentrau Cymdeithasol. 

7 Mae’r rheol tri chlic yn rheol answyddogol ar gyfer dylunio gwefannau sy’n ymwneud â 
dyluniad trefn we-lywio gwefannau. Mae’n awgrymu y dylai defnyddiwr gwefan allu dod o 
hyd i unrhyw wybodaeth heb fwy na thri chlic ar y llygoden. Mae’n seiliedig ar y gred y bydd 
defnyddwyr gwefan yn mynd yn rhwystredig ac yn aml yn gadael os na allant ddod o hyd i’r 
wybodaeth o fewn y tri chlic.
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Arddangosyn 3 – arolwg o swyddogion awdurdodau lleol – opsiynau a 
ddefnyddir gan awdurdodau lleol i hybu twf Mentrau Cymdeithasol 

Nid yw awdurdodau lleol yn mynd ati’n effeithiol i hyrwyddo cyfleoedd i wella’r 
sector Mentrau Cymdeithasol sy’n gwanhau eu gallu i gyflawni eu cyfrifoldebau 
statudol  

Ffynhonnell: Archwilio Cymru, Arolwg o Swyddogion awdurdodau Lleol, Ionawr – Mai 2022.
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14
Gwaith trwy fforwm mentrau 
cymdeithasol lleol i 
ymgysylltu â’r sector

Erthyglau a storïau mewn 
papurau newydd lleol ar 
fentrau cymdeithasol a 
hyrwyddir gan y Cyngor

Grwpiau/postiadau ar 
Facebook yn hyrwyddo 
mentrau cymdeithasol

Negeseuon ar Twitter 
yn hyrwyddo mentrau 
cymdeithasol

Ymgyrchoedd yn y wasg 
ac ymgyrchoedd 
marchnata i hyrwyddo 
mentrau cymdeithasol

Gwybodaeth yn cael ei 
hanfon gan yr awdurdod 
lleol i gyhoeddi cymorth 
a chynlluniau i dyfu 
mentrau cymdeithasol

Erthyglau ar fentrau 
cymdeithasol yn cael eu 
cynnwys mewn 
cylchlythyrau a ddosberthir 
ledled yr awdurdod lleol

Taflenni penodol ar 
sut mae cefnogi 
mentrau cymdeithasol

Gwybodaeth wedi’i 
neilltuo ar wefan yr 
awdurdod lleol

Dosbarthu llythyrau/ 
gwybodaeth mewn modd 
wedi’i dargedu i hyrwyddo 
mentrau cymdeithasol

Sioeau teithiol/ 
digwyddiadau gan y 
Cyngor i hyrwyddo 
mentrau cymdeithasol

Hysbysebion radio’n 
hyrwyddo mentrau 
cymdeithasol
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1.26  Yn ôl nifer fach o swyddogion awdurdodau lleol, roedd codi 
ymwybyddiaeth yn faes i’w wella. Er enghraifft, nododd un y ‘Dylai fod 
[yn rhan o’n rôl], ond dydyn ni ddim yn gwneud llawer o hynny, oherwydd 
nad oes gennym strategaeth ffurfiol. Dydyn ni ddim wir yn adrodd ar 
ein heffaith ychwaith.’ Ac mae rhai awdurdodau lleol wedi ceisio annog 
Mentrau Cymdeithasol i gydweithio er mwyn cynnig am gontractau mwy 
neu eu hannog i symud i mewn i feysydd gweithgarwch sy’n cyd-fynd yn 
well â grantiau a rhaglenni ariannu’r awdurdod lleol.

1.27  Fodd bynnag, nododd awdurdodau lleol eraill, er y byddent yn cefnogi 
Mentrau Cymdeithasol sy’n dod i’r amlwg, na fydden nhw o reidrwydd 
yn eu ‘gwthio’ fel opsiwn sy’n cael ei ffafrio. Nododd un swyddog eu 
bod ‘ychydig yn ochelgar ynghylch gorfodi model neu ddull penodol ar 
bobl.’ Nid yw’r dull goddefol hwn o ymgysylltu ac ymwneud â Mentrau 
Cymdeithasol yn cynorthwyo awdurdodau lleol i wneud y defnydd gorau 
o’r sector ac rydym yn dod i’r casgliad bod llawer mwy i’w wneud. 
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02

Nid oes gan 
awdurdodau lleol y 
mecanweithiau cywir 
ar waith i sicrhau’r 
gwerth gorau am 
arian o’u gwaith gyda 
Mentrau Cymdeithasol 
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2.1 Yn yr adran hon o’r adroddiad, rydym yn ystyried sut mae awdurdodau 
lleol yn gweithio i fanteisio ar werth posibl Mentrau Cymdeithasol. Rydym 
yn ystyried pa mor effeithiol yw dulliau caffael a chomisiynu ac a ydynt yn 
sicrhau gwerth am arian ac yn ychwanegu gwerth cymdeithasol i bobl.  

Nid yw trefniadau caffael a chomisiynu yn annog 
Mentrau Cymdeithasol i ymgeisio am gyllid cyhoeddus. 
Nid oes gan awdurdodau lleol ddigon o gapasiti ac 
adnoddau i dyfu’r sector 
2.2  Mae Arddangosyn 4 yn dangos bod tua dwy ran o dair o Fentrau 

Cymdeithasol yn cynhyrchu incwm trwy fasnach gyda’r cyhoedd ac 
ychydig yn llai na hanner o grantiau’r sector cyhoeddus. Daw’r rhain yn 
bennaf gan Lywodraeth Cymru a/neu ymddiriedolaethau sy’n rhoi grantiau 
yn hytrach nag awdurdodau lleol ac yn 2020 roeddent yn ymwneud yn 
bennaf â’r cymorth ariannol y trefnwyd ei fod ar gael i helpu busnesau 
trwy’r pandemig. O ran cynnig am wasanaethau wedi’u comisiynu a 
darparu gwasanaethau o’r fath mae’r data’n amlygu’r ffaith bod gostyngiad 
bach wedi bod mewn masnach gyda’r sector cyhoeddus rhwng 2018 a 
2020, gan nodi potensial digyffwrdd sylweddol Mentrau Cymdeithasol ar 
gyfer awdurdodau lleol.  

Arddangosyn 4 – o ble’r oedd mae mentrau cymdeithasol yng Nghymru’n 
cael eu harian yn 2016, 2018 a 2020

Masnachu gyda’r cyhoedd yw’r brif ffynhonnell incwm ar gyfer Mentrau 
Cymdeithasol o hyd er bod grantiau’r sector cyhoeddus yn tyfu mewn 
pwysigrwydd  

Ffynonellau incwm 2016 2018 2020

Masnachu gyda'r cyhoedd 57% 63% 64%

Grantiau’r sector cyhoeddus 39% 49% 49%

Grantiau eraill 39% 44% 42%

Masnachu gyda'r sector cyhoeddus 23% 40% 32%

Rhoddion 24% 33% 33%

Masnachu gyda sefydliadau'r trydydd sector 15% 32% 25%

Masnachu gyda'r sector preifat 17% 29% 25%

Masnachu gyda Mentrau Cymdeithasol eraill 8% 22% 17%

Ffynhonnell: Busnes Cymdeithasol Cymru, Mapio’r Sector Busnesau 
Cymdeithasol yng Nghymru / Cyfrifiad 2020, Mehefin 2021.
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2.3 Mae dadansoddiad gan Busnes Cymdeithasol Cymru yn amlygu, er bod 
32% o Fentrau Cymdeithasol yn masnachu gyda’r sector cyhoeddus ar 
hyn o bryd, nad yw’r rhan fwyaf o fusnesau (61%) yn tendro am waith 
y sector cyhoeddus, a bod ychydig yn llai na thraean (31%) yn ystyried 
bod eu hanallu i gael mynediad at gyllid gan awdurdodau lleol a chyrff 
eraill y sector cyhoeddus yn rhwystr i’w cynaliadwyedd a’u twf.8 Nododd 
yr ymchwil hon hefyd yn fwy cyffredinol fod yr arfer o gyllido Mentrau 
Cymdeithasol gan awdurdodau lleol wedi lleihau’n sylweddol ers 2014, 
yn rhannol oherwydd mwy o ddibyniaeth ar fasnach gyda’r cyhoedd 
ond hefyd oherwydd anawsterau gweithio o fewn rheolau comisiynu a 
chaffael cyrff cyhoeddus.9 Hefyd, canfu canfyddiadau prosiect ‘Prynwch yn 
Gymdeithasol Prynwch yn Lleol’ CWMPAS – a sefydlwyd i nodi gwariant 
gan y sector cyhoeddus y gallai Mentrau Cymdeithasol ei sicrhau – mai’r 
gwir yn rhy aml yw nad yw’r sector yng Nghymru wedi’i baratoi i weithio 
gyda chyrff cyhoeddus. 

2.4 Mae awdurdodau lleol o dan bwysau parhaus i ddarparu gwasanaethau 
cyhoeddus gyda chyllidebau ac adnoddau cyfyngedig. Ar y cyd â 
disgwyliadau cynyddol gan ddefnyddwyr gwasanaethau a’r galw cynyddol 
am lawer o wasanaethau statudol, mae angen i awdurdodau lleol sicrhau 
eu bod yn gwneud i bob £1 gyfrif trwy eu prosesau caffael a chomisiynu. 

2.5 Mae gan awdurdodau lleol hanes cryf lle mae gwaith datblygu economaidd 
lleol yn y cwestiwn, gan hybu twf ac, yn arbennig, rhoi cymorth i fusnesau 
bach a chanolig. Fodd bynnag, nid oedd dros hanner y swyddogion o 
awdurdodau lleol y gwnaethom ni gyfweld â hwy’n gwahaniaethu rhwng eu 
gwaith datblygu economaidd ehangach a’r cyfleoedd penodol a gyflwynir 
gan Fentrau Cymdeithasol, a hwythau’n ystyried mai un opsiwn o blith 
llawer yn lleol oedd Mentrau Cymdeithasol. Ac, er bod y rhan fwyaf o 
awdurdodau lleol yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau a’r trydydd sector, 
mae’r grantiau hyn ar gyfer busnesau yn gyffredinol, heb unrhyw ffocws 
penodol ar dyfu Mentrau Cymdeithasol. Nododd rhai awdurdodau lleol fod 
eu dulliau caffael a chomisiynu yn ceisio creu ‘chwarae teg’ ac nad oedd 
yn ffafrio un grŵp o sefydliadau dros eraill. 

8 Busnes Cymdeithasol Cymru, Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru / 
Cyfrifiad 2020, Mehefin 2021.

9 cy.cwmpas.coop/wp-content/uploads/2022/06/3.2.7.-SBW-MAPPING-SOCIAL-BUSINESS-
full-2020-CYM.pdf
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2.6 Er hynny, fe wnaeth swyddogion awdurdodau a ymatebodd i’n harolwg 
nodi gwahanol rwystrau hefyd sy’n atal Mentrau Cymdeithasol rhag cael 
budd o gyfleoedd caffael a chomisiynu awdurdodau lleol. Mae’r rhain yn 
cynnwys:

a rheolau caffael ‘beichus’ ac ‘anghymesur’ sy’n atal busnesau llai rhag 
cynnig;

b prosesau sy’n canolbwyntio’n ormodol ar elw ac arbedion a dim digon 
ar werth cymdeithasol, cydnerthedd cymunedol a llesiant, sydd ill tri’n 
feysydd lle gall Mentrau Cymdeithasol ychwanegu gwerth;

c  Mentrau Cymdeithasol yn peidio â gweithredu yn y sector priodol, neu’n 
peidio â chynnig yr holl wasanaethau y mae eu hangen;

ch ei bod yn well gan awdurdodau lleol fynd at ddarparwyr presennol a 
‘gweithio gyda’r hyn rydyn ni’n ei wybod’ yn hytrach na gwthio’r ffiniau a 
mynd ati i geisio datblygu cyfleoedd newydd; ac

d capasiti, sgiliau ac adnoddau cyfyngedig mewn awdurdodau lleol sy’n 
lleihau cyfleoedd i ehangu’r sylfaen gontractwyr a thargedu Mentrau 
Cymdeithasol yn benodol.

2.7 Fodd bynnag, er gwaethaf y gwendidau hyn canfuom hefyd nad yw’r 
rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn darparu adnoddau i hyrwyddo Mentrau 
Cymdeithasol. Er enghraifft, canfu ein harolwg o awdurdodau lleol mai dim 
ond dau o’r 21 a ymatebodd i ni sydd â chyllideb bwrpasol i gefnogi twf 
Mentrau Cymdeithasol. Mae Social Enterprise UK yn cydnabod pedwar 
o’r saith awdurdod lleol - Conwy, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam - fel 
‘Lleoedd Mentrau Cymdeithasol’ – ardaloedd lle mae gweithgarwch 
busnesau cymdeithasol yn ffynnu a lle ceir ymrwymiad i fuddsoddi yn y 
sector a gweithio gydag ef.10 

2.8 Fe wnaeth nifer o gyfweleion hefyd nodi effaith colli rhaglen Datblygu 
Economaidd Cymunedol De-ddwyrain Cymru (SEWCED) a gyllidwyd gan 
yr UE, rhaglen a oedd yn werth £13.5 miliwn mewn chwe awdurdod (Pen-
y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon 
Taf a Thorfaen) a gyllidodd waith ar ddatblygu Mentrau Cymdeithasol. 
Daeth rhaglen SEWCED i ben yn 2015 er gwaethaf ei llwyddiant. Roedd 
swyddogion o’r chwe awdurdod a gyflawnodd fenter SEWCED yn 
teimlo bod colli cyllid yr UE wedi eu hatal rhag cydweithio i dyfu’r sector 
busnesau cymdeithasol. Mae Atodiad 5 yn rhoi rhagor o wybodaeth am y 
prosiect hwn.

10 Ceir 33 o leoedd mentrau cymdeithasol cydnabyddedig yn y DU y mae pedwar ohonynt yng 
Nghymru.
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Nid yw gwerth cymdeithasol yn ymddangos yn un o’r 
cymhellion allweddol yng ngweithgarwch comisiynu 
awdurdodau lleol
2.9 Nid oes un diffiniad o werth cymdeithasol; fodd bynnag mae Social 

Enterprise UK wedi diffinio gwerth cymdeithasol yng nghyd-destun caffael 
fel ‘y budd ychwanegol i’r gymuned o broses gomisiynu/caffael drosodd 
y tu hwnt i brynu nwyddau, gwasanaethau a deilliannau yn uniongyrchol.’ 
I awdurdodau lleol sy’n comisiynu gwasanaethau mae’n bwysig ystyried 
a mesur y gwerth cymdeithasol hwn o safbwynt y rhai y mae gwaith y 
sefydliad yn effeithio arnynt. Trwy gasglu gwybodaeth ar ffurf ariannol am 
werth ystod eang o ddeilliannau, mae comisiynwyr wedyn yn gallu nodi’n 
fras faint o werth cymdeithasol y gallant ei gael am bob £1 o fuddsoddiad. 
Mae’r model gwerth cymdeithasol o gyflawni felly yn fframwaith sydd o 
gymorth i ail-ddylunio gwasanaethau’n gydweithredol ym mhob maes 
gweithgarwch.11 

2.10 Canfu ein harolwg o swyddogion awdurdodau lleol, o’r 21 a ymatebodd, 
fod naw awdurdod yn ystyried gwerth cymdeithasol yn benodol wrth sgorio 
tendrau am wasanaethau, fod naw ddim yn gwneud hynny a bod tri ddim 
yn gwybod. O’r naw awdurdod lleol sy’n ystyried gwerth cymdeithasol, 
dywedodd pump fod lefel y pwysoliad yn amrywio ar draws tendrau ond 
nid oedd pedwar yn gwybod.

2.11 Mae ymchwil ddiweddar a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 
adleisio’r casgliadau hyn gan nodi, am nad oes digon o adnoddau gan 
awdurdodau lleol, bod timau caffael a chomisiynu’n aml heb y sgiliau 
a’r capasiti i wireddu manteision gwerth cymdeithasol12. Mae dulliau 
presennol, sydd â gormod o ffocws ar gost, yn arwain at fodelau darparu 
llai cynaliadwy oherwydd yn rhy aml yr unig faes lle gall sefydliadau 
ostwng prisiau yw trwy wasgu cyflogau a/neu delerau ac amodau staff.

2.12 Er hynny, nododd ein hadolygiad o strategaethau caffael awdurdodau lleol 
rai dulliau da o ehangu effaith a gwella gwerth cymdeithasol. Er enghraifft, 
mae Strategaeth Gaffael Caerffili yn cynnwys opsiwn i ddefnyddio 
‘Cymalau Budd Cymdeithasol/Cymunedol’ mewn contractau. Mae Sir 
y Fflint hefyd wedi cyflwyno ‘System Brynu Ddeinamig,’ sy’n galluogi 
busnesau llai i gyflawni rhannau bach o archebion mwy, yn hytrach 
na’u bod yn mynd i un cyflenwr mawr. Gall hyn hefyd annog busnesau 
presennol i sefydlu canghennau sy’n fentrau cymdeithasol. Mae Sir y 
Fflint a Rhondda Cynon Taf hefyd wedi creu ‘Swyddog Datblygu Gwerth 
Cymdeithasol’ (neu rôl debyg), sef rôl bwrpasol sy’n arbenigo mewn craffu 
ar dendrau a chyllidebau ac sy’n nodi ac yn hyrwyddo cyfleoedd i gynyddu 
gwerth cymdeithasol i’r eithaf. 

11 cy.cwmpas.coop/wp-content/uploads/2022/07/Social-value-CtoC-Brochure-Welsh-20.11.20-
compressed.pdf 

12 CWMPAS, Dros newid economaidd a chymdeithasol: Adolygiad gwerth cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru - Adroddiad Cryno, Mehefin 2022.
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2.13 Mae nifer o awdurdodau yn defnyddio metrigau Themâu, Deilliannau a 
Mesuriadau13 (TOMS) Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) sy’n 
darparu pwysoliad gwerth cymdeithasol ar gyfer dadansoddi a sgorio 
tendrau. Er enghraifft, dywedodd Sir y Fflint wrthym ‘Byddwn yn debygol o 
ddibynnu ar ein TOMS, i fesur llwyddiant, gan bod y rhain wedi’u gwneud 
ymlaen llaw ac yn safonol ar draws y  sector mentrau cymdeithasol a’r 
awdurdod lleol.’ Mae TOMS Sir y Fflint, sy’n ymwneud â’u blaenoriaethau 
corfforaethol a’u hamcanion llesiant, yn galluogi’r Cyngor i ddefnyddio ei 
weithgareddau caffael comisiynu i gynhyrchu deilliannau strategol seiliedig 
ar leoedd yn unol ag anghenion cymunedau lleol. Yn yr un modd, nododd 
Rhondda Cynon Taf eu bod ‘yn defnyddio’r system TOMS gan eu bod yn 
genedlaethol ac yn cynnwys elfen gwerth cymdeithasol sylfaenol. Mae’n 
cael ei hystyried pan ydym yn edrych ar eu cynllun busnes.’ Fodd bynnag, 
nododd sawl awdurdod lleol nad oedd TOMS, o’u profiad hwy, yn rhoi ateb 
defnyddiol nac ymarferol ar gyfer comisiynu gofal cymdeithasol.

2.14 Byddai’r mwyafrif o awdurdodau lleol hefyd yn ei ystyried yn gyfrifoldeb 
arnyn nhw i ‘gamu i’r adwy’ i gefnogi Menter Gymdeithasol sy’n ei chael 
hi’n anodd pe baen nhw wedi comisiynu gwasanaethau gan y sefydliad. 
Fodd bynnag, o ystyried y swm cyfyngedig o gomisiynu sy’n digwydd a 
chyndynrwydd naturiol i achub croen sefydliadau sy’n ei chael hi’n anodd, 
ni fyddai’r rhan fwyaf yn ceisio eu cefnogi’n ariannol neu fel arall, gan 
ystyried bod hyn yn ormod o risg ac yn ansicr. 

2.15 O ystyried cyfyngiadau o ran sut y mae awdurdodau’n hyrwyddo gwerth 
cymdeithasol wrth gomisiynu a chaffael, mae Llywodraeth Cymru wedi 
ailbenodi CWMPAS yn ddiweddar i gefnogi’r gwaith y mae ei angen 
i drawsnewid gwasanaethau yn y sector gofal cymdeithasol, trwy 
fwrw ymlaen â datblygu modelau gwerth cymdeithasol ar gyfer gofal. 
Mae CWMPAS wedi cyhoeddi ei fwriad i ‘helpu i gryfhau’r trefniadau 
rhanbarthol ar gyfer ailbennu cydbwysedd y farchnad gofal cymdeithasol 
trwy gyflwyno mwy o gwmnïau cydweithredol, Mentrau Cymdeithasol 
a modelau darparu gwerth cymdeithasol yn sector gofal cymdeithasol 
Cymru’.14 Hefyd, mae is-grŵp i’r Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol yn 
cynhyrchu canllaw ar gyfer gwerth cymdeithasol mewn comisiynu ym 
maes gofal cymdeithasol. Er mai drafft yw’r canllaw o hyd, mae’n nodi bod 
angen i gomisiynwyr feddwl yn wahanol gyda mwy o ffocws ar le, pobl,  
a defnyddio asedau er mwyn gwneud i gaffael weithio’n fwy effeithiol.  

13 Mae’r canllaw Themâu, Deilliannau a Mesuriadau a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2010 
mewn tair rhan gyda Rhan 1 yn rhoi trosolwg o’r dull. 

14 www.wales247.co.uk/welsh-government-appoints-cwmpas-to-transform-social-care-delivery-
across-wales 
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3.1  Yn yr adran olaf hon o’r adroddiad, rydym yn archwilio sut y mae 
awdurdodau lleol yn cyflawni eu cyfrifoldebau o dan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Rydym hefyd yn asesu cryfder 
trefniadau goruchwylio a pha un a ydynt yn galluogi awdurdodau i werthuso 
gwaith ac effaith Mentrau Cymdeithasol yn llawn, a nodi cyfleoedd ar gyfer y 
dyfodol.

Nid yw’r mwyafrif o awdurdodau lleol yn cyflawni 
eu cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i hyrwyddo Mentrau 
Cymdeithasol
3.2 Mae Adran 16 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 (y ‘Ddeddf’) yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i ‘hyrwyddo 
datblygiad Mentrau Cymdeithasol hyrwyddo mentrau cymdeithasol 
i ddarparu gofal a chymorth a gwasanaethau ataliol’. Mae mentrau 
cymdeithasol eu hunain mewn sefyllfa dda i gydweithio gydag awdurdodau 
lleol i ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol. Yn ôl ymchwil gan 
Busnes Cymdeithasol Cymru.15

a  Mae 54% o Fentrau Cymdeithasol yn ymwybodol o’r ‘Ddeddf’;
b  Dywedodd 21% fod y ‘Ddeddf’ yn ganolog i’r gwaith y maent yn ei wneud;
c  Roedd 19% ohonynt yn ymgorffori gofynion y ‘Ddeddf’ yn eu dogfennau 

llywodraethu a pholisi;
ch Mae’n ofynnol yn gyfreithiol bod 9% o Fentrau Cymdeithasol yn ymlynu 

wrth y ‘Ddeddf’;
d Eglurodd 9% fod y ‘Ddeddf’ yn rhan o’u polisïau diogelu;
dd Dywedodd 8% fod y ‘Ddeddf’ yn goleuo’u rhaglen hyfforddi staff; ac
e Mae 7% yn defnyddio’r ‘Ddeddf’ at ddibenion lobïo a marchnata.

3.3 Canfuom mai nifer gymharol fach o swyddogion awdurdodau lleol y 
siaradom ni gyda hwy oedd yn ymwybodol o’u dyletswydd gyfreithiol i 
hyrwyddo’r defnydd o Fentrau Cymdeithasol ac mai ychydig iawn a allai 
nodi sut maen nhw’n gweithio i dyfu’r sector a chyflawni eu cyfrifoldebau 
dan Adran 16. Nid yw’r iaith amhendant yn y Ddeddf o gymorth yn y cyd-
destun hwn; yn benodol, y gair ‘hyrwyddo’. Yn ymarferol, mae awdurdodau 
lleol yn dehongli eu cyfrifoldebau i ‘hyrwyddo’ yn eang iawn. Mae nifer 
o awdurdodau yn syml yn canolbwyntio eu hymdrechion ar weithio 
gyda Mentrau Cymdeithasol presennol heb fawr ddim gwaith hyrwyddo 
gweithredol i roi anogaeth ar gyfer rhai eraill a helpu i greu rhai newydd. 
Ychydig o awdurdodau sy’n buddsoddi amser ac adnoddau wrth ddiweddaru 
polisïau a gweithdrefnau caffael i feithrin capasiti a darparu mwy o gyfleoedd 
i Fentrau Cymdeithasol presennol, yn ogystal â helpu i ysgogi rhai newydd.

15 Busnes Cymdeithasol Cymru, Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru  
/ Cyfrifiad 2020, Mehefin 2021.
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3.4 Mae ymchwil ddiweddar yn adleisio’r canfyddiadau hyn gan nodi na fu 
newid mawr gan awdurdodau lleol o ran comisiynu i ddarparu mwy o 
wasanaethau gofal cymdeithasol trwy Fentrau Cymdeithasol, ac mai’r 
sector preifat yw’r partner blaenllaw o hyd16. Fe wnaeth partneriaid yn y 
trydydd sector y gwnaethom gyfweld â hwy a’u harolygu nodi yn yr un 
modd, ers i’r Ddeddf fynd yn fyw yn 2016, nad oes rhyw lawer o newid 
wedi bod yn y modd y mae awdurdodau lleol yn gweithio gyda Mentrau 
Cymdeithasol ac yn annog pobl i sefydlu Mentrau Cymdeithasol.  
O ganlyniad, nid yw uchelgeisiau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru yn 
cael eu gwireddu. 

3.5 Un cyfle i gyflawni’r newid hwn yw trwy’r Fforymau Gwerth Cymdeithasol 
newydd a grëwyd o dan bob Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol17 y bwriedir 
iddynt gefnogi twf y sector gwerth cymdeithasol yn y farchnad iechyd 
a gofal cymdeithasol. Er bod y fforymau hyn yn cael cymorth i raddau 
amrywiol gan bartneriaid a chomisiynwyr statudol, maent yn rhoi cyfle 
da i ymgysylltu â’r sector, Cynghorau Gwirfoddol Sirol ac eraill o fewn 
rhanbarth i nodi cyfleoedd ar gyfer buddsoddi a thwf. Mae’r dyraniad 
o 20% o’r Gronfa Integreiddio Rhanbarthol18 ar gyfer y sector gwerth 
cymdeithasol, a reolir trwy Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn rhoi cyfle 
go iawn i weithio gyda Mentrau Cymdeithasol i fuddsoddi mewn ffyrdd 
newydd o ddarparu gwasanaethau. 

3.6 Hefyd, ceir disgwyliad gan Lywodraeth Cymru bod pob Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol yn creu Fforwm Gwerth Cymdeithasol i fynd ati’n benodol i 
gyflawni’r cyfrifoldebau dan adran 16. Er enghraifft, mae Cydweithredfa 
Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd Cymru19 wedi creu 
Fforwm Gwerth Cymdeithasol i archwilio sut i hyrwyddo gwerth 
cymdeithasol mewn gwasanaethau cyhoeddus yn y rhanbarth.  
Mae’r Adroddiadau Sefydlogrwydd y Farchnad Ranbarthol20 - a gwblhawyd 
yn ddiweddar gan awdurdodau lleol trwy’r Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol - hefyd yn darparu cyfoeth o wybodaeth am raddfa a 
sefydlogrwydd y farchnad gwerth cymdeithasol o fewn y sectorau iechyd 
a gofal cymdeithasol a byddant yn cefnogi gwaith Fforymau Gwerth 
Cymdeithasol.

16 llyw.cymru/sites/default/files/publications/2022-07/adolygiad-gwerth-cymdeithasol- 
adroddiad-cryno.pdf .

17 Ym mis Ebrill 2016, daeth saith partneriaeth ranbarthol statudol i fodolaeth. Eu pwrpas yw 
llywio’r drefn strategol ar gyfer darparu gwasanaethau cymdeithasol yn rhanbarthol mewn 
cydweithrediad agos â’r sector iechyd.

18 Mae’r Gronfa Integreiddio Rhanbarthol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gronfa 5 mlynedd 
sy’n rhedeg o fis Ebrill 2022 tan fis Mawrth 2027..

19 Mae Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd Cymru yn cynnwys y 
chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd 
a phartneriaid eraill. Y nod yw gwella gwasanaethau, gwneud y gorau o’r adnoddau sydd ar 
gael, lleihau dyblygu a gwneud gwasanaethau’n fwy cyson ledled Gogledd Cymru.

20 Mae Adroddiadau Sefydlogrwydd y Farchnad yn adolygu digonolrwydd gofal a chymorth 
mewn ardal i roi cipolwg ar y sector i helpu i gynllunio a llunio gwasanaethau, gan gynnwys 
gofal ar gyfer y dyfodol.
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3.7 Mae nifer o awdurdodau lleol fel Rhondda Cynon Taf a Sir Benfro eisoes 
yn defnyddio (neu wrthi’n creu) micro-fentrau. Busnesau bach sy’n darparu 
gwasanaethau gofal neu gymorth annibynnol ac sy’n cyflogi llai na 10 o 
bobl yw micro-fentrau. Maent yn ddewis arall yn lle gwasanaethau gofal 
dydd sy’n aml yn ddrud. Oherwydd y pwysau staffio presennol mewn 
gwasanaethau cymdeithasol, mae Micro-Fentrau yn cynnig ateb mwy 
cynaliadwy yn ogystal â sicrhau deilliannau gwell. 

3.8 Fe gyflwynodd y Ddeddf hefyd ofyniad i bob Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol lunio adroddiad blynyddol sy’n nodi taith wella’r awdurdod 
lleol o ran darparu gwasanaethau i bobl yn ei ardal21. Mae’r canllawiau 
ar gyfer yr adroddiadau blynyddol yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 
lleol adrodd ar eu perfformiad yn erbyn chwe safon ansawdd. Mae safon 
un – ‘Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-gynhyrchu canlyniadau lles 
personol y mae pobl am eu cyflawni’ – yn ymdrin yn benodol â hyrwyddo 
Mentrau Cymdeithasol. 

3.9  Canfu ein hadolygiad o holl adroddiadau’r Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol mai dim ond wyth adroddiad oedd yn cyfeirio at ddefnyddio 
micro-fentrau a bod tri arall yn sôn am Fentrau Cymdeithasol mewn rhyw 
gymhwyster, boed yn tynnu sylw at waith menter gymdeithasol benodol yn 
yr ardal neu wasanaeth a gomisiynwyd gan fusnes cymdeithasol. Nid oedd 
yr 11 adroddiad arall yn sôn am Fentrau Cymdeithasol a dim ond yn fras yr 
oeddent yn mynegi gwerth gweithio gyda’r trydydd sector. Canfuom hefyd 
nad oedd yr un adroddiad yn enwi’r ddyletswydd Adran 16 yn benodol, er 
bod sawl un yn cynnwys datganiadau a oedd yn cydnabod bod y ‘Ddeddf’ 
yn ei gwneud yn ofynnol cyd-gynhyrchu neu weithio mewn partneriaeth 
gyda’r trydydd sector. Ar y cyfan, rydym yn dod i’r casgliad bod mwy i 
awdurdodau lleol ei wneud yn eu hadroddiadau cyhoeddus ar sut maen 
nhw’n hyrwyddo Mentrau Cymdeithasol.

21 Llywodraeth Cymru ac ADDS Cymru, Adroddiadau Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol 
Awdurdodau Lleol - Arweiniad
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Ychydig iawn o oruchwylio a gwerthuso Mentrau 
Cymdeithasol a wneir gan awdurdodau lleol
3.10  Mae gan Fentrau Cymdeithasol rôl bwysig o ran diwallu anghenion a helpu 

pobl mewn cymunedau ledled Cymru. Er enghraifft, mae canfyddiadau 
Cyfrifiad Busnes Cymdeithasol Cymru yn 2020, a nodir yn Arddangosyn 
5, yn dangos bod gwella cymunedau lleol a gwella llesiant y bobl yn 
amcanion allweddol ar gyfer dros hanner yr holl Fentrau Cymdeithasol. 

Arddangosyn 5 – meysydd blaenoriaeth ar gyfer gwaith Mentrau 
Cymdeithasol yng Nghymru

Mae Mentrau Cymdeithasol yn ehangu ffocws eu gwaith ac yn gynyddol yn 
cyflawni gweithgarwch er budd y bobl fwyaf agored i niwed mewn cymunedau 
ledled Cymru 

Amcanion cymdeithasol a/neu amgylcheddol Mentrau 
Cymdeithasol 2016 2018 2020

Gwella cymuned benodol 64% 57% 66%

Gwella iechyd a llesiant 39% 45% 52%

Cefnogi pobl agored i niwed 35% 46% 48%

Mynd i'r afael ag allgau ariannol 26% 28% 44%

Annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, chwaraeon a 
hamdden - 32% 42%

Cefnogi plant a phobl ifanc agored i niwed 20% 29% 34%

Creu cyfleoedd cyflogaeth 21% 24% 31%

Hyrwyddo addysg a llythrennedd 32% 29% 29%

Diogelu’r amgylchedd 16% 26% 29%

Darparu mynediad at wasanaethau - 22% 27%

Cefnogi Mentrau Cymdeithasol / sefydliadau eraill 9% 16% 25%

Hyrwyddo a diogelu diwylliant, treftadaeth a'r Gymraeg - 21% 24%

Mynd i'r afael ag allgau cymdeithasol 7% 9% 21%

Darparu tai fforddiadwy 5% 4% 3%

Ffynhonnell: Busnes Cymdeithasol Wales, Mapio’r Sector Busnesau 
Cymdeithasol yng Nghymru / Cyfrifiad 2020, Mehefin 2021.
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3.11  Er bod Mentrau Cymdeithasol yn darparu gwasanaethau sy’n helpu cyrff 
cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion llesiant a’u cyfrifoldebau statudol 
eraill, gan mwyaf nid yw awdurdodau lleol yn monitro nac yn gwerthuso’u 
gweithgareddau na’u heffaith. Nododd pum awdurdod lleol a ymatebodd 
i’n harolwg eu bod wedi cytuno ar fesurau i farnu effaith Mentrau 
Cymdeithasol yn eu hardal leol a’u bod yn adrodd yn erbyn y rhain.  
Nid oes gan dros hanner (13) unrhyw drefniadau i werthuso gweithgarwch, 
ac nid oedd y gweddill a ymatebodd yn gwybod.

3.12  Oherwydd gwendidau o ran rheoli perfformiad, adrodd arno a’i werthuso, 
mae’n anodd i awdurdodau lleol farnu pa mor dda y maent yn perfformio 
ar hyn o bryd a nodi sut y gallant gefnogi twf ac ehangiad yn rôl Mentrau 
Cymdeithasol yn y dyfodol. Er bod ambell i awdurdod lleol yn cynnwys 
mesurau mewnbwn/allbwn bras mewn dogfennau craidd ar waith 
partneriaid, mae’r rhain yn aml yn gyfyngedig i gofnodi ‘nifer y Mentrau 
Cymdeithasol yr ydym yn gweithio gyda hwy’. Dywedodd lleiafrif o 
awdurdodau lleol eu bod yn ystyried cael gwybodaeth ‘ansoddol’ am effaith 
Mentrau Cymdeithasol, gan dynnu ar brofiad defnyddwyr gwasanaethau, 
ond ni ddaethom o hyd i ryw lawer o dystiolaeth bod awdurdodau lleol yn 
cyflawni hyn yn ymarferol.

3.13  Gan mwyaf, nid yw awdurdodau lleol yn adrodd wrth aelodau etholedig 
ar Fentrau Cymdeithasol. O ganlyniad, nid yw’r swyddogion hynny sy’n 
gyfrifol am ddarparu gwasanaethau yn cael eu dwyn i gyfrif ac mae’r 
gallu i herio a nodi cyfleoedd datblygu yn cael eu colli. Mae nifer o 
swyddogion y gwnaethom ni gyfweld â hwy yn cydnabod bod diffyg adrodd 
ar berfformiad wrth aelodau yn cyfyngu ar gyfleoedd i annog aelodau 
etholedig i gymryd perchnogaeth ar yr agenda hon a mynd ati’n weithredol 
i hyrwyddo Mentrau Cymdeithasol.

3.14  Yn gyffredinol, mae gan awdurdodau lleol sy’n comisiynu gwasanaethau 
gan Fentrau Cymdeithasol Gytundeb Lefel Gwasanaeth a danategir gan 
ystod o fesurau perfformiad y cytunwyd arnynt i werthuso gwasanaethau 
a gomisiynwyd. Fodd bynnag, canfuom fod adroddiadau ar berfformiad 
Cytundebau Lefel Gwasanaeth yn canolbwyntio’n fawr ar ‘fewnbynnau’ ac 
‘allbynnau’ – er enghraifft, nifer y defnyddwyr gwasanaeth yr ymdriniwyd 
â hwy – yn hytrach nag asesu budd cymdeithasol ehangach gwaith 
Mentrau Cymdeithasol a’r effaith y maent yn ei chael ar bobl sy’n cael eu 
gwasanaethau. 
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1 Ymagwedd a dulliau archwilio

2 Rhestr Wirio i awdurdodau lleol ar 
ymgysylltu a gweithio’n effeithiol 
gyda Mentrau Cymdeithasol

3 Gwahaniaethau mewn 
deddfwriaeth, polisi a chyllid ar 
gyfer Mentrau Cymdeithasol ar 
draws tair gwlad Prydain Fawr

4 Nifer y Mentrau Cymdeithasol fesul 
awdurdod lleol yng Nghymru a’r 
newid canrannol rhwng 2016 a 
2020 

5 Rhaglen Datblygu Economaidd 
Cymunedol De-ddwyrain Cymru 

6 Crynodeb o Arfer Da a nodwyd yn 
yr adolygiad hwn

Atodiadau
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Ymagwedd
Yr adroddiad hwn yw’r ail o’n gwaith thematig ar gyfer 2022 sy’n edrych ar 
dlodi. Mae’r adroddiad hwn yn eistedd ochr yn ochr â’n hadroddiad cynharach 
ar dlodi yng Nghymru a’n hadolygiad sydd i ddod a fydd yn ystyried sut y mae 
awdurdodau lleol yn grymuso pobl i fod yn fwy hunanddibynnol a chydnerth.

Ar gyfer y gwaith hwn ein hymagwedd fu deall pa mor dda y mae awdurdodau 
lleol yn gweithio gyda, yn hyrwyddo ac yn datblygu Mentrau Cymdeithasol. Yn 
benodol, rydym wedi edrych ar ba mor gadarn yw gwybodaeth am anghenion, 
strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer Mentrau Cymdeithasol a sut y 
mae awdurdodau lleol yn sicrhau eu bod yn cyflawni eu hymrwymiadau o dan 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 i hyrwyddo Mentrau 
Cymdeithasol. 

Fe wnaethom archwilio pob un o’r 22 o brif awdurdodau lleol yng Nghymru 
ar lefel uchel, gan reoli’r broses gyflawni i fod yn ymwybodol o’r pwysau sydd 
ar swyddogion awdurdodau lleol yn ystod y pandemig a chyda’r argyfwng 
costau byw. Sicrhawyd fod y cwmpas yn ddigon i gael golwg ar y sector 
cyfan ond i beidio â mynd â’r sylw’n sylweddol oddi ar gyfrifoldebau darparu 
gwasanaethau’r swyddogion. Roedd ein hymagwedd yn hyblyg i gyd-fynd â’r 
galwadau ar swyddogion wrth gytuno ar ein gwaith maes a’i gyflawni.

Dulliau
Cwblhawyd ein hadolygiad rhwng mis Awst 2021 a mis Medi 2022 ac fe 
ddefnyddiwyd ystod o ddulliau wrth gyflawni ein gwaith:

• adolygu dogfennau: fe wnaethom adolygu dogfennau gan Lywodraeth 
Cymru, awdurdodau lleol, byrddau gwasanaethau cyhoeddus a chyrff 
cyhoeddus perthnasol eraill. Roedd hyn yn cynnwys cofnodion pwyllgorau 
perthnasol, strategaethau corfforaethol, strategaethau economaidd, 
busnes, adfywio a chaffael; cynlluniau adfer COVID-19; ac Adroddiadau 
Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. Fe wnaethom hefyd 
adolygu gwybodaeth a gyhoeddwyd gan Busnes Cymdeithasol Cymru, 
Social Enterprise UK a Social Enterprise Scotland.

1 Ymagwedd a dulliau archwilio
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• cyfweliadau – fe gynhaliom ni ystod o wahanol gyfweliadau:
- cyfweliadau â swyddogion – fe gyfwelom ni â swyddogion a enwebwyd 

gan bob prif awdurdod lleol yng Nghymru, yn gyffredinol y rhai sydd 
â chyfrifoldeb am Fentrau Cymdeithasol, gofal cymdeithasol neu 
ddatblygu economaidd. Cynhaliwyd y rhain rhwng mis Ionawr a mis  
Mai 2022.

- cyfweliadau cenedlaethol – fe gyfwelom ni â chynrychiolwyr Mentrau 
Cymdeithasol yng Nghymru a’r Alban, cyrff cynrychioliadol cenedlaethol 
megis CWMPAS, elusennau, melinau trafod, sefydliadau academaidd 
a chyrff ymchwil. Cynhaliwyd y rhain rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 
2022.

• grwpiau ffocws  – yn unol â’n hymagwedd, roedd rhai awdurdodau lleol 
o’r farn ei bod yn fwy priodol i ni siarad gydag ystod o swyddogion mewn 
grwpiau ffocws i leihau ein heffaith ar ddarparu gwasanaethau.

• arolwg – fe gynhaliom ni arolwg gyda swyddogion awdurdodau lleol. 
Roedd yr arolwg ar agor rhwng mis Ionawr a mis Mai 2022, ac fe gawsom 
ymatebion gan bob awdurdod lleol heblaw Cyngor Dinas Casnewydd.

• Gwefannau – awdurdodau lleol ac adnoddau allanol, e.e. DEWIS.
• dadansoddi data – fe wnaethom ddadansoddi ystod o ddata a gesglir 

ac a gyhoeddir gan Busnes Cymdeithasol Cymru Social Enterprise UK a 
Social Enterprise Scotland. 
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Cam Gweithredu
Wedi’i 

gwblhau
Wedi’i 

ddechrau
Heb ei 

ddechrau

1 Trefniadau Strategol

Gweledigaeth

Mae gennym weledigaeth y cytunwyd arno ar 
gyfer sut y byddwn yn gweithio gyda Mentrau 
Cymdeithasol. 

Mae'r weledigaeth wedi cael ei rhannu gyda'r holl 
staff perthnasol yn yr awdurdod lleol, ac maent yn 
ei deall. 

Mae'r weledigaeth wedi cael ei rhannu gyda 
aelodau etholedig, wedi'i chymeradwyo ganddynt, 
ac mae'n cael ei deall ganddynt. 

Datblygwyd y weledigaeth mewn trafodaeth gyda'r 
Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol.

Mae'r weledigaeth wedi cael ei lledaenu i Fentrau 
Cymdeithasol yr ydym yn gweithio gyda hwy.

Mae’r weledigaeth yn nodi’n glir sut yr ydym yn 
bwriadu cyflawni ein cyfrifoldebau Adran 16 i 
hyrwyddo Mentrau Cymdeithasol gan gynnwys:
•  ein gwaith i hyrwyddo gwerth cymdeithasol trwy’r 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol; a
•  defnyddio’r Gronfa Integredig Rhanbarthol i 

hyrwyddo a datblygu Mentrau Cymdeithasol.

2 Rhestr Wirio i awdurdodau lleol ar 
ymgysylltu a gweithio’n effeithiol 
gyda Mentrau Cymdeithasol
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Cam Gweithredu
Wedi’i 

gwblhau
Wedi’i 

ddechrau
Heb ei 

ddechrau

Dull Corfforaethol

Mae gennym ddull a arweinir yn gorfforaethol ar 
gyfer gweithio gyda Mentrau Cymdeithasol sy'n 
cwmpasu pob adran a gwasanaeth. 

Mae'r dull corfforaethol yn trosi ein gweledigaeth yn 
gamau gweithredu ymarferol. 

Rydym wedi dynodi arweinydd corfforaethol ar 
gyfer Mentrau Cymdeithasol sy'n gyfrifol am 
oruchwylio a chydlynu ein gwaith gyda'r sector. 

Deall y sector Mentrau Cymdeithasol lleol

Rydym wedi mapio’r  sector Mentrau Cymdeithasol 
yn ardal ein hawdurdod lleol ac rydym yn gwybod:
•  nifer y sefydliadau sy’n gweithio’n lleol;
•  y gwasanaethau y maent yn eu darparu;
•  y cymunedau y darperir y gwasanaethau 

ynddynt;
•  y bobl y darperir y gwasanaeth ar eu cyfer;
• sut y mae’r gwasanaethau’n cael eu cyllido;
•  oriau/dyddiau gweithredu gwasanaethau;
•  y meini prawf cymhwystra ar gyfer y gwasanaeth 

(os o gwbl);
•  sut y mae’r gwasanaeth yn cyd-fynd â’n 

cyfrifoldebau Adran 16 ar gyfer hyrwyddo 
Mentrau Cymdeithasol wrth ddarparu 
gwasanaethau gofal cymdeithasol; a

• phwy i gysylltu â hwy am ragor o wybodaeth.

Mae gennym gofnod o’n holl gyllid ar gyfer Mentrau 
Cymdeithasol. 
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Cam Gweithredu
Wedi’i 

gwblhau
Wedi’i 

ddechrau
Heb ei 

ddechrau

Rydym yn coladu gwybodaeth ariannol ac yn 
adrodd o leiaf yn flynyddol ar gyfanswm ein cyllid i 
Fentrau Cymdeithasol sy’n cwmpasu:
•  pa sefydliadau yr ydym yn eu cyllido;
• gwerth y contract;
•  hyd y contract;
•  pa adran/gwasanaeth sydd wedi contractio;
•  y mesurau llwyddiant a sefydlwyd ar gyfer y 

gwaith; a 
•  beth yw manteision arfaethedig y gwaith.

Rydym yn codi ymwybyddiaeth am y manteision a 
gyflwynir gan Fentrau Cymdeithasol i sicrhau bod 
yr holl staff yn nodi cyfleoedd i gydweithio gyda hwy 
trwy:
•  gynnal diwrnod mentrau cymdeithasol o fewn yr 

awdurdod lleol;
•  cynnal gweithdai i gynghorwyr ac uwch reolwyr; 

a
•  datblygu gweithgareddau i ddathlu a hyrwyddo 

mentrau cymdeithasol.

Trefniadau cydweithio a phartneriaeth

Rydym wedi nodi a chytuno sut y bydd gwaith 
Mentrau Cymdeithasol yn cael ei reoli a sut y 
byddir yn craffu arno ar:  
•  lefel gorfforaethol – yng ngwaith partneriaethau 

strategol a phwyllgorau craffu corfforaethol;
•  lefel adrannol – mewn trefniadau partneriaeth 

penodol i gefnogi agendâu polisi ehangach o 
fewn meysydd diffiniedig; a

•  lefel gwasanaethau – ar bartneriaethau lleol 
a mentrau penodol sy’n cael eu harwain gan 
wasanaethau.
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Cam Gweithredu
Wedi’i 

gwblhau
Wedi’i 

ddechrau
Heb ei 

ddechrau

Rydym yn codi ymwybyddiaeth o waith mentrau 
cymdeithasol yn effeithiol ac yn cynnwys pobl leol a 
chymunedau wrth ddatblygu Mentrau Cymdeithasol 
newydd.

Mae gennym berthynas glir ac effeithiol â'n Cyngor 
Gwirfoddol Sirol fel partner strategol a chyflawni 
allweddol

Mae gennym uwch swyddog arweiniol enwebedig 
i hyrwyddo ac arwain gwaith trwy'r Fforwm Gwerth 
Cymdeithasol rhanbarthol.

Strategaeth 

Mae ein dull o ymdrin â Mentrau Cymdeithasol 
wedi'i integreiddio â'n strategaethau a'n cynllun 
allweddol – e.e. Cynllun Llesiant, blaenoriaethau 
corfforaethol a strategaethau cymunedol a 
rhanbarthol eraill. 

Rydym wedi pennu amcanion a chamau 
gweithredu CAMPUS ar sut y byddwn yn cefnogi 
ac yn hyrwyddo twf Mentrau Cymdeithasol. 

Rydym yn gwybod yn glir beth yw manteision a 
risgiau Mentrau Cymdeithasol i ddinasyddion, 
cymunedau lleol a'r awdurdod lleol.

Cyflawni’r strategaeth

Mae gennym ddigon o staff ac adnoddau i 
hyrwyddo a thyfu Mentrau Cymdeithasol.

Mae gennym staff yn y gwasanaethau cywir ac sy’n 
meddu ar y lefel hynafedd ofynnol i gyflawni ein 
gweledigaeth ar gyfer Mentrau Cymdeithasol.

Mae gennym feddylfryd sy’n seiliedig ar ddiwylliant 
hyderus o fewn y cyngor i wneud y defnydd gorau o 
Fentrau Cymdeithasol.

Rydym yn rhoi’r cyfle i staff gymryd risgiau a reolir 
yn dda ac archwilio arferion arloesol
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Cam Gweithredu
Wedi’i 

gwblhau
Wedi’i 

ddechrau
Heb ei 

ddechrau

2 Comisiynu a Chaffael

Dylunio gwasanaethau

Rydym yn tynnu ar arbenigedd a gwybodaeth 
Mentrau Cymdeithasol wrth ddylunio 
gwasanaethau newydd. 

Mae ein comisiynwyr yn gwneud defnydd da o 
broses Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad i 
oleuo gweithgarwch comisiynu a siapio'r farchnad 
ar gyfer y sector gofal cymdeithasol.

Wrth ddylunio gwasanaethau, rydym yn nodi’n glir:  
•  pa alw fydd y gwasanaeth yn ei ateb;
•  sut yr ydym wedi penderfynu ar y math o 

wasanaeth y mae ei angen arnom; a
•  sut y byddwn yn ymgysylltu â darparwyr 

presennol a phosibl i ddatblygu’r gwasanaeth.

Rydym yn sicrhau bod ein proses dendro’n hygyrch 
i’r holl gydweithwyr posibl. 

Gallwn ddangos bod gennym y capasiti a'r sgiliau i 
gyflawni'r broses gomisiynu strategol.

Rydym yn mynd ati i chwilio am ffyrdd o wahodd 
cyrff i gydweithio
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Cam Gweithredu
Wedi’i 

gwblhau
Wedi’i 

ddechrau
Heb ei 

ddechrau

Systemau dyfarnu effeithiol

Rydym wedi creu un system gyllido ganolog a 
chorfforaethol ar gyfer rheoli a dyfarnu’r holl gyllid i 
Fentrau Cymdeithasol.  

Mae gennym systemau effeithiol i ddyfarnu cyllid i 
sefydliadau sy’n nodi:  
•  amserlen gyllido glir sydd ar gael i bob cynigydd 

posibl fel y gallant baratoi ar gyfer cyfleoedd;
•  y broses a ddefnyddir i benderfynu (er enghraifft, 

ceisio dyfyniadau neu ddefnyddio proses dendro 
neu broses gynnig);

•  y gwerth a’r risg sy’n gysylltiedig â’r gwahanol 
lwybrau cyllido;

•  meini prawf clir a chyhoeddedig sy’n cael eu 
deall gan bob sefydliad sy’n ceisio cyllid, gan 
gynnwys cymalau budd cymunedol a gwerth 
cymdeithasol;

•  y gost a’r adnoddau i oruchwylio’r broses a’i 
gweinyddu; ac

•  am faint o amser y darperir y cyllid hwnnw.

Systemau dyfarnu effeithlon

Mae gennym systemau corfforaethol effeithlon i 
ddyfarnu cyllid yn seiliedig ar:  
•  brosesau ymgeisio cryno a chlir;
•  defnyddio systemau ar-lein ac electronig i 

ddosbarthu a chasglu gwybodaeth a chynigion;
•  trefniadau penderfynu byr o’r dechrau i’r diwedd;
•  isafswm y camau a’r prosesau sy’n ofynnol i 

benderfynu; a 
•  phenderfyniadau’n cael eu dirprwyo i’r lefel isaf.
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Cam Gweithredu
Wedi’i 

gwblhau
Wedi’i 

ddechrau
Heb ei 

ddechrau

Mae ein telerau ac amodau contract yn gymesur â 
lefel y cyllid sy'n cael ei roi ac maen nhw'n benodol 
i'r gwaith sy'n cael ei gyllido. 

Rydym yn adolygu ein prosesau cyllido er mwyn 
sicrhau nad ydym yn allgau Mentrau Cymdeithasol 
rhag sicrhau gwaith.

Hyfforddiant a rhannu gwybodaeth

Rydym yn darparu hyfforddiant i gefnogi Mentrau 
Cymdeithasol sy’n cwmpasu:  
•  sut i wneud cais am gyllid – yr hyn y dylid ac na 

ddylid ei wneud;
•  cydymffurfio â’n systemau comisiynu a chaffael;
•  prosesau casglu data;
•  trefniadau rheoli perfformiad a chraffu arno;
•  cylchoedd talu a thargedau perfformiad; a 
•  gofynion terfynu/parhad contract.
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Cam Gweithredu
Wedi’i 

gwblhau
Wedi’i 

ddechrau
Heb ei 

ddechrau

3 Rheoli perfformiad

Casglu gwybodaeth

Rydym wedi nodi'r wybodaeth sy’n ofynnol i fonitro 
a gwerthuso perfformiad y Mentrau Cymdeithasol 
yr ydym yn eu cyllido.

Mae'r wybodaeth yn mesur gweithgarwch 
perthnasol yn unig.

Mae'r systemau i gasglu gwybodaeth wedi’u 
symleiddio ac yn effeithlon, a dim ond unwaith 
ac yn electronig a hynny o fewn amserlenni y 
cytunwyd arnynt y mae Mentrau Cymdeithasol yn 
cyflwyno gwybodaeth.

Adolygiad o berfformiad

Rydym yn adrodd yn rheolaidd ar ein cyllid i 
Fentrau Cymdeithasol wrth bwyllgor(au) craffu yn 
erbyn set gytbwys o wybodaeth am berfformiad 
sy’n cwmpasu:  
•  y safonau gwasanaeth yr ydym yn eu gosod 

i’r Fenter Gymdeithasol a gyllidir gennym 
berfformio yn eu herbyn;

•  gwelliannau yn neilliannau llesiant a 
chymdeithasol pobl; a

•  data perthnasol am berfformiad sy’n seiliedig ar 
wasanaethau; a 

•  chasgliadau adolygiadau archwilio/arolygu 
allanol.

Mae ein prosesau craffu a gwerthuso:
•  yn gymesur â gwerth y cyllid a ddarparwn; ac 
•  yn rhoi sicrwydd i ni bod ein cyllid yn cyflawni’r 

deilliannau disgwyliedig.
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Cam Gweithredu
Wedi’i 

gwblhau
Wedi’i 

ddechrau
Heb ei 

ddechrau

Yn flynyddol rydym yn adrodd yn gyhoeddus:
•  ar waith Mentrau Cymdeithasol;
•  ar berfformiad presennol Mentrau Cymdeithasol 

yr ydym yn eu cyllido; 
•  ar y modd y byddwn yn hyrwyddo cyfleoedd 

pellach i’r sector yn y dyfodol; ac
•  ar ba mor dda yr ydym yn perfformio o ran 

cyflawni ein cyfrifoldebau A.16 ar gyfer Mentrau 
Cymdeithasol.

Rheoli risg

Rydym yn adolygu'r risgiau sy'n gysylltiedig â'n 
cyllid ar gyfer Mentrau Gymdeithasol yn rheolaidd.

Rydym yn cytuno ar gynlluniau rheoli risg os nad 
yw risgiau'n cael eu rheoli a'u lliniaru. 

Mae gennym raglen dreigl o brofi systemau ac 
adolygiadau cydymffurfio gan y tîm archwilio 
mewnol er mwyn sicrhau cadernid, effeithlonrwydd 
ac effeithiolrwydd ein cyllid i wasanaethau Mentrau 
Cymdeithasol.

Tudalen 219



tudalen 46 ‘Cyfle wedi’i golli’ – Mentrau Cymdeithasol

Materion Lloegr Yr Alban Cymru

Deddfwriaeth 
ar Fentrau 
Cymdeithasol

Yn canolbwyntio’n 
bennaf ar wneud 
gwell defnydd o 
gontractau Gwerth 
Cymdeithasol 
o dan Ddeddf 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Gwerth 
Cymdeithasol) 2012

Yn bennaf trwy 
ddefnydd tir/asedau 
a gofyniad i gyrff 
cyhoeddus fod ag 
o leiaf un contract 
gyda Menter 
Gymdeithasol 

Ydy, mae A.16 Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant 2015 yn ei gwneud 
yn ofynnol i Awdurdodau Lleol 
‘Hyrwyddo Mentrau Cymdeithasol, 
cwmnïau cydweithredol, 
gwasanaethau sy’n cael eu 
harwain gan ddefnyddwyr a’r 
trydydd sector’. Gallai hyn hefyd 
gael ei ehangu yn y  
Bil Partneriaeth Gymdeithasol a 
Chaffael Cyhoeddus

Strategaeth 
Genedlaethol 
ar gyfer tyfu 
Mentrau 
Cymdeithasol

Mae Social 
Enterprises UK wedi 
cyhoeddi adroddiad 
ar gyfer y dyfodol – 
Social Value 2032. 

Strategaeth Mentrau 
Cymdeithasol yr 
Alban 2016-2026

Roedd gan Lywodraeth Cymru 
strategaeth yn 2005 ond mae 
hon wedi dod i ben. Cafodd y 
strategaeth gyfredol – Trawsnewid 
Cymru drwy Fentrau Cymdeithasol 
– ei datblygu gan y sector ac fe’i 
cefnogir gan Lywodraeth Cymru

Cyllid gan y 
Llywodraeth ar 
gyfer Mentrau 
Cymdeithasol

Benthyciad Dechrau 
Busnes a gefnogir 
gan y Llywodraeth 
o £500 i £25,000 ac 
arian Ffyniant Bro

Just Enterprise, 
Developing Markets, 
Social Growth, 
Business Gateway, 
ac ati 

Cronfa Cadernid Economaidd 
Busnes Cymru a Banc Datblygu 
Cymru

Cymorth y 
Llywodraeth 
i Fentrau 
Cymdeithasol

Fe’i darperir yn 
bennaf trwy Linell 
Gymorth Busnes 
Llywodraeth y DU a 
38 o ‘hybiau twf’ lleol

Fe’i cydlynir 
yn bennaf trwy 
Business Support 
Scotland

Busnes Cymdeithasol Cymru 
Llywodraeth Cymru

Gweinidog â 
chyfrifoldeb 
am Fentrau 
Cymdeithasol

Is-Weinidog 
Cymdeithas Sifil ac 
Ieuenctid

Gweinidog y 
Cabinet dros 
Fusnes, Masnach, 
Twristiaeth a Menter

Gweinidog Cabinet yr Economi

Ffynhonnell: Archwilio Cymru.

3 Gwahaniaethau mewn deddfwriaeth, polisi 
a chyllid ar gyfer Mentrau Cymdeithasol ar 
draws tair gwlad Prydain Fawr
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Awdurdod Lleol 2018 2020 Gwahaniaeth % y cynnydd
Bro Morgannwg22 41 217 176 429%
Caerdydd 228 265 37 16%
Casnewydd 51 76 25 49%
Abertawe 135 158 23 17%
Wrecsam 62 78 16 26%
Ceredigion 71 79 8 11%
Sir y Fflint 65 70 5 8%
Sir Fynwy 29 34 5 17%
Ynys Môn 56 60 4 7%
Conwy 76 78 2 3%
Sir Ddinbych 71 72 1 1%
Pen-y-bont ar Ogwr 83 85 2 2%
Gwynedd 127 128 1 1%
Caerffili 99 98 -1 -1%
Merthyr Tudful 67 64 -3 -4%
Sir Benfro 121 115 -6 -5%
CNPT 79 73 -6 -8%
RhCT 162 155 -7 -4%
Sir Gâr 174 164 -10 -6%
Blaenau Gwent 45 38 -7 -16%
Powys 110 100 -10 -9%
Torfaen 51 40 -11 -22%
Cyfanswm a nodwyd 2,003 2,247 244 12%

Ffynhonnell: Busnes Cymdeithasol Cymru, Mapio’r Sector Busnesau 
Cymdeithasol yng Nghymru / Cyfrifiad 2020, Mehefin 2021.

22 Fel yn yr adroddiad gan CWMPAS, mae’r ffigwr ar gyfer Bro Morgannwg yn allanolyn, o 
ganlyniad i gynnwys ffynhonnell ychwanegol a ddarperir gan Wasanaeth Gwirfoddol Bro 
Morgannwg. Ni wyddys a fabwysiadwyd y dull hwn mewn ardaloedd eraill yng Nghymru.

4 Nifer y Mentrau Cymdeithasol fesul 
awdurdod lleol yng Nghymru a’r 
newid canrannol rhwng 2018 a 2020 
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Fe wnaeth chwe awdurdod lleol (Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, 
Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen) gyllido rhaglenni Mentrau 
Cymdeithasol pwrpasol gan ddefnyddio £13.5m o arian yr UE o dan raglen 
Datblygu Economaidd Cymunedol De-ddwyrain Cymru (SEWCED).  
Canfu gwerthusiad o raglen SEWCED a gomisiynwyd gan Gyngor Bwrdeistref 
Sirol Merthyr Tudful fod y prosiect wedi mynd y tu hwnt i’r disgwyliadau o ran 
cynhyrchu swyddi newydd, a chafodd pob agwedd ar y prosiect sgôr uchel 
mewn arolygon gyda menter gymdeithasol a gafodd fudd ohono. Er enghraifft, 
rhoddodd SEWCED gymorth fel a ganlyn:

•  creu 30 o swyddi newydd a 3 Menter Gymdeithasol newydd;
•  rhoi cynhorthwy ariannol i 28 o sefydliadau lleol;
•  15 o sefydliadau i fabwysiadu a gweithredu Cynlluniau Gweithredu 

Amgylcheddol; ac 
• 13 i fabwysiadu Strategaethau Cydraddoldeb a gwella eu systemau ar 

gyfer monitro a gwerthuso prosesau cyflawni.  

Daeth rhaglen SEWCED i ben yn 2015 ac, er gwaethaf llwyddiant y prosiect 
a’r canfyddiadau gwerthuso, ni pharhawyd â’r gweithgarwch ac ni chafodd 
ei ddisodli yn y mwyafrif o achosion. Dim ond dau awdurdod lleol a gafodd 
gyllid trosiannol i gadw’r staff yr oeddent yn eu cyflogi i weithio gyda Mentrau 
Cymdeithasol o dan SEWCED. 
Penderfynodd y gwerthusiad fel a ganlyn: ‘heb gymorth SEWCED, ni fyddai’r  
sector mentrau cymdeithasol yn Ne-ddwyrain Cymru wedi cyflawni’r un 
deilliannau ag a wnaeth. Ar ben hynny, heb gymorth tebyg yn y dyfodol, 
byddai’r canlyniadau hyn yn awgrymu na fydd y sector mentrau cymdeithasol 
dwyn yr un manteision ag y mae wedi’i wneud o ganlyniad i raglen SEWCED.’ 
Mae’r cyfweliadau gydag awdurdodau lleol lle soniwyd am SEWCED wedi 
cadarnhau hyn, gan nad oes ymdrech gyfatebol a threfnus i hyrwyddo Mentrau 
Cymdeithasol yn weithredol yng Nghymru ar hyn o bryd.  

5 Rhaglen Datblygu Economaidd 
Cymunedol De-ddwyrain Cymru
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Arfer da – sut rydym yn ei bennu
Dyma’r paramedrau a ddefnyddiwn i farnu a ddylid cynnwys astudiaeth achos 
fel arfer da:

• rhaglen, gweithgaredd neu strategaeth ag effeithiolrwydd profedig, a ategir 
gan werthusiad cynhwysfawr.

•  rhaglen, gweithgaredd neu strategaeth y dangoswyd ei f/bod yn dwyn 
deilliannau llwyddiannus ac a ategir i ryw raddau gan ffynonellau data 
goddrychol a gwrthrychol.

•  rhaglen, gweithgaredd neu strategaeth sydd wedi gweithio o fewn un 
sefydliad ac sy’n dangos addewid yn ystod ei g/chyfnod cynnar ar gyfer 
dod yn ymarfer ac iddo effaith gynaliadwy hirdymor.

• rhaglen, gweithgaredd neu strategaeth sydd â’r potensial i gael ei (h)
efelychu ymhlith sefydliadau eraill.

•  rhaglen, gweithgaredd neu strategaeth sy’n rhoi gwerth am arian. Diffinnir 
gwerth am arian fel y defnydd gorau posibl o adnoddau i ddwyn y 
manteision bwriadedig.

•  rhaglen, gweithgaredd neu strategaeth sy’n dwyn arbedion/gostyngiadau 
mewn gwariant heb gael unrhyw effaith neu gan gael effaith fach ar 
berfformiad.

O fewn corff yr adroddiad, rydym wedi nodi’r meysydd canlynol o arfer da:
•  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – gwaith Grŵp y Sector 

Gwirfoddol sy’n arwain ar ymgysylltu â Mentrau Cymdeithasol – paragraff 
1.18.

•  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – gwaith y Swyddog Menter a Busnes i 
gefnogi a hyrwyddo Mentrau Cymdeithasol – paragraff 1.19.

•  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor Bro Morgannwg – creu 
Mentrau Cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau lleol – paragraff 1.20.

6 Crynodeb o Arfer Da a nodwyd yn 
yr adolygiad hwn
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• Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – defnyddio Cymalau Budd Cymdeithasol 
a Chymunedol mewn contractau – paragraff 2.12.

•  Cyngor Sir y Fflint – System Brynu Ddeinamig sy’n galluogi busnesau llai i 
gyflawni rhannau bychain o archebion mwy - paragraff 2.12. 

•  Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – creu 
swyddogion â chyfrifoldebau penodol i ganfod a hyrwyddo cyfleoedd i 
gynyddu gwerth cymdeithasol i’r eithaf mewn prosesau tendro – paragraff 
2.12.

•  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Sir Penfro – 
hyrwyddo a gweithio gyda Micro-Fentrau – paragraff 3.7.
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Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd 

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn destun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau  
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: post@archwilio.cymru

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

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

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

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2022

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

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

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

This document is also available in English.

Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998.
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1  Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Cymru wedi dioddef effeithiau dinistriol 
o ganlyniad i lifogydd. Er gwaethaf buddsoddiad parhaus, mae llifogydd 
yn dal i achosi peryglon sylweddol i’r wlad. Mae perygl llifogydd, a chostau 
ei reoli, yn cynyddu gyda newid hinsawdd. Mae tywydd eithafol fel y 
stormydd yng ngaeaf 2019-20 yn debygol o ddigwydd yn fwy mynych ond 
mae’n amhosibl rhagweld yn union ble a phryd y byddant yn digwydd.

2 Cynhaliwyd sawl adolygiad o reoli perygl llifogydd dros y deng mlynedd 
ddiwethaf, gan gynnwys ein hadolygiad ni ein hunain o lifogydd ac erydu 
arfordirol1 yn 2016. Canfu ein hadolygiad fod Llywodraeth Cymru a 
phartneriaid yn gwella’u dull o reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol, er 
bod cyflymder y newid wedi bod yn arafach na’r bwriad. Fe ddwedom ni 
fod angen gwelliannau pellach i fynd i’r afael â materion capasiti, cynllunio 
ar gyfer y tymor hir a sicrhau bod gwariant yn rhoi gwerth am arian.

3 Defnyddiodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd ein gwaith i oleuo’i 
ymchwiliad2 a’i adroddiad ei hun yn 2017. Mae Strategaeth Genedlaethol 
2020 Llywodraeth Cymru ar gyfer Llifogydd ac Erydu Arfordirol3 (y 
Strategaeth Genedlaethol), ei hail yn y maes, yn cynnwys camau 
gweithredu i fynd i’r afael â chanfyddiadau’r ddau adolygiad. Serch hynny, 
mae’r sector llifogydd yn wynebu heriau parhaus sylweddol.

4 Hefyd yn 2020, fe gynhaliodd Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
Materion Gwledig y Senedd ymchwiliad byr i ymateb Llywodraeth Cymru 
i lifogydd y gaeaf ym mis Chwefror 20204. Daeth y Pwyllgor i’r casgliad 
bod angen i sgyrsiau anodd gael eu cynnal rhwng Llywodraeth Cymru a’i 
phartneriaid, a chyda chymunedau, ynglŷn â ble a sut i fuddsoddi, a beth 
ellir yn rhesymol ei gyflawni ag adnoddau y mae pen draw iddynt.

1 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru, 
Gorffennaf 2016

2 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd, Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng 
Nghymru, Mehefin 2017

3 Llywodraeth Cymru, Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol yng Nghymru, Hydref 2020

4 Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Senedd, Llifogydd yng 
Nghymru, Rhagfyr 2020

Ynglŷn â’r adroddiad 
hwn
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5 Tra’r ydym wedi bod yn gwneud ein gwaith, mae nifer o adolygiadau 
pwysig wedi bod yn digwydd neu yn yr arfaeth. Yn arbennig, fe wnaeth 
Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol Cymru, sy’n gweithredu fel corff 
cynghori annibynnol i Weinidogion Cymru, gwblhau adolygiad o adnoddau 
ym mis Mai 20225. Fe wnaeth 20 o gynigion i wella’r dull cenedlaethol ac 
mae Llywodraeth Cymru wrthi ar hyn o bryd yn ystyried ei hymateb ffurfiol.

6 Mae’r adroddiad hwn, Darlun o Reoli Perygl Llifogydd, yn egluro sut 
y mae rheoli perygl llifogydd yn gweithio yng Nghymru, gan gynnwys 
tueddiadau gwariant. Mae rheoli perygl llifogydd yn faes cymhleth, ac 
nid yw ein hadroddiad wedi’i fwriadu i fod yn gynhwysfawr. Mae hefyd yn 
canolbwyntio ar reoli perygl llifogydd yn hytrach na’r ymateb brys pan fo 
llifogydd yn digwydd. Rydym yn nodi’r materion allweddol yn ein tyb ni, 
gan gydnabod y bydd gan sylwebwyr a chyrff adolygu eraill eu safbwynt 
eu hunain. Mae Atodiad 1 yn disgrifio ein ymagwedd a’n dulliau archwilio.

7 Mae’r adroddiad yn rhan o’n rhaglen barhaus o waith sy’n bwrw golwg ar 
sut y mae cyrff cyhoeddus yn ymateb i heriau newid hinsawdd. Ym mis 
Gorffennaf a mis Awst 2022, fe gyhoeddom ni ein hadroddiadau cyntaf 
ar barodrwydd y sector cyhoeddus i wireddu’r uchelgais ar y cyd i fod ag 
allyriadau carbon sero net erbyn 20306. Byddwn yn ystyried bwrw golwg 
drachefn ar reoli perygl llifogydd yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf 
i weld pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru 
(CNC) ac awdurdodau lleol yn ymateb i’r materion a nodwyd yn adolygiad 
y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol o adnoddau a’r heriau ehangach 
sy’n wynebu’r sector llifogydd.

5 Mae’r adroddiad ar gael trwy gyflwyno cais i’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol.
6 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net 

erbyn 2030, Gorffennaf 2022; a Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net 
erbyn 2030: Adroddiad Tystiolaeth, Awst 2022
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Ffeithiau allweddol

117,000 o 
unedau eiddo 
mewn ‘perygl 
mawr’ o gael 
llifogydd (2019)

3,130 o unedau 
eiddo’n rhai y 
gwyddys iddynt gael 
llifogydd yn stormydd 
mis Chwefror 2020

£81 miliwn  
o ddifrod i unedau eiddo 
yn ôl yr amcangyfrifon o 
ganlyniad i stormydd mis 
Chwefror 2020 

£59.6 miliwn    
o gyllid gan 
Lywodraeth Cymru 
ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd, 2021-22  
(yn ôl prisiau 2022-23)

48.7%  Cynnydd mewn 
termau real yng nghyllideb 
Llywodraeth Cymru ar gyfer 
rheoli perygl llifogydd erbyn 
2024-25 (o’i gymharu â 
2021-22)

28 o Awdurdodau 
Rheoli Perygl gan 
gynnwys Llywodraeth 
Cymru, CNC, cwmnïau 
dŵr ac awdurdodau lleol
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Materion allweddol

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Rydym wedi gweld effaith ofnadwy llifogydd 
ar ein cymunedau a’r economi ac mae newid 
hinsawdd yn golygu bod hyn yn debygol o 
ddigwydd yn fwy mynych. Nid yw’r materion 
yn newydd. Mae ein gwaith archwilio 
blaenorol ac adolygiadau eraill wedi amlygu’r 
angen i weithredu o ran cynllunio tymor hir, 
addasu i newid hinsawdd a meithrin capasiti’r 
gweithlu. Er gwaethaf rhai datblygiadau 
cadarnhaol, mae cwestiynau difrifol ynghylch 
gallu gwasanaethau cyhoeddus i aros 
gyfuwch â’r peryglon a’r heriau cynyddol sy’n 
gysylltiedig â llifogydd.
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Arddangosyn 1: materion allweddol sy’n effeithio ar reoli perygl llifogydd yng Nghymru

Mae’n debygol y bydd angen buddsoddiad hirdymor sylweddol  
i fynd i’r afael â’r peryglon llifogydd cynyddol sy’n gysylltiedig â  
newid hinsawdd.
Mae’n debygol y bydd penderfyniadau anodd i’w gwneud ynglŷn â sut i 
fuddsoddi adnoddau y mae pen draw iddynt i reoli perygl llifogydd.

Manylion ym mharagraffau 3.14 i 3.19.

Cynyddu capasiti’r gweithlu yw’r flaenoriaeth fwyaf uniongyrchol  
i’r sector llifogydd.
Heb fuddsoddi yn y gweithlu rheoli perygl llifogydd, bydd hi’n anodd 
gwireddu’r uchelgeisiau yn y Strategaeth Genedlaethol. Mae angen  
dull system-gyfan, hirdymor.

Manylion ym mharagraffau 4.1 i 4.6.

Ceir bylchau o ran arweinyddiaeth ar y cyd ac integreiddio polisi.
Nid oes fforwm Cymru gyfan i uwch arweinwyr drafod rheoli perygl  
llifogydd a llywio newid strategol. Ceir cyfleoedd hefyd i integreiddio  
polisi a threfniadau cyllido’n well ar draws gwasanaethau cyhoeddus i 
wella’r modd y rheolir perygl llifogydd.

Manylion ym mharagraffau 5.6 i 5.10.

Ceir bylchau mewn data ar berygl llifogydd ac mae’r peryglon eu 
hunain yn newid o hyd gyda newid hinsawdd.
Mae’n anodd deall effaith gweithgarwch rheoli perygl llifogydd.  
Yn gyntaf, nid yw cyflwr amddiffynfeydd rhag llifogydd yng Nghymru’n 
eglur am nad oes un ffynhonnell wybodaeth ar hyn o bryd ar gyfer cyflwr yr 
amddiffynfeydd a berchnogir gan yr holl bartïon. Yn ail, mae newid hinsawdd 
yn newid y peryglon. Mae datblygiadau adeiladu neu amddiffynfeydd 
newydd rhag llifogydd yn gallu symud perygl llifogydd o le i le hefyd.

Manylion ym mharagraffau 5.11 i 5.17.

Gallai datblygiadau adeiladu mewn ardaloedd sydd mewn perygl mawr 
o gael llifogydd fod yn gadael aelwydydd a busnesau mewn perygl o 
gael llifogydd a hwnnw’n berygl y gellir ei osgoi.
Mae data cenedlaethol ar ganiatâd cynllunio’n dangos lefelau sylweddol 
uwch o ddatblygu mewn ardaloedd sydd mewn perygl mawr o gael llifogydd 
yn y cyfnod rhwng 2016-17 a 2018-19 o’i gymharu â 2015-16. Fodd bynnag, 
y tu hwnt i 2018-19 nid oes data cenedlaethol i farnu peryglon newydd sy’n 
deillio o ddatblygu. 

Manylion ym mharagraffau 5.18 i 5.21.
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Mae newid hinsawdd yn cynyddu peryglon llifogydd

1.1 I Lywodraeth Cymru, mae’r term ‘perygl llifogydd ac erydu arfordirol’ yn 
cynnwys llifogydd o afonydd, y môr, cronfeydd dŵr, cyrsiau dŵr cyffredin, 
dŵr daear a dŵr wyneb yn ogystal ag erydu arfordirol. Mae llifogydd 
o systemau dŵr a charthffosiaeth yn achosi peryglon i eiddo hefyd 
ond cyfrifoldeb cwmnïau dŵr yw hynny. Gall llifogydd neu dirlithriadau 
ddigwydd ar hen safleoedd diwydiannol hefyd, gan gynnwys glofeydd7.

1.2  Disgrifir perygl llifogydd gan ddefnyddio pedwar categori sy’n seiliedig 
ar y siawns y bydd llifogydd yn digwydd mewn unrhyw flwyddyn benodol 
(Arddangosyn 2). Mae CNC yn amcangyfrif bod un ymhob wyth uned 
eiddo yng Nghymru (245,000 o unedau eiddo) yn wynebu rhywfaint o 
berygl llifogydd o afonydd, y môr neu ddŵr wyneb gyda bron i 400 o’r 
unedau eiddo hynny hefyd mewn perygl o erydu arfordirol. O’r 245,000 
o unedau eiddo sydd mewn perygl, mae 117,000 o unedau eiddo mewn 
perygl mawr8.

Arddangosyn 2: categorïau perygl llifogydd

Perygl Posibilrwydd o lifogydd mewn unrhyw flwyddyn benodol

Unwaith mewn 30 mlynedd neu fwy

Llai nag unwaith mewn 30 ond mwy nag unwaith mewn 
100 mlynedd

Llai nag unwaith mewn 100 ond mwy nag unwaith 
mewn 1,000 o flynyddoedd

Llai nag unwaith mewn 1,000 o flynyddoedd

Ffynhonnell: Categorïau a nodir yn Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru 2020

7 Mae rheoli perygl sy’n gysylltiedig â glofeydd yng Nghymru’n destun arolygiad gan Dasglu 
a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU a Chomisiwn y Gyfraith yn ogystal â phrosiect i asesu a 
chofnodi peryglon sy’n gysylltiedig â glofeydd gan yr Awdurdod Glo, Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru (CLlLC), awdurdodau lleol a CNC.

8 Mae perygl llifogydd yn seiliedig ar ddata wedi’i fodelu. Mae CNC yn rhybuddio bod 
ansicrwydd ynghylch y data oherwydd cyfyngiadau o ran cywirdeb dulliau mesur a modelu. 
Mae gwefan CNC yn darparu gwybodaeth am berygl llifogydd. Data ar gyfer 2019 yw’r 
mwyaf diweddar i gael ei gyhoeddi.
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1.3  Mae nifer yr aelwydydd y nodir eu bod mewn perygl o gael llifogydd yn 
seiliedig ar y lefelau yr aseswyd eu bod mewn perygl ar adeg benodol a 
bydd yn newid. Mae’r adroddiad State of UK Climate 20219 yn disgrifio 
lefelau glawiad cyfartalog uwch a chodiadau mewn lefelau môr ac yn 
dweud bod lefelau môr yn codi’n llawer cyflymach na chanrif yn ôl; codiad 
blynyddol sydd rhwng tair a phum milimetr. Mae codiadau mewn lefelau 
môr a lefelau glawiad uwch o ganlyniad i newid hinsawdd yn debygol o 
gynyddu’r siawns y bydd llifogydd yn digwydd. Roedd stormydd dinistriol 
mis Chwefror 2020 yn enghraifft lwm. Gwyddys fod 3,130 o unedau eiddo 
yng Nghymru wedi profi llifogydd10 ac fe gyrhaeddodd lefelau afonydd 
uchderau digynsail. Fe gategoreiddiodd CNC y stormydd fel digwyddiad  
1 mewn 200 mlynedd mewn rhai ardaloedd yng Nghymru a oedd yn drech 
na rhai amddiffynfeydd11. Fe wnaeth y llifogydd amlygu’r posibilrwydd y 
gallai stormydd difrifol ddod yn fwyfwy cyffredin oherwydd newid hinsawdd.

Gall llifogydd gael effaith ddinistriol ar unigolion,  
yr economi a’r amgylchedd

1.4 Mae adolygiadau CNC wedi disgrifio effaith digwyddiadau llifogydd 
diweddar. Roedd adolygiad CNC o stormydd mis Chwefror 2020 yn nodi 
bod cost y difrod i aelwydydd yn unig yn £81 miliwn (yn nhermau arian 
parod). Dioddefodd busnesau, unedau eiddo dibreswyl a seilwaith ddifrod 
sylweddol hefyd. Yn gadarnhaol, dywedodd CNC fod 19,000 o unedau 
eiddo wedi cael budd o amddiffynfeydd rhag llifogydd yn ystod stormydd 
2020, sy’n golygu bod gwerth £550 miliwn o ddifrod wedi cael ei osgoi.

1.5 Ar wahân i niwed corfforol, mae llifogydd yn rhoi pwysau enfawr ar 
iechyd meddwl unigolion am amser hir ar ôl i’w cartrefi neu fusnesau 
brofi llifogydd. Gall llifogydd achosi difrod di-droi’n-ôl i gynefinoedd ac 
ecosystemau hefyd. Er enghraifft, canfu CNC fod stormydd gaeaf 2013-14 
wedi difrodi 37 o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a 10 Ardal 
Cadwraeth Arbennig12.

9 Kendon et al., State of the UK Climate 2021, International Journal of Climatology, The Royal 
Meteorological Society Journal of Climate Science, Gorffennaf 2022

10 Cyfoeth Naturiol Cymru, adolygiad o lifogydd mis Chwefror 2020 (Storm Ciara a Dennis), 
Hydref 2020

11 Mae amddiffynfeydd afonydd a phrif gyrsiau dŵr yn nodweddiadol yn cael eu hadeiladu i 
wrthsefyll digwyddiad llifogydd 1 mewn 100 mlynedd (digwyddiad nad yw ond yn debygol 
o ddigwydd unwaith mewn 100 mlynedd). Mae categorïau llifogydd yn seiliedig ar ddata 
blaenorol a gaiff ei ddiweddaru pan fo llifogydd newydd yn digwydd.

12 Cyfoeth Naturiol Cymru, Adroddiad ar Gam 1 yr Adolygiad o Lifogydd Arfordirol yng Nghymru 
– Asesiad o Effeithiau, Ionawr 2014
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Mae rolau a chyfrifoldebau’n gymhleth a gall fod angen eu 
newid yn ddeddfwriaethol

1.6 Mae cyfrifoldeb cyfreithiol am reoli perygl llifogydd yn amrywio gan ddibynnu 
ar yr ardal o dir sydd mewn perygl o gael llifogydd, neu ffynhonnell y perygl 
llifogydd. At ei gilydd, mae gan Lywodraeth Cymru a CNC rolau system gyfan i 
gefnogi gwaith rheoli perygl llifogydd. Llywodraeth Cymru sy’n pennu’r cyfeiriad 
cenedlaethol ac yn dyrannu cyllid. Mae gan CNC drosolwg strategol genedlaethol 
ar yr holl ffynonellau llifogydd ac erydu arfordirol ac mae’n rhoi cyngor technegol 
i Awdurdodau Rheoli Perygl (ARhPau) eraill. Mae awdurdodau lleol wedi’u 
dynodi’n Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol. Maent yn rheoli llifogydd o 
gyrsiau dŵr cyffredin, dŵr wyneb a dŵr daear. Nid yw Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru (CLlLC) yn ARhP. Trwy ei swydd a gyllidir â grant gan Lywodraeth 
Cymru (gweler troednodyn 24), mae CLlLC yn cydlynu ac yn cynorthwyo 
awdurdodau lleol o ran eu swyddogaethau ac yn helpu i lywio mentrau 
cenedlaethol. Mae gan Lywodraeth Cymru, CNC, awdurdodau lleol a chwmnïau 
dŵr13 bwerau yn ôl disgresiwn i reoli perygl llifogydd mewn gwahanol leoedd fel 
ARhPau (Arddangosyn 3).

13 Mae pedwar cwmni dŵr yn weithredol yng Nghymru ar hyn o bryd: Dŵr Cymru, Hafren Dyfrdwy, 
Albion Eco a Leep Utilities.
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Arddangosyn 3: Rolau arweiniol Awdurdodau Rheoli Perygl ar gyfer rheoli 
perygl llifogydd yn ôl lleoliad

Traffyrdd a phrif
gefnffyrdd
Llywodraeth Cymru

Cronfeydd dŵr
Perchnogion
cronfeydd dŵr
gan gynnwys CNC

Priffyrdd lleol
Awdurdodau lleol

Cyrsiau dŵr cyffredin, 
dŵr wyneb a dŵr daear
Awdurdodau lleol

Carthffosiaeth a 
chyflenwad dŵr
Cwmnïau dŵrPrif afonydd

CNC

Môr
CNC ac awdurdodau
lleol arfordirol

Sylwer: Mae rhai tirfeddianwyr preifat megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am 
warchod eu hasedau rhag llifogydd ond nid ydynt yn ARhPau.

Ffynhonnell: Archwilio Cymru

Tudalen 239



tudalen 14 Darlun o Reoli Perygl Llifogydd

1.7 Mae sefydliadau â rôl i reoli perygl llifogydd yn dod ynghyd mewn nifer o 
fforymau yng Nghymru. Mae Arddangosyn 4 yn nodi aelodaeth a diben 
fforymau rheoli perygl llifogydd allweddol yng Nghymru. Mae fforymau 
eraill i reoli’r ymateb brys i ddigwyddiadau llifogydd nad ydynt wedi’u 
cynnwys yma.

Arddangosyn 4: fforymau rheoli perygl llifogydd allweddol yng Nghymru

Fforwm Diben Aelodaeth
Y Bwrdd Rhaglen 
Perygl Llifogydd ac 
Erydu Arfordirol

Mae’n goruchwylio’r 
broses o gyflawni 
rhaglenni cyfalaf 
Llywodraeth Cymru: y 
Rhaglen Rheoli Perygl 
Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol a’r Rhaglen 
Rheoli Perygl Arfordirol

Mae’r aelodau’n cynnwys 
cynrychiolwyr Llywodraeth 
Cymru, CNC, CLlLC, 
awdurdodau lleol, Dŵr Cymru 
Welsh Water, Sefydliad y 
Peirianwyr Sifil, a Chadeirydd 
Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol.

Y Pwyllgor Llifogydd 
ac Erydu Arfordirol

Mae’n rhoi cyngor i 
Weinidogion Cymru ac 
ARhPau ar reoli perygl 
llifogydd ac erydu 
arfordirol

Penodir aelodau gan 
Weinidogion Cymru. Mae’r 
Pwyllgor yn cynnwys 
cynrychiolwyr CNC, CLlLC, 
awdurdodau lleol, byd 
amaeth, y diwydiant dŵr, 
y byd academaidd a chyrff 
proffesiynol perthnasol.

Grwpiau Llifogydd 
Rhanbarthol: 
Gogledd, De 
Ddwyrain a De 
Orllewin Cymru

Maent yn rhannu 
gwybodaeth am berygl 
llifogydd ac yn datblygu 
rhaglenni gwaith ar y cyd

Mae’r aelodau’n cynnwys 
awdurdodau lleol, CNC, 
cwmnïau dŵr a CLlLC.

Grwpiau Arfordirol: 
Gorllewin Cymru, Bae 
Lerpwl, Aber Afon 
Hafren, ac Abertawe 
a Bae Caerfyrddin

Maent yn arwain ar 
gynhyrchu a gweithredu 
Cynlluniau Rheoli Traethlin

Awdurdodau lleol arfordirol, 
CNC, Llywodraeth Cymru a 
chyrff eraill â chyfrifoldebau 
arfordirol.

Fforwm Grwpiau 
Arfordirol Cymru

Mae’n cynrychioli 
buddiannau cyfunol y 
Grwpiau Arfordirol

Cadeiryddion yr holl Grwpiau 
Arfordirol a chynrychiolwyr o 
CNC, CLlLC, Network Rail a’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ffynhonnell: Archwilio Cymru
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1.8  Mae gwahanol ddarnau o ddeddfwriaeth yn nodi pwerau a dyletswyddau 
sy’n ymwneud â rheoli perygl ac erydu arfordirol14. Fe wnaeth Deddf 
Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 egluro rhai pwerau a chyfrifoldebau. Mewn 
ymateb i argymhelliad yn yr adroddiad a gyhoeddwyd gennym yn 2016 
(gweler troednodyn 1) ynghylch egluro rolau a chyfrifoldebau, rhoddodd 
Llywodraeth Cymru orchwyl i’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
adolygu’r ddeddfwriaeth gyfredol. Fe gwblhaodd y Pwyllgor ei adolygiad 
ym mis Medi 2022 ac fe gyflwynodd gynigion i Weinidogion Cymru.

1.9 Mae Comisiwn y Gyfraith15 yn ystyried a ddylid adolygu cyfrifoldebau 
statudol ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru a 
Lloegr hefyd. 

14 Y prif ddarnau o ddeddfwriaeth mewn perthynas â rheoli perygl llifogydd yng Nghymru yw 
Cyfarwyddeb Llifogydd yr Undeb Ewropeaidd 2007 – sy’n rhan o gyfraith y DU, Rheoliadau 
Perygl Llifogydd 2009, Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, Deddf Adnoddau Dŵr 1991, 
Deddf Draenio Tir 1991 a Deddf Diogelu’r Arfordir 1949.

15 Comisiwn y Gyfraith yw’r corff annibynnol statudol a grëwyd i adolygu cyfraith Cymru a 
Lloegr yn gyson ac argymell ei diwygio lle y bo angen.
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Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru’n 
ymrwymo i wella mesurau i amddiffyn rhag llifogydd

2.1 Yn ei Rhaglen Lywodraethu a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 202116, 
dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai’n ymgorffori ei hymateb i 
newid hinsawdd a’r argyfwng natur ym mhopeth a wna ac fe wnaeth 
ymrwymiadau penodol i reoli perygl llifogydd:
• ariannu mesurau ychwanegol i amddiffyn o leiaf 45,000 o gartrefi rhag 

llifogydd; a
• rheoli llifogydd mewn modd sy’n seiliedig ar natur (gweler 

Arddangosyn 6) ym mhob dalgylch afon mawr i ehangu cynefinoedd 
gwlyptiroedd a choetiroedd.

2.2 Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddiweddaru ei Rhaglen Lywodraethu 
ym mis Rhagfyr 202117 i adlewyrchu ei chytundeb cydweithio18 gyda 
Phlaid Cymru. Fe wnaeth y cytundeb ymrwymo i fuddsoddi’n fwy mewn 
rheoli perygl llifogydd i ymateb i’r perygl mwy. Roedd y rhaglen wedi’i 
diweddaru’n cynnwys dau ymrwymiad newydd i:
•  gomisiynu adolygiad annibynnol o adroddiadau adran 19 llywodraeth 

leol a Cyfoeth Naturiol Cymru19 ar lifogydd eithafol y gaeaf; a
•  gofyn i Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru asesu sut y gellir 

lleihau’r tebygolrwydd o lifogydd mewn cartrefi, busnesau a seilwaith 
erbyn 2050.

Mae Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru’n 
pennu amcanion cenedlaethol ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd ac yn amlygu heriau sy’n wynebu’r sector

2.3  Mae Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru 2020 yn amcanu at 
leihau’r peryglon i bobl a chymunedau o ganlyniad i lifogydd ac erydu 
arfordirol ac fe’i tanategir gan bum amcan (Arddangosyn 5). Mae’r 
Strategaeth yn amlygu cwestiynau anodd sy’n wynebu Cymru o ran 
rheoli perygl llifogydd. Ni ellir atal yr holl lifogydd, ac mae’r Strategaeth yn 
pwysleisio’r angen am ddulliau i helpu cymunedau i addasu a dod yn fwy 
cydnerth yn wyneb digwyddiadau tywydd difrifol a lefelau môr sy’n codi.  

16 Llywodraeth Cymru, Rhaglen Lywodraethu, Mehefin 2021
17 Llywodraeth Cymru, Rhaglen Lywodraethu – Diweddariad, Rhagfyr 2021
18 Llywodraeth Cymru, Y Cytundeb Cydweithio, 2021
19 Mae Adran 19 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 

lleol yng Nghymru ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd difrifol a chyhoeddi’r canlyniadau. 
Mae CNC hefyd yn cynnal ei adolygiadau ei hun o lifogydd difrifol.
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Arddangosyn 5: Nodau ac amcanion Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol

Lleihau’r perygl i bobl a chymunedau o ganlyniad i lifogydd ac erydu 
arfordirol

Gwella ein dealltwriaeth am berygl a’r ffordd yr ydym yn 
cyfathrebu am berygl

Parodrwydd a datblygu cydnerthedd

Blaenoriaethu buddsoddiad i’r cymunedau sydd fwyaf mewn 
perygl

Atal rhagor o bobl rhag bod mewn perygl

Darparu ymateb effeithiol a pharhaus i ddigwyddiadau

Ffynhonnell: Amcanion a nodir yn Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Rheoli 
Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru 2020

2.4  Mae’r Strategaeth yn cydnabod nad yw adeiladu waliau llifogydd uwch 
wastad yn gynaliadwy ac nad yw’n cael gwared ar yr holl berygl. Gall 
hyd yn oed waliau uchel dorri ac mae mwy o berygl o lifogydd cyflym 
a difrifol pan fo hynny’n digwydd. Gall fod yn niweidiol i fywyd gwyllt 
ac ymddangosiad tirweddau a chymunedau. Ceir perygl hefyd y bydd 
codi waliau uwch i ddiogelu un gymuned yn gwthio dŵr llifogydd i 
gymunedau eraill. Mae’r Strategaeth yn adeiladu ar y strategaeth 
genedlaethol flaenorol trwy bwysleisio gwahanol ddulliau o reoli perygl 
llifogydd. Yn arbennig, mae Strategaeth 2020 yn disgrifio pwysigrwydd 
paratoi a datblygu cydnerthedd cymunedau ar gyfer llifogydd, gan 
ddefnyddio mesurau rheoli llifogydd naturiol ac addasu i newid hinsawdd 
(Arddangosyn 6).
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Arddangosyn 6: cysyniadau allweddol yn y Strategaeth Genedlaethol

Paratoi a datblygu cydnerthedd cymunedau
Gall codi ymwybyddiaeth a pharatoi cymunedau i ymateb i lifogydd 
leihau’r effaith ar eiddo ac unigolion. Gall parodrwydd gynnwys siarad 
gyda chymunedau am berygl llifogydd a hybu systemau rhybuddio rhag 
llifogydd. Gall hefyd gynnwys cynghori pobl ynghylch mesurau unigol 
y gallant eu cymryd i ddiogelu eu cartref megis gosod drysau llifogydd. 
Rhan bwysig o ddatblygu cydnerthedd cymunedau yw gweithio gyda 
hwy i ddeall y peryglon yn eu hardal a datblygu ffyrdd o baratoi ar gyfer y 
peryglon hynny ac addasu iddynt.

Rheoli llifogydd yn naturiol neu ‘atebion sy’n seiliedig ar natur’
Gall dulliau naturiol leihau llifoedd dŵr mewn ardaloedd sydd mewn 
perygl o gael llifogydd. Gall dulliau gynnwys plannu coed, ardaloedd 
storio i ffwrdd o gwrs afon sy’n dychwelyd dŵr i afonydd ar ôl i lifogydd 
basio, a chreu gwlyptiroedd. Gall dulliau naturiol fod yn arbennig o 
effeithiol pan gânt eu datblygu o gwmpas dalgylchoedd afonydd cyfan, 
ond efallai na fyddant yn gweithio ar eu pennau eu hunain neu yn ystod 
digwyddiadau llifogydd eithafol. Gall seilwaith ‘Gwyrdd-Llwyd’ gael effaith 
gadarnhaol ar yr amgylchedd a chynyddu bioamrywiaeth. Mae dulliau 
Gwyrdd-Llwyd yn cyfuno deunyddiau naturiol ag amddiffynfeydd rhag 
llifogydd ‘peirianyddol caled’ traddodiadol fel waliau concrit.

Addasu i newid hinsawdd
Ni ellir atal yr holl lifogydd. Gellir lleihau’r peryglon ond mae angen i 
gymunedau a seilwaith addasu a bod yn barod ar gyfer digwyddiadau 
tywydd difrifol. Mae addasu’n golygu cynnal a chadw a gwella 
amddiffynfeydd ond hefyd rheoli a chynllunio tir yn well mewn trefi a 
dinasoedd i reoli effaith llifogydd a symud ‘i fannau diogel’.

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru yn seiliedig ar Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru 2020
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2.5  Mae’r Strategaeth yn pwysleisio bod rhaid parhau i fuddsoddi mewn rheoli 
perygl llifogydd. Ond mae’n cydnabod yr angen i addasu i’r peryglon 
cynyddol sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd a allai alw am benderfyniadau 
anodd ynglŷn â ble i gyfeirio buddsoddiadau. 

2.6  Mae’r Strategaeth yn rhoi anogaeth ar gyfer gweithio’n rhanbarthol ac 
mewn partneriaeth i reoli perygl llifogydd mewn ffordd fwy effeithiol ac 
i sicrhau cyllid amgen. Mewn ymateb i argymhelliad Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus y Senedd (gweler troednodyn 2) ynghylch gweithio’n 
rhanbarthol yn 2017, rhoddodd Llywodraeth Cymru orchwyl i CLlLC i 
archwilio opsiynau ar gyfer gweithio’n rhanbarthol gydag awdurdodau 
lleol. Fe gwblhaodd CLlLC ei hadolygiad ym mis Gorffennaf 2018, ond nid 
yw Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol wedi nodi camau gweithredu 
penodol eto i ddatblygu mecanweithiau a chanllawiau ar gyfer cyflawni 
ar y cyd yn ymarferol. Canfu adolygiad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol o adnoddau y gellid gwneud mwy i wella gweithio rhanbarthol a 
chydweithio ac fe wnaeth gynigion i fynd i’r afael â’r materion hyn. 

2.7  Fe argymhellodd adroddiad Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd 
a Materion Gwledig y Senedd yn 2020 (gweler troednodyn 4) y dylai 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig [ar y pryd] nodi 
ei barn ynglŷn â pha mor dda y mae’r Strategaeth Genedlaethol yn 
gweithredu a pha un a oes angen gwneud newidiadau i’r dull cenedlaethol. 
Fe wnaeth y Gweinidog dderbyn yr argymhelliad gan egluro y byddai 
unrhyw newidiadau i’r dull cenedlaethol yn cael eu goleuo gan sylwebaeth 
CNC ar weithrediad y Strategaeth trwy ei adroddiad adran 18 (gweler 
paragraff 5.3). Roedd adroddiad CNC i fod i gael ei gyflwyno yn hydref 
2022 ond mae wedi cael ei ohirio tan hydref 2023 oherwydd pwysau o ran 
y gweithlu.
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Tanategir y Strategaeth Genedlaethol gan 
strategaethau a chynlluniau eraill

2.8  Mae’r fframwaith cynllunio strategol ar y cyfan ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd yn cynnwys nifer o strategaethau a chynlluniau ar wahanol 
lefelau, sy’n llifo’n rhannol o ofynion mewn deddfwriaeth. Mae 
Arddangosyn 7 yn darparu trosolwg.

Arddangosyn 7: fframwaith cynllunio strategol ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd

Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru Hydref 2020

Pwy?

Awdurdodau 
lleol

CNC

Awdurdodau lleol 
(gan weithio gyda 

CNC ac ARhPau eraill)

Strategaethau 
Rheoli Perygl 

Llifogydd Lleol

Bob dwy flynedd ar ôl 
cyhoeddi’r strategaeth 

genedlaethol

Dogfennau byw y 
gellir eu diweddaru 

unrhyw bryd

Cynllun Rheoli 
Perygl Llifogydd

Cynlluniau Rheoli 
Perygl Llifogydd Bob chwe blynedd

Bob chwe blynedd

Beth? Pryd?

Grwpiau 
arfordirol

Cynlluniau Rheoli 
Traethlin

Sylwer: Mae CLlLC a Llywodraeth Cymru’n gweithio gydag awdurdodau lleol i gyfuno 
Strategaethau Rheoli Perygl Llifogydd Lleol a Chynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd mewn un 
ddogfen.

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru
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2.9  Rhaid i awdurdodau lleol gynhyrchu eu Strategaethau Rheoli Perygl 
Llifogydd Lleol20 statudol eu hunain sy’n adlewyrchu’r Strategaeth 
Genedlaethol. Mae awdurdodau’n gweithio gyda CNC ac ARhPau 
eraill hefyd i gynhyrchu Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd ar gyfer 
dŵr wyneb a chyrsiau dwr cyffredin21. Mae CNC hefyd yn cynhyrchu ei 
Gynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd ei hun ar gyfer prif afonydd a’r môr. 
Caiff Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd awdurdodau lleol a CNC eu 
cynhyrchu bob chwe blynedd, ac roedd y Strategaethau Rheoli Perygl 
Llifogydd Lleol diweddaraf i fod i gael eu cyhoeddi ddwy flynedd ar ôl y 
Strategaeth Genedlaethol, ym mis Hydref 2022. Fodd bynnag, bu oedi 
gyda hwy gan bod CLlLC a Llywodraeth Cymru’n datblygu cynigion i 
gyfuno strategaethau a chynlluniau awdurdodau lleol mewn un ddogfen 
rheoli perygl llifogydd lleol gynhwysfawr. Tanategir cynlluniau unigol 
gan weithgareddau cydweithredol fel mapio llifogydd a dysgu o ddulliau 
blaenorol.

2.10 Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn disgwyl i Grwpiau Arfordirol gynhyrchu 
Cynlluniau Rheoli Traethlin. Asesiadau anstatudol o’r peryglon sy’n 
gysylltiedig â llifogydd ac erydu arfordirol yw’r cynlluniau. Nod y cynlluniau 
yw adnabod y polisïau mwyaf cynaliadwy ar gyfer pob ardal dros y 100 
mlynedd nesaf gan ddefnyddio pedwar opsiwn polisi:
•  cynnal neu wella amddiffynfeydd presennol yn eu safle presennol (a 

adwaenir fel cadw’r llinell);
•  adeiladu amddiffynfeydd newydd ar ochr y môr i’r amddiffynfa bresennol 

(a adwaenir fel symud y llinell ymlaen);
• gadael i’r draethlin symud yn ôl trwy ‘adlinio a reolir’ neu ‘gilio a reolir’,  

a all olygu adleoli rhai cymunedau; a 
•  gwneud dim byd (a adwaenir fel dim ymyrraeth weithredol).

2.11 Mae CNC wedi cynhyrchu canllawiau atodol yn ddiweddar22 i gynorthwyo 
Grwpiau Arfordirol i ‘ddiweddaru’ eu cynlluniau presennol i ganolbwyntio’n 
fwy ar ddulliau polisi tymor canolig a hwy.

20 Un o ofynion Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010
21 Mae’r cynlluniau’n un o ofynion Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009 lle mae gwledydd yn 

adnabod Ardaloedd Perygl Llifogydd, yn mapio gweithgareddau gwella, ac yn datblygu 
Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd. Mae’n ofynnol i chwe awdurdod lleol yng Nghymru 
gynhyrchu’r cynlluniau am bod Ardaloedd Perygl Llifogydd wedi cael eu hadnabod yn eu 
hardal (Cyngor Abertawe, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Fynwy a Chynghorau 
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Wrecsam). Fodd bynnag, mae’r 16 o 
awdurdodau lleol sy’n weddill wedi cytuno i gynhyrchu’r cynlluniau ar sail wirfoddol hefyd.

22 Cyfoeth Naturiol Cymru, Shoreline Management Plans: Supplementary guidance for their 
ongoing maintenance and delivery – Wales, Rhagfyr 2021

Tudalen 248



Rheoli perygl 
llifogydd: cyllid 

03

Tudalen 249



tudalen 24 Darlun o Reoli Perygl Llifogydd

Mae cyllid mewn termau real ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd wedi bod yn sefydlog ar y cyfan rhwng  
2016-17 a 2020-21 ac mae Llywodraeth Cymru’n 
bwriadu ei gynyddu’n sylweddol erbyn 2024-25

3.1  Mae’r adran hon yn bwrw golwg ar wariant a chyllid cyhoeddus ar 
gyfer rheoli perygl llifogydd. Mae’n seiliedig ar y cyllid a ddarperir 
gan Lywodraeth Cymru, y mae’r rhan fwyaf ohono’n mynd i CNC ac 
awdurdodau lleol. Ar gyfer CNC ac awdurdodau lleol, mae’n ymwneud â’r 
defnydd o gyllid Llywodraeth Cymru a ddarperir yn benodol i reoli perygl 
llifogydd. Nid yw’n cynnwys gwariant ar reoli perygl llifogydd o gyllidebau 
eraill awdurdodau lleol.

Llywodraeth Cymru

3.2  Mae cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli perygl llifogydd yn cynnwys 
cyllid cyfalaf a refeniw. Yn hanesyddol, mae cyllid cyfalaf wedi bod yn cael 
ei ddefnyddio gan mwyaf i adeiladu amddiffynfeydd newydd rhag llifogydd 
neu wneud gwelliannau ar raddfa fawr i amddiffynfeydd presennol. Roedd 
cyllid refeniw’n cyllido costau staff a chostau rhedeg gan mwyaf yn ogystal 
â gwaith cynnal a chadw rheolaidd. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru 
bellach yn defnyddio cyllid refeniw i helpu awdurdodau lleol i fuddsoddi 
mewn prosiectau seilwaith arfordirol hefyd. 

3.3  Rhwng 2016-17 a 2020-21, roedd y cyllid blynyddol mewn termau real 
gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rheoli perygl llifogydd rhwng £53.1 miliwn 
a £57.9 miliwn (Arddangosyn 8). Roedd cyllid refeniw’n amrywio rhwng 
£23.9 miliwn a £28.8 miliwn. Roedd cyllid cyfalaf yn amrywio rhwng  
£26.6 miliwn a £33.6 miliwn. Digwyddodd y cynnydd mewn cyllid cyfalaf 
yn 2021-22, i £33.0 miliwn, yn bennaf am bod Llywodraeth Cymru wedi 
darparu arian ychwanegol i atgyweirio difrod ar ôl llifogydd ym mis Rhagfyr 
2020 a mis Ionawr 2021.
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Arddangosyn 8: Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer llifogydd ac erydu 
arfordirol mewn termau real, rhwng 2016-17 a 2021-22 gan gynnwys 
cyllidebau hyd at 2024-25 (prisiau 2022-23)

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Cyfalaf

£ miliynau

Refeniw

Cyllid yw rhwng 2016-17 a 2021-22 Cyllideb yw 2022-23
ymlaen

Cyfanswm

Sylwer: Mae’r ffigyrau mewn termau real wedi’u haddasu i ystyried chwyddiant. Defnyddiom 
Ddatchwyddyddion Cynnyrch Domestig Gros gan Drysorlys EM yn ôl prisiau’r farchnad ac arian 
ar gyfer 2022-23, Medi 2022.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru

3.4  Mae cyllideb Llywodraeth Cymru’n dangos cynnydd yng nghyfanswm y 
cyllid mewn termau real ar gyfer rheoli perygl llifogydd. Bydd yn cynyddu o 
£59.6 miliwn yn 2021-22 i £88.7 miliwn (48.7%) yn 2024-25. Mae’r darlun 
sylfaenol yn gymhleth. Bydd cyllid cyfalaf yn cynyddu yn 2022-23 ond yn 
gostwng wedyn yn 2023-24 a 2024-25. Caiff y cynnydd sylweddol mewn 
refeniw ei ysgogi’n rhannol gan ad-daliadau fel rhan o’r Rhaglen Rheoli 
Perygl Arfordirol (Arddangosyn 9). Fodd bynnag, ar ôl rhoi cyfrif am  
ad-daliadau tebygol, ceir cynnydd sylweddol o hyd mewn cyllid refeniw yn 
2023-24 a 2024-25.
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Arddangosyn 9: Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol Llywodraeth Cymru 

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru sefydlu’r Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol 
yn 2016-17. Yn wreiddiol roedd yn bwriadu cyllido £150 miliwn (yn 
nhermau arian parod) ar amddiffynfeydd rhag llifogydd arfordirol ond gallai 
lefel derfynol y buddsoddiad fod yn fwy unwaith y bydd yr holl gynlluniau 
gan awdurdodau lleol wedi cael eu cwblhau a chostau gwirioneddol wedi 
cael eu cymeradwyo. 

O dan y rhaglen, mae Llywodraeth Cymru’n rhoi 100% o gostau datblygu 
prosiect i’r awdurdod lleol, trwy grant cyfalaf. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi cytuno i gyllido 85% o gostau adeiladu trwy godiadau blynyddol 
yng Ngrant Cynnal Refniw awdurdodau lleol dros 25 mlynedd. I dalu am 
y gwaith ei hun, gall awdurdodau lleol ddefnyddio’u cronfeydd cyfalaf 
wrth gefn neu gael benthyg arian gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith 
Cyhoeddus, sy’n rhan o Drysorlys EM, ar gyfraddau llog isel. Mae’r 
awdurdod lleol yn ad-dalu’r benthyciad dros 25 mlynedd. 

Bwriad Llywodraeth Cymru oedd y byddai’r rhaglen yn cau i brosiectau 
newydd yn 2021, ond oherwydd oedi wrth ddylunio a datblygu prosiectau 
cyfalaf fe estynnodd y terfyn amser tan fis Mawrth 2023.

Hyd yma mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i gyllido cynlluniau â gwerth 
amcangyfrifedig o £98 miliwn trwy’r rhaglen.  

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru

3.5 Mae Llywodraeth Cymru’n darparu’r mwyafrif o’i chyllid cyfalaf ar gyfer 
awdurdodau lleol a CNC trwy ei Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac  
Erydu Arfordirol ar wahân. Yn 2021-22, gwariodd Llywodraeth Cymru  
£33 miliwn yn ôl prisiau 2022-23 drwy’r Rhaglen. Mae’r Rhaglen yn cyllido 
cynlluniau awdurdodau lleol, gan gynnwys partneriaethau gydag ARhPau 
eraill, a chynlluniau CNC. Mae Llywodraeth Cymru’n darparu 100% o’r 
cyllid ar gyfer cynlluniau CNC dan ei rhaglen graidd ac ar gyfer camau 
dylunio a datblygu cynlluniau awdurdodau lleol. Mae’n darparu 85% o’r 
cyllid ar gyfer gwaith adeiladu sy’n rhan o gynlluniau awdurdodau lleol. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu map23 sy’n dangos cynlluniau 
y dyrannwyd cyllid iddynt ar ddechrau’r flwyddyn ariannol. Mae lefel y 
gwariant bob blwyddyn yn dibynnu ar barodrwydd a chynnydd prosiectau 
ym mhob awdurdod lleol a chynlluniau sydd yn yr arfaeth gan CNC.

23 Llywodraeth Cymru, Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 2022-23
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3.6 Yn 2020-21, aeth dros dri chwarter (£22.2 miliwn) y cyllid refeniw o  
£28.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru i CNC. Darparodd Llywodraeth 
Cymru £4.5 miliwn o gyllid refeniw ar gyfer llywodraeth leol. Gwariodd  
£0.4 miliwn ar ei changen rheoli perygl llifogydd ei hun24. Bydd cyfran y 
cyllid refeniw sy’n mynd i lywodraeth leol yn cynyddu mewn blynyddoedd 
yn y dyfodol o ganlyniad i waith a gyllidir trwy’r Rhaglen Rheoli Perygl 
Arfordirol.

Cyfoeth Naturiol Cymru

3.7  Mae Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid refeniw ar gyfer CNC trwy ei 
Grant Amddiffynfeydd rhag Llifogydd. Mewn termau real, fe ostyngodd 
gwariant refeniw CNC ar reoli perygl llifogydd o £23.6 miliwn yn  
2016-17 i £20.9 miliwn yn 2021-22. Mae Llywodraeth Cymru a CNC wrthi 
ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad sylfaenol o adnoddau CNC i gyflawni 
blaenoriaethau rheoli perygl llifogydd.

3.8 Mae gwariant cyfalaf CNC yn amrywio o un flwyddyn i’r llall gan ddibynnu 
ar nifer y prosiectau cyfalaf a’r math o brosiectau cyfalaf y mae’n gweithio 
arnynt mewn unrhyw flwyddyn benodol ac ar ba gam y mae pob prosiect. 
Rhwng 2016-17 a 2018-19 roedd gwariant cyfalaf CNC yn amrywio rhwng 
£17.0 miliwn a £21.9 miliwn yn ôl prisiau 2022-23. Cwympodd gwariant 
mewn termau real yn sydyn yn 2018-19 pan danwariodd CNC ei gyllideb 
gyfalaf o oddeutu £5 miliwn. Cafodd y £5 miliwn ei dreiglo i mewn i 2019-
20 ond fe arhosodd gwariant cyfalaf yn isel nag mewn blynyddoedd 
blaenorol am bod gan CNC raglen lai o waith cyfalaf. Mae gwariant cyfalaf 
mewn termau real wedi cynyddu ers 2019-20 ac mae’n argoeli y bydd 
ychydig yn uwch yn 2022-23 nag yn 2017-18. £46 miliwn yw’r cyfanswm 
cyllideb refeniw a chyfalaf y bydd Llywodraeth Cymru’n ei ddyrannu i CNC 
yn 2022-23 (Arddangosyn 10). 

24 Mae cyllid i gangen rheoli perygl llifogydd Llywodraeth Cymru’n cynnwys cyllid ar gyfer y 
Swyddog Llifogydd a Dŵr yn CLlLC a rhai ffioedd ymgynghoriaeth.
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Arddangosyn 10: Gwariant CNC ar lifogydd ac erydu arfordirol mewn termau 
real, 2016-17 i 2021-22 gan gynnwys cyllideb 2022-23 (prisiau 2022-23)
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Nodiadau:  

1  Mae’r ffigyrau mewn termau real wedi’u haddasu i ystyried chwyddiant. Defnyddiom 
Ddatchwyddyddion Cynnyrch Domestig Gros gan Drysorlys EM yn ôl prisiau’r farchnad arian 
ar gyfer 2022-23, Medi 2022.

2  Nid yw gwybodaeth am ddyraniadau cyllidebol y tu hwnt i 2022-23 ar gael eto.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru

3.9 Mae Adroddiad Blynyddol CNC ar Reoli Perygl Llifogydd 2020-2125 yn 
rhannu ei wariant ar reoli perygl llifogydd yn nhermau arian parod, gan 
egluro ei fod wedi gwario 35% o’i gyllid refeniw o £21 miliwn ar reoli ei 
asedau neu amddiffynfeydd perygl llifogydd, a 25% ar wasanaethau 
cymorth corfforaethol. Gwariwyd 11% ar ragweld llifogydd a chyhoeddi 
rhybuddion am lifogydd ac fe wariwyd 9% ar ymateb i ddigwyddiadau. 
Gwariodd CNC 47% o’i gyllideb gyfalaf o £13.5 miliwn ar amddiffynfeydd 
rhag llifogydd, gyda 26% yn cael ei wario ar gynnal a chadw 
amddiffynfeydd presennol a 21% ar adeiladu rhai newydd. Gwariwyd 27% 
ar weithgareddau craidd a 23% ar brosiectau TGCh rheoli perygl llifogydd 
(Arddangosyn 11).

25 Mae CNC yn cyhoeddi dadansoddiad o sut y mae’n gwario’i gyllid cyfalaf a refeniw yn ei 
adroddiadau blynyddol ar reoli perygl llifogydd. Ar adeg ysgrifennu, roedd yn dal wrthi’n 
cwblhau ei adroddiad ar gyfer 2021-22 ond dywedodd wrthym fod gwariant ym mhob 
categori’n annhebygol o newid yn sylweddol o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
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Arddangosyn 11: Gwariant CNC ar reoli perygl llifogydd yn 2020-21 yn 
nhermau arian parod

Cyfanswm 
gwariant refeniw 

£21 miliwn

Cynnal a chadw 
amddiffynfeydd 

presennol 
£7.3m

Gwasanaethau 
cymorth 

corfforaethol 
£5.2m

Rhagweld a 
rhybuddion 

llifogydd  
£2.2m

Deall perygl 
llifogydd

£1.1m

TGCh/Darparu 
gwasanaethau 

£1.5m

Ymateb i ddigwyddiadau 
£1.8m

Cynghori cynllunwyr, 
rhoi caniatâd a gorfodi 

£0.54m

Cynllunio strategol 
£0.58m

Ymgysylltu a 
chydnerthedd cymunedol 

£0.23m

Rheoleiddio a gorfodi mewn 
perthynas â chronfeydd dŵr 

£0.19m

Hydrometreg a 
thelemetreg 

£0.17m
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Cyfanswm
gwariant cyfalaf  

£13.5 miliwn

Gweithgareddau 
craidd 
£3.6m

Cynnal a 
chadw cyfalaf 

£3.4m

Prosiectau 
datblygu 

TGCh 
£3.1mAmddiffynfeydd 

newydd
£2.8m

Mapio a 
modelu 

£0.33m

Nodiadau: 

1  Mae gweithgareddau craidd yn cynnwys costau cyflog wedi’u cyfalafu, gorbenion 
corfforaethol a phrynu fflyd, peiriannau ac offer.

2  Mae CNC yn darparu gwasanaethau hydrometreg a thelemetreg sy’n casglu, yn dadansoddi 
ac yn adrodd ar ddata ynghylch pethau fel llifoedd dŵr a glawiad i gefnogi’r gwasanaeth 
rhybuddio am lifogydd a darparu gwybodaeth ar-lein ar gyfer y cyhoedd a phartneriaid.

3  Mae’r ffigyrau uchod yn nhermau arian parod, sy’n golygu nad ydynt wedi cael eu haddasu 
i ystyried chwyddiant. Felly mae’r ffigyrau gwariant ar y cyfan ar gyfer cyfalaf a refeniw 
ychydig yn wahanol i’r rhai yn Arddangosyn 10 sydd wedi cael eu haddasu ar gyfer 
chwyddiant.

Ffynhonnell: CNC, Adroddiad Blynyddol ar Reoli Perygl Llifogydd 2020-21, Rhagfyr 2021
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Awdurdodau lleol

3.10  Prif ffynhonnell cyllid refeniw Llywodraeth Cymru i awdurdodau lleol yw ei 
Grant Refeniw Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol. Ar hyn o bryd 
gall pob awdurdod lleol gynnig am gyfran gyfartal o’r Grant bob blwyddyn. 
Yn 2020, fe argymhellodd Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
Materion Gwledig y Senedd fod Llywodraeth Cymru’n adolygu ei fformiwla 
dyrannu cyllid refeniw ar gyfer rheoli perygl llifogydd (gweler troednodyn 
4). Yn ei hymateb i argymhelliad y Pwyllgor, fe ymgynghorodd Llywodraeth 
Cymru ag awdurdodau lleol ac fe gynyddodd swm yr arian grant sylfaenol 
swm yr arian grant sylfaenol a oedd ar gael o £65,000 yn 2018-19 i 
£225,000 yr awdurdod lleol ar gyfer 2022-23 o ganlyniad. Mae datblygu 
fformiwla seiliedig-ar-berygl yn gymhleth ac yn galw am wybodaeth gadarn 
am lefel y perygl llifogydd yn ardal pob awdurdod lleol. Mae Llywodraeth 
Cymru’n disgwyl am welliannau i ddata lleol cyn ailystyried y syniad o 
ddyraniad seiliedig-ar-berygl yn y dyfodol.  

3.11  Gall awdurdodau lleol ddewis ychwanegu at y cyllid refeniw o’u cronfeydd 
cyffredinol. Fodd bynnag, nid oes data ar gael ar gyfanswm gwariant 
awdurdodau lleol ar reoli perygl llifogydd, gan gynnwys gwariant dewisol, 
felly nid ydym wedi gallu ei gynnwys yn ein dadansoddiad. Heb ddata o’r 
fath nid oes darlun cynhwysfawr o fuddsoddiad ledled Cymru.

3.12  Mewn termau real, cwympodd cyllid refeniw craidd gan Lywodraeth  
Cymru ar draws yr holl awdurdodau lleol o £2.9 miliwn yn 2016-17 i  
£1.8 miliwn yn 2019-20 (Arddangosyn 12). Fe wnaeth cyllid refeniw 
ddyblu a mwy i £4.5 miliwn yn 2020-21 pan ddyrannodd Llywodraeth 
Cymru gyllid ychwanegol o ganlyniad i danwariannau o’r Rhaglen Rheoli 
Perygl Arfordirol. Ar ôl gostyngiad yn 2021-22 i £3.9 miliwn, dylai cyllid 
refeniw godi i £5.3 miliwn yn 2022-23.

3.13 Mewn termau real, fe gynyddodd cyllid cyfalaf craidd awdurdodau lleol o 
£8.7 miliwn yn 2016-17 i £11.1 miliwn yn y flwyddyn ganlynol. Fe arhosodd 
cyllid cyfalaf ar oddeutu £11 miliwn bob blwyddyn tan 2021-22 ac eithrio 
gostyngiad yn 2020-21 lle’r oedd cyllid islaw £10 miliwn. Mae disgwyl iddo 
ostwng i £10.1 miliwn yn 2022-23. Mae Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol 
Llywodraeth Cymru (Arddangosyn 9) yn ychwanegu’n sylweddol at gyllid 
ar gyfer prosiectau seilwaith. O ganlyniad, mae disgwyl i gyfanswm cyllid 
Llywodraeth Cymru ar gyfer llywodraeth leol godi o £13.9 miliwn yn  
2016-17 i £26.7 miliwn yn 2022-23.
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Arddangosyn 12: Cyllid llifogydd ac erydu arfordirol Llywodraeth Cymru i 
awdurdodau lleol mewn termau real, rhwng 2016-17 a 2021-22 gan gynnwys 
cyllideb 2022-23 (prisiau 2022-23)

RhRhPA (cyfalaf a refeniw)
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Nodiadau:

1  Nid yw’r siart yn cynnwys cyllido gwaith rheoli perygl llifogydd gan awdurdodau lleol o 
ffynonellau eraill gan gynnwys eu cyfraniad at gynlluniau seilwaith. Weithiau, darperir rhan 
o’r cyfraniad gan sefydliadau partner eraill sy’n fuddiolwyr ond ar y cyfan yr awdurdodau lleol 
sy’n cyfrannu.

2  Mae’r ffigyrau mewn termau real wedi’u haddasu i ystyried chwyddiant. Defnyddiom 
Ddatchwyddyddion Cynnyrch Domestig Gros gan Drysorlys EM yn ôl prisiau’r farchnad ac 
arian, Medi 2022.

3   Nid yw gwybodaeth am ddyraniadau cyllidebol y tu hwnt i 2022-23 ar gael eto.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru
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Mae’n debygol y bydd angen buddsoddiad hirdymor 
sylweddol i ymdrin â’r peryglon cynyddol sy’n 
gysylltiedig â newid hinsawdd tra bydd chwyddiant yn 
rhoi pwysau ar gyllidebau presennol

3.14 Dywedodd adolygiad Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol Cymru o 
adnoddau (gweler troednodyn 5) fod angen i gyllid cyfalaf gynyddu i 
ymdrin ag effaith newid hinsawdd. Mae CNC yn modelu’r gofynion posibl 
o ran buddsoddiad hirdymor sy’n gysylltiedig â chynnal a chadw asedau 
llifogydd arfordirol a mewndirol presennol dros y 100 mlynedd nesaf.  
Fe gyflwynodd CNC adroddiad drafft ar ei ganfyddiadau i Lywodraeth 
Cymru a’r Pwyllgor ym mis Medi 2022 ac mae’n gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru i gytuno ar ddyddiad cyhoeddi ar gyfer yr adroddiad 
terfynol. Mae’n debygol y bydd yr adroddiad terfynol yn cyfeirio at yr angen 
am gynnydd sylweddol mewn gwariant i aros gyfuwch â newid hinsawdd. 
Mae’r adroddiad drafft yn awgrymu y gall fod rhannau o Gymru lle gallai 
costau cynnal a chadw amddiffynfeydd rhag llifogydd fod yn fwy na’r 
manteision.

3.15 Mae adolygiad y Pwyllgor o adnoddau’n amlygu’r angen am setliadau 
cyllid cyfalaf tymor hwy i wella cynllunio a chydweithio ar brosiectau 
cyfalaf. Mae hefyd yn galw am setliadau refeniw tymor hwy i gefnogi dull 
tymor hwy o gynnal a chadw amddiffynfeydd rhag llifogydd a gwaith arall 
a gyllidir â chyllid refeniw26. Fe wnaeth ein hadroddiad ar raglen adeiladu 
Ysgolion yr 21ain Ganrif27 ddisgrifio natur drawsnewidiol cyllid hirdymor ar 
raglenni buddsoddi ar raddfa fawr.

3.16  Mae prisiau adeiladu wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd 
diwethaf – ac wedi cynyddu 10% rhwng mis Mehefin 2021 a mis Mehefin 
202228. Fodd bynnag mae CLlLC yn credu bod y cynnydd yn llawer mwy 
oherwydd bod rhai ARhPau wedi nodi costau sylweddol uwch. Mae peth 
dadansoddiad diweddar o’r farchnad wedi rhagweld y gallai chwyddiant 
adeiladu seilwaith gyrraedd 12%29. Mae’r dadansoddiad yn awgrymu y 
gallai chwyddiant yn y sector adeiladu aros rhwng 3% a 5% yn y tymor 
canolig hyd yn oed os yw chwyddiant yn yr economi ehangach yn 
dychwelyd at lefelau mwy ‘normal’ rhwng 2% a 3%. Felly mae’n edrych 
yn debygol y bydd gwasgfa ar gyllidebau cyfalaf yn arbennig dros y 
blynyddoedd nesaf gyda chostau adeiladu a chynnal a chadw cynyddol.

26 Caiff llawer o weithgareddau rheoli perygl llifogydd pwysig eu cyllido â chyllid refeniw gan 
gynnwys mapio a modelu a systemau rhybuddio am lifogydd.

27 Gweler Archwilydd Cyffredinol Cymru, Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif, Mai 
2017, sy’n disgrifio ymrwymiad hirdymor Llywodraeth Cymru i’r rhaglen adeiladu ysgolion 
dros o leiaf ddau ‘fand’, gyda’r naill ai’r llall ohonynt yn rhychwantu pum mlynedd. 

28 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Mynegeion Prisiau Allbwn Adeiladu, Chwarter 2, Awst 2022
29 Arcadis, UK Autumn Market View: Medi 2022
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Mae cyrff cyhoeddus yn cael trafferth sicrhau cyllid 
o ffynonellau eraill, gan gynnwys datblygwyr a 
buddiolwyr cynlluniau rheoli perygl llifogydd

3.17  Mewn ymateb i’n hargymhelliad yn 2016 (gweler troednodyn 1) ynghylch 
ymchwilio i opsiynau ar gyfer cyllid partneriaeth, rhoddodd Llywodraeth 
Cymru orchwyl i’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol i archwilio ffyrdd 
o gynyddu cyfraniadau a buddsoddiadau partneriaid i’r eithaf. Disgrifiodd 
adolygiad y Pwyllgor o adnoddau ddiffyg ffocws strategol ar archwilio 
mecanweithiau ehangach ar gyfer cyllid a chapasiti staff cyfyngedig 
i sicrhau buddsoddiad amgen. Mae hefyd yn nodi enghreifftiau lle 
gallai Llywodraeth Cymru alinio polisi a ffrydiau cyllido’n well i gynyddu 
cyfraniadau ariannol gan bartneriaid megis Dŵr Cymru, Network Rail,  
ac ym meysydd coedwigaeth ac amaethyddiaeth, i’r eithaf.

3.18  Dywedodd y Pwyllgor fod cyfleoedd i sicrhau cyllid o ffynonellau eraill yn 
cael eu colli i raddau helaeth. Mae llawer o sefydliadau a pherchnogion 
eiddo unigol yn cael budd o gynlluniau rheoli perygl llifogydd, ond ychydig 
sy’n cyfrannu’n ariannol at y cynlluniau hynny. Yn arbennig, mae cyfleoedd 
i sicrhau cyllid ar gyfer rheoli perygl llifogydd gan ddatblygwyr tir. 

3.19  Mae fframwaith datblygu cenedlaethol Llywodraeth Cymru: Cymru’r 
Dyfodol30 yn cydnabod bod rhannau o Ardaloedd Twf Cenedlaethol31 yn 
dueddol o gael llifogydd. Gallai peth ailddatblygu gael ei ganiatáu mewn 
Ardaloedd Twf Cenedlaethol yn amodol ar gamau priodol i liniaru perygl 
llifogydd. Gall awdurdodau cynllunio ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr 
ysgwyddo costau datblygu amddiffynfeydd newydd neu well rhag llifogydd. 
Roedd adroddiad y Pwyllgor yn cydnabod y gallai awdurdodau cynllunio 
wneud mwy i sicrhau cyllid gan ddatblygwyd ond canfu fod capasiti’r 
gweithlu mewn awdurdodau cynllunio’n cyfyngu ar eu gallu i wneud hynny. 
Mae paragraffau 5.18 i 5.21 yn ystyried datblygiadau adeiladu mewn 
mwy o fanylder. Gall fod cyfleoedd i sicrhau cyllid o Gronfa Ffyniant Bro 
Llywodraeth y DU hefyd, er enghraifft.

30 Llywodraeth Cymru, Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040, Awst 2019
31 Mae Cymru’r Dyfodol yn enwi Caerdydd, Casnewydd a’r Cymoedd; Bae Abertawe a Llanelli; 

a Wrecsam a Glannau Dyfrdwy yn Ardaloedd Twf Cenedlaethol lle bydd twf mewn cyflogaeth 
a thai a buddsoddiad mewn seilwaith.
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Yn y tymor byr, capasiti’r gweithlu yw’r mater mwyaf 
sy’n wynebu’r sector llifogydd

4.1 Mae gweithlu llifogydd y sector cyhoeddus32 yng Nghymru wedi’i wasgaru 
ar draws Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a CNC:
•  mae 12 aelod o staff yng nghangen rheoli perygl llifogydd Llywodraeth 

Cymru, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gweithio’n llawn-amser.
•  mae awdurdodau lleol yn nodweddiadol yn cyflogi un neu fwy nag un 

swyddog rheoli perygl llifogydd cyfwerth ag amser llawn (CagALl) fel 
rhan o’u timau draenio neu briffyrdd ehangach. Fodd bynnag, nid yw 
rhai wedi gallu recriwtio unrhyw swyddogion llifogydd gan ychwanegu 
mwy o bwysau ar dimau presennol. Bydd aelodau eraill o staff mewn 
awdurdodau lleol nad ydynt yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol fel 
swyddogion llifogydd yn rhan o waith sy’n gysylltiedig â llifogydd hefyd 
os cyfyd yr angen.

•  mae CNC yn cyflogi 350 o staff CagALl ym maes rheoli perygl llifogydd 
ledled Cymru, gan gynnwys gwaith ar swyddogaethau cenedlaethol 
megis mapio a modelu perygl llifogydd, y gwasanaeth rhybuddio am 
lifogydd, a chyngor ynghylch datblygu.

4.2  Mae rheoli perygl llifogydd yn faes arbenigol sy’n galw am sgiliau eang y 
mae’n anodd dod o hyd iddynt. Mae CNC ac awdurdodau lleol yn ei chael 
hi’n anodd recriwtio gweithwyr proffesiynol â’r sgiliau technegol cywir i reoli 
perygl llifogydd ac maent wedi cael trafferth recriwtio i rai rolau. Mewn un 
achos, rydym yn ymwybodol o awdurdod lleol nad oedd yn gallu cyflwyno 
ceisiadau am gyllid ar gyfer cynlluniau rheoli perygl llifogydd a chyllid 
refeniw oherwydd swydd wag a oedd heb ei llenwi.

4.3 Mae CNC a rhai awdurdodau lleol wedi comisiynu cymorth gan y sector 
cyhoeddus. Fodd bynnag, clywsom fod rhai rhannau o’r sector preifat hyd 
yn oed yn cael trafferth recriwtio gweithwyr llifogydd proffesiynol medrus. 
Mae’r sector llifogydd hefyd yn dioddef oherwydd diffyg cynllunio ar gyfer 
olyniaeth i sicrhau cyflenwad addas o bobl â chymwysterau priodol ar 
gyfer y dyfodol.

4.4  Fe wnaeth adolygiad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol o adnoddau 
(gweler troednodyn 5) egluro canlyniadau capasiti annigonol o fewn y 
gweithlu gan gynnwys:
•  diffyg ymgysylltu digonol ac ystyrlon â chymunedau;
•  diffyg amser i ARhPau gydweithio’n effeithiol gyda’i gilydd a sectorau 

eraill;

32 Nid yw staff llifogydd yn y cwmnïau dŵr wedi’u cynnwys yn ein dadansoddiad am nad ydynt 
yn cael eu cyllido’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.
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•  cynnydd araf wrth ddatblygu’r sylfaen dystiolaeth ar fanteision atebion 
sy’n seiliedig ar natur, dulliau sy’n seiliedig ar ddalgylchoedd a sut i 
addasu dulliau i ymateb i newid hinsawdd; a

•  diffyg arloesi a gweithio mewn partneriaeth i greu manteision 
cymdeithasol ac economaidd ehangach a sicrhau cyllid allanol 
ychwanegol ar gyfer cynlluniau rheoli perygl llifogydd.  

4.5 Dywedodd CNC wrthym hefyd fod capasiti annigonol o fewn y gweithlu’n 
effeithio ar agweddau ar ei waith craidd, gan gynnwys ei asesiad o gyflwr 
asedau amddiffyn rhag llifogydd, gwaith rhybuddio am lifogydd a chyngor 
ynghylch cynllunio.

4.6 Mae’r sector llifogydd yng Nghymru’n deall ei wendidau ond mae 
ganddo ddiffyg adnoddau dynol i ymdrin â hwy. Mae adolygiad y 
Pwyllgor yn cynnig bod y Bwrdd Rhaglen Perygl Erydu Arfordirol (gweler 
Arddangosyn 4) yn cyfarwyddo rhaglen gwella adnoddau i gadarnhau’r 
gofynion o ran y gweithlu yn awr ac yn y dyfodol a mynd i’r afael ag 
anghenion hyfforddiant a datblygiad gyrfa. Mae prifysgolion a sefydliadau 
hyfforddiant proffesiynol wedi mynegi diddordeb mewn gweithio gyda’r 
sector llifogydd i fynd i’r afael â bylchau o ran sgiliau ond bydd datblygu’r 
genhedlaeth nesaf o weithwyr rheoli perygl llifogydd proffesiynol yn cymryd 
amser. Bydd datblygu a chyflawni unrhyw raglen wella o’r fath naill ai’n 
galw am gapasiti staff ychwanegol neu’n tynnu o gapasiti presennol sydd 
eisoes dan bwysau.
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5.1 Mae’r adran hon yn bwrw golwg ar berfformiad o ddwy ongl. Yn gyntaf – 
rydym yn bwrw golwg ar adolygiadau o gynnydd wrth gyflawni’r camau 
gweithredu a nodwyd gan y cyrff cyhoeddus yn eu strategaethau a’u 
cynlluniau. Yn ail, rydym yn ystyried gwybodaeth am ba wahaniaeth y 
mae’r buddsoddiad ac ymdrechion i reoli perygl llifogydd yn ei wneud.

Nid yw gwybodaeth am gynnydd o ran rhoi cynlluniau 
rheoli traethlin a strategaethau a chynlluniau perygl 
llifogydd lleol ar waith yn hygyrch iawn i’r cyhoedd 

5.2  Adroddir ar gynnydd o ran rhoi strategaethau a chynlluniau i reoli perygl 
llifogydd ar waith mewn gwahanol ffyrdd ac mae’r wybodaeth honno mewn 
nifer o wahanol ddogfennau. Mae Adroddiadau CNC ar Sefyllfa Adnoddau 
Naturiol sy’n manylu ar reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy’n rhoi perth 
mewnwelediad eang i berfformiad o ran rheoli perygl llifogydd. Mae’r 
adroddiadau’n un o ofynion Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a rhaid 
eu diweddaru erbyn diwedd y flwyddyn galendr cyn pob un o etholiadau’r 
Senedd. Maent yn nodi i ba raddau y mae adnoddau naturiol yn cael eu 
rheoli’n gynaliadwy. Yn 2020, daeth yr adroddiad diweddaraf33 i’r casgliad 
nad yw Cymru’n cyrraedd ei nod eto i fod â lleoedd iach i bobl, a’r rheiny 
wedi’u diogelu rhag peryglon amgylcheddol, yn rhannol oherwydd nifer yr 
unedau eiddo sydd mewn perygl o gael llifogydd.

5.3 Mae CNC yn adrodd ar y cynnydd ar y cyd o ran rhoi’r Strategaeth 
Genedlaethol ar waith mewn adroddiadau Adran 1834 bob dwy flynedd ar 
ôl cyhoeddi’r Strategaeth. Mae’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
yn adolygu’r adroddiadau. Gohiriwyd cyhoeddi’r adroddiad cyntaf ar y 
Strategaeth Genedlaethol gyfredol o hydref 2022 tan hydref 2023 (gweler 
paragraff 2.7).

5.4 Mae Grwpiau Arfordirol yn adrodd ar y cynnydd o ran rhoi Cynlluniau 
Rheoli Traethlin ar waith yn flynyddol wrth Fforwm Grwpiau Arfordirol 
Cymru. Yn 2020-21, fe wnaeth y Grwpiau Arfordirol ddiwygio’u cynlluniau 
i leihau a blaenoriaethu gweithgareddau i wneud y broses gyflawni’n fwy 
hydrin. Ar hyn o bryd, nid oes gwybodaeth gyhoeddus i ddangos cynnydd 
o ran rhoi’r cynlluniau ar waith. Erbyn 2025, mae’r Grwpiau Arfordirol i fod 
i nodi eu cynlluniau i roi’r Cynlluniau Rheoli Traethlin ar waith dros yr 20 
mlynedd nesaf. 

33 Cyfoeth Naturiol Cymru, Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol ar gyfer Cymru 2020, 
Rhagfyr 2020

34 Mae Adran 18 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn nodi gofynion adrodd.
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5.5 Ar hyn o bryd, nid oes dull cyson o fonitro cynnydd awdurdodau lleol o ran 
cyflawni Strategaethau Rheoli Perygl Llifogydd Lleol na chynlluniau rheoli ac 
adrodd ar y cynnydd hwnnw. Mae pob awdurdod yn penderfynu ar y dull a 
ddefnyddir ganddo i adolygu perfformiad a pha mor aml y mae’n gwneud hynny. 
Nid oes dangosyddion cenedlaethol i fesur a chymharu pa mor dda y mae 
perygl llifogydd yn cael ei reoli’n lleol. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru a 
CLlLC yn gweithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu templed ar gyfer monitro 
amcanion, mesurau a chynlluniau gweithredu ym maes perygl llifogydd ledled 
Cymru mewn fformat cyson.  

Mae bylchau o ran arweinyddiaeth ar y cyd ac integreiddio 
polisi’n rhwystr i gyflawni
5.6 Yn 2020, fe gyhoeddodd CNC adroddiad adran 1835 ar gynnydd o ran rhoi’r 

strategaeth genedlaethol flaenorol ar waith. Roedd yr adroddiad yn disgrifio 
heriau ymgysylltu â chymunedau a rhoi datrysiadau sy’n seiliedig ar natur 
ar waith (gweler Arddangosyn 6). Fe wnaeth y Strategaeth Newydd a 
gyhoeddwyd yn 2020 atgyfnerthu pwysigrwydd cydnerthedd cymunedol ond 
ddwy flynedd yn ddiweddarach, ni fu rhyw lawer o gynnydd. Yn ddiweddarach 
y flwyddyn honno, argymhellodd ymchwiliad Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig y Senedd (gweler troednodyn 4) fod 
Llywodraeth Cymru’n nodi sut y bydd yn cynorthwyo awdurdodau lleol a CNC 
i ymgysylltu’n effeithiol â chymunedau. Roedd ymateb Llywodraeth Cymru i’r 
Pwyllgor yn egluro’r trefniadau ar y pryd. Ond nid oedd yn dweud pwy ddylai 
arwain ymdrechion i fynd i’r afael â’r materion o ran capasiti a galluedd y 
gwyddys yn eang eu bod yn rhwystr i ymgysylltu â chymunedau. 

5.7 Mae adolygiad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol o adnoddau yn 2022 
yn dweud ei bod yn dal yn wir nad yw’r sector llifogydd yn dda am gynnwys 
y cyhoedd mewn gwaith rheoli perygl llifogydd. Ym marn y Pwyllgor, nid yw 
cyrff cyhoeddus yn gwneud digon i baratoi’r cyhoedd ar gyfer llifogydd nac ar 
gyfer effaith penderfyniadau hirdymor ynglŷn ag adlinio wedi’i reoli. Bydd yn 
fwyfwy gofynnol i’r cyhoedd addasu a datblygu cydnerthedd i effeithiau newid 
hinsawdd, yn enwedig cymunedau sydd mewn perygl mawr o gael llifogydd.  
Bu cynnydd araf mewn meysydd eraill hefyd gan gynnwys cydnerthedd y 
gweithlu a chynllunio ar gyfer olyniaeth a chydweithio rhanbarthol.

5.8 Mae diffyg polisi a threfniadau cyllido cydgysylltiedig yn cyfyngu ar allu ARhPau 
i gydweithio gyda’i gilydd, gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill a chyda’r 
sector preifat. Nododd y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol fod polisi 
amaethyddiaeth a chynllunio’n feysydd allweddol i’w hintegreiddio â rheoli 
perygl llifogydd. Mae llawer mwy o gyfleoedd i gydgysylltu polisi â rheoli perygl 
llifogydd i gyflawni manteision ehangach megis datblygu economaidd, hamdden 
a bioamrywiaeth well. Dywedodd y Pwyllgor fod cydweithio’n ad hoc, a bod 
diffyg disgwyliadau clir gan y sector o ran beth ddylai cydweithio ei gyflawni. 

35 Cyfoeth Naturiol Cymru, Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru 2016-19 – Adroddiad i Ysgrifennydd 
y Cabinet ar gyfer yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig dan Adran 18 Deddf Rheoli Llifogydd a 
Dŵr 2010, Mehefin 2020
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5.9 Rydym yn meddwl bod bwlch mewn strwythurau llywodraethu am nad 
oes fforwm i uwch arweinwyr drafod a chodi proffil rheoli perygl llifogydd 
ar draws gwasanaethau cyhoeddus. Gall llifogydd fod yn fygythiad difrifol 
i wasanaethau cyhoeddus gan gynnwys ysgolion a chyfleusterau gofal 
iechyd. Ond clywsom gan randdeiliaid allweddol yn y sector llifogydd ei 
fod yn cael ei ystyried yn rhy aml yn fater i adrannau llifogydd ei reoli ar 
eu pennau eu hunain. Dywedodd rhanddeiliaid hefyd fod lefelau amrywiol 
o uwch berchnogaeth ar reoli perygl llifogydd ar draws ARhPau yn golygu 
ei fod yn flaenoriaeth is mewn rhai mannau. Mae adroddiad y Pwyllgor 
Llifogydd ac Erydu Arfordirol hefyd yn disgrifio diffyg ymgysylltu rheolaidd 
rhwng uwch arweinwyr mewn ARhPau.

5.10 Canfu adolygiad a gyhoeddwyd gan Environment Agency England fel 
rhan o’r rhaglen ymchwil ar y cyd rhwng Cymru a Lloegr36 nad oes gan 
y Grwpiau Llifogydd Rhanbarthol yng Nghymru gyfeiriad strategol na 
dylanwad ar benderfyniadau rhanbarthol ehangach megis datblygu 
economaidd. Canfu’r adolygiad fod diffyg hynafedd ymhlith yr aelodau 
a bod aelodau presennol yn aml yn methu â gwneud ymrwymiadau 
corfforaethol. Canfuom fod yr un mater yn ymestyn i fforymau rheoli perygl 
llifogydd eraill (gweler Arddangosyn 4). 

Mae’n anodd deall effaith gweithgarwch rheoli perygl 
llifogydd ar lefelau’r perygl
5.11 Mae CNC yn modelu nifer yr unedau eiddo sydd mewn perygl mawr, 

canolig a bach o gael llifogydd ac mae ganddo ymrwymiad yn y 
Strategaeth Genedlaethol i ddiweddaru mapiau llifogydd bob chwe mis. 
Mae’r categorïau perygl yn seiliedig ar y tebygolrwydd y bydd llifogydd 
yn digwydd. Nid ydynt yn adlewyrchu canlyniadau nac effaith llifogydd 
pe bai’n digwydd. I ddarparu darlun mwy llawn wrth flaenoriaethu ei 
adnoddau, mae CNC yn defnyddio’i Gofrestr Cymunedau mewn Perygl i 
ystyried canlyniadau posibl llifogydd. 

5.12 Yn y dyfodol, mae ar Lywodraeth Cymru eisiau defnyddio gwybodaeth am 
nifer yr unedau eiddo sydd mewn perygl o gael llifogydd i fonitro lleihad 
y perygl dros amser oherwydd ei buddsoddiad. Nid yw mesur effaith trwy 
fonitro newidiadau mewn perygl o anghenraid yn dynodi pa mor dda y 
mae’r peryglon hynny’n cael eu rheoli. Yn gyntaf, mae’r darlun sylfaenol o 
berygl ledled Cymru’n anghyflawn. Mae’r darlun o berygl wedi gwella dros 
y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig trwy Fap Llifogydd Cymru CNC37 sy’n 
nodi’r tebygolrwydd o lifogydd o’r môr, afonydd, dŵr wyneb a chyrsiau dŵr 
bychain. Fodd bynnag, ceir bylchau yn y data gan rai awdurdodau lleol.

36 Environment Agency England, Evaluating the Effectiveness of Flood and Coastal Erosion 
Risk Governance in England and Wales, Tachwedd 2021

37 Term torfol i ddisgrifio Map Asesu Perygl Llifogydd Cymru, y Map Rheoli Perygl Erydu 
Arfordirol Cenedlaethol a’r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio a gynhelir gan CNC.
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5.13 Yn ail, mae’r peryglon yn newid drwy’r amser. Gall newidiadau mewn un 
rhan o ddalgylch afon, megis datblygiad adeiladu neu amddiffynfeydd 
newydd rhag llifogydd, ddisodli perygl llifogydd. Mae newid hinsawdd 
yn newid y peryglon hefyd. Mae Map Perygl Llifogydd Cymru bellach yn 
cynnwys map cynllunio sy’n defnyddio amcanestyniadau newid hinsawdd 
i fodelu peryglon llifogydd yn y dyfodol dros y ganrif nesaf. O ganlyniad, 
dangosodd y map godiadau sylweddol ym maint y parthau llifogydd perygl 
mawr gan gynnwys yng nghanol rhai trefi a dinasoedd. Mae mapiau 
llifogydd yn rhoi arwydd o berygl mwy ond ni allant ragfynegi’n union ble a 
phryd y bydd llifogydd yn digwydd, na pha mor wael fydd.

Nid yw’r darlun ar y cyfan o gyflwr amddiffynfeydd rhag 
llifogydd yn glir

5.14  Mae gwahanol sefydliadau a thirfeddianwyr yn gyfrifol am gynnal a 
chadw’r rhwydwaith o strwythurau amddiffyn rhag llifogydd ledled Cymru. 
Caiff lleoliad a pherchnogaeth asedau perygl llifogydd eu nodi yn y Gronfa 
Ddata Asedau Llifogydd Genedlaethol, y mae CNC wedi gwirfoddoli i’w 
rheoli ar ran yr ARhPau yng Nghymru. Nid yw’r gronfa ddata’n cynnwys 
asedau sydd mewn perchnogaeth breifat. Hefyd, mae peth seilwaith megis 
ffyrdd a rheilffyrdd yn diogelu rhag llifogydd i ryw raddau ond nid ydynt 
wedi’u dylunio nac yn cael eu cydnabod fel amddiffynfeydd rhag llifogydd. 
Nid yw asedau o’r fath wedi’u cynnwys yn y Gronfa Ddata38.

5.15 Mae’r lefel o ran diogelu a ddarperir gan amddiffynfeydd rhag llifogydd 
neu ‘asedau’ llifogydd yn dibynnu ar eu cyflwr a’u haddasrwydd ar 
gyfer y diben. Gall gwendidau mewn un ased beryglu effeithiolrwydd 
amddiffynfeydd eraill rhag llifogydd. ARhPau sy’n asesu cyflwr eu 
hasedau. Er enghraifft, mae CNC yn blaenoriaethu gwaith i olrhain cyflwr 
ei asedau sydd mewn perygl mawr yn barhaus. Amlygodd ciplun ar 
ddiwedd mis Mawrth 2022 fod 98% o asedau CNC sydd mewn perygl 
mawr o fewn y targed o ran eu cyflwr. 

5.16 Ar hyn o bryd, nid oes un ffynhonnell wybodaeth ar gyfer cyflwr 
amddiffynfeydd rhag llifogydd yng Nghymru. Mae’r Strategaeth 
Genedlaethol yn pennu’r uchelgais y bydd y Gronfa Ddata Asedau 
Llifogydd Genedlaethol yn cynnwys gwybodaeth am gyflwr amddiffynfeydd 
i weithredu fel un ffynhonnell wybodaeth ar gyfer amddiffynfeydd rhag 
llifogydd a berchnogir gan ARhPau. Mae CNC yn bwriadu dechrau 
cynnwys peth gwybodaeth am gyflwr amddiffynfeydd gan ARhPau 
eraill o fis Tachwedd 2022. Mae datblygu’r Gronfa Ddata’n gymhleth 
ac yn dibynnu ar barodrwydd ARhPau i ddarparu mynediad amserol at 
wybodaeth gadarn.

38 Mae’r Gronfa Ddata Asedau Genedlaethol wedi’i bwriadu fel ffynhonnell wybodaeth ar 
gyfer asedau strategol, mwy ac nid yw’n cynnwys pob ased rheoli perygl llifogydd fel tyllau 
archwilio.
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5.17  Ffynhonnell wybodaeth arall ar gyfer cyflwr a pherfformiad amddiffynfeydd 
rhag llifogydd yw adolygiadau o lifogydd difrifol39. Mae’r adolygiadau’n 
rhoi arwydd pa mor dda y mae amddiffynfeydd wedi perfformio mewn 
ardaloedd yr effeithiwyd arnynt, ble y gallent fod wedi cael eu torri,  
a rhesymau posibl pam.  

Gallai datblygiadau adeiladau mewn ardaloedd sydd 
mewn perygl mawr o gael llifogydd fod yn gadael 
unedau eiddo’n agored i berygl y gellid ei osgoi ond 
mae diffyg data cenedlaethol cyfredol yn ei gwneud yn 
anodd gwybod

5.18 Ni ellir atal yr holl lifogydd, ond mae cyfleoedd amlwg i atal peryglon y 
gellir eu hosgoi trwy gyfyngu ar ddatblygu ac ailddatblygu mewn ardaloedd 
sydd mewn perygl o gael llifogydd. Dengys data Llywodraeth Cymru40 fod 
nifer y caniatadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mewn ardaloedd sydd 
mewn perygl mawr wedi cynyddu’n ddramatig o lai na 50 yn  
2015-16 i fwy na 3,000 yn 2016-17. Er bod nifer y caniatadau wedi 
gostwng i ychydig dros 1,600 yn 2018-29, roedd hyn yn dal yn sylweddol 
uwch na ffigwr 2015-16. Ni wnaeth rhai awdurdodau lleol ddarparu data 
ar gyfer Llywodraeth Cymru rhwng 2015-16 a 2018-19 felly gallai nifer y 
caniatadau fod yn uwch mewn gwirionedd. Fe wnaeth Llywodraeth Cymru 
atal rhai ymarferion casglu data yn ystod y pandemig. O ganlyniad, ers 
2018-19, nid oes data cenedlaethol cyfoes, sy’n ei gwneud yn anodd 
pwyso a mesur lefelau datblygiadau a’r perygl ar hyn o bryd.

5.19 I gyfyngu ar ddatblygu mewn ardaloedd sydd mewn perygl mawr, 
roedd Llywodraeth Cymru’n bwriadu diwygio Nodyn Cyngor Technegol 
(TAN) 15 ym mis Tachwedd 2021. Mae TAN 15 yn ei gwneud yn 
ofynnol i awdurdodau cynllunio ystyried effaith newid hinsawdd ar eu 
penderfyniadau. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi gohirio rhoi 
TAN 15 ar waith tan fis Mehefin 2023 i roi mwy o amser i awdurdodau 
cynllunio baratoi eu dull. Yn y cyfamser, mae hyn yn golygu y gallai 
caniatadau cynllunio gael eu rhoi heb roi ystyriaeth ddyladwy i effaith 
newid hinsawdd. Fodd bynnag, er gwaethaf yr oedi cyn rhoi TAN 15 ar 
waith, byddem yn disgwyl i awdurdodau lleol fod yn taro cydbwysedd 
rhwng ystyriaethau byrdymor a hirdymor ac yn ystyried amcanestyniadau 
newid hinsawdd fel rhan o’u dyletswydd i gyflawni’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.   

39 Fe’u hadwaenir fel ‘adroddiadau adran 19’ sy’n adlewyrchu’r gofyniad i awdurdodau llifogydd 
lleol arweiniol ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd dan adran 19 Deddf Rheoli Llifogydd 
a Dŵr 2010. Nid oes dyletswydd i gyhoeddi’r adroddiadau. Mae CNC yn adrodd ar ei 
ymchwiliadau ei hun i ddigwyddiadau llifogydd sylweddol ac yn cyhoeddi’r wybodaeth ar ei 
wefan.

40 O Adroddiadau Blynyddol Llywodraeth Cymru ar Wasanaethau Cynllunio, caniatadau 
dibreswyl a phreswyl.
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5.20  Mae adolygiad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol o adnoddau’n 
awgrymu bod diffyg adnoddau mewn awdurdodau cynllunio lleol yn 
cyfyngu ar eu gallu i atal datblygu mewn ardaloedd sydd mewn perygl 
mawr. Hefyd, canfu’r Pwyllgor fod hynny’n rhwystr i allu awdurdodau 
cynllunio lleol i sicrhau bod mesurau perygl llifogydd priodol yn cael eu 
cynnwys lle mae datblygu’n digwydd. Fel a nodwyd ym mharagraff 4.5, 
dywedodd CNC wrthym fod cyfyngiadau staffio wedi effeithio ar y ffordd y 
mae’n ymateb i awdurdodau cynllunio fel ymgynghorai statudol hefyd am 
ei fod wedi gorfod cyfyngu ar faint ei gyngor ynghylch cynllunio.

5.21  Mae diffyg capasiti yn y gweithlu cynllunio’n effeithio ar allu awdurdodau 
lleol i fonitro’r holl waith adeiladu yng Nghymru sydd â goblygiadau o 
ran draenio a sicrhau bod ganddo Systemau Draenio Cynaliadwy41. 
Mae CLlLC wedi lleisio pryder bod diffyg arbenigedd a chapasiti mewn 
awdurdodau lleol yn golygu nad yw rhai ceisiadau’n cydymffurfio â 
therfynau amser statudol a bod niferoedd cynyddol o ddatblygiadau 
adeiladu heb gymeradwyaeth Systemau Draenio Cynaliadwy.

41 Gofyniad ers Ionawr 2019 o dan Ddeddf Llifogydd a Rheoli Dŵr 2010.
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1 Ymagwedd a dulliau archwilio

Atodiadau
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Ymagwedd archwilio

Mae nifer o adolygiadau pwysig o reoli perygl llifogydd yn mynd rhagddynt ar 
hyn o bryd, ac mae rhai wedi cael eu cwblhau’n ddiweddar (Arddangosyn 
13). Yn hytrach nag ychwanegu adolygiad arall at y rhestr, fe ddewisom ni 
ganolbwyntio ein gwaith ar egluro sut y mae rheoli perygl llifogydd yn gweithio 
ac adnabod materion allweddol sy’n wynebu’r sector llifogydd. Mae’r adroddiad 
wedi’i fwriadu i helpu’r cyhoedd a’r rhai â swyddogaeth graffu i ddeall y sector 
llifogydd a herio gweithgarwch cyflawni. Nid oedd cwmpas ein gwaith yn 
cynnwys ystyried y digwyddiadau llifogydd yng ngaeaf 2019-20 am bod yr 
adroddiadau ymchwilio i lifogydd y gaeaf yn rhan o adolygiad annibynnol ar 
wahân. Roedd yn cynnwys y meysydd ffocws canlynol:

•  peryglon ac effeithiau llifogydd ac erydu arfordirol;
•  y dull strategol o reoli perygl llifogydd yng Nghymru;
•  buddsoddi mewn rheoli perygl llifogydd;
•  capasiti’r gweithlu; a
•  ffactorau sy’n effeithio ar berfformiad a chyflawni gwaith rheoli perygl 

llifogydd, gan gynnwys y system gynllunio.

1 Ymagwedd a dulliau archwilio
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Arddangosyn 13: adolygiadau blaenorol, cyfredol ac arfaethedig o reoli 
perygl llifogydd ac erydu arfordirol

Adolygiad Adolygydd Dyddiad cyhoeddi 
(gwirioneddol neu 
arfaethedig)

Rheoli Perygl Llifogydd ac 
Erydu Arfordirol yng Nghymru

Archwilydd Cyffredinol Cymru Gorffennaf 2016

Rheoli perygl llifogydd ac 
erydu arfordirol yng Nghymru

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
y Senedd

Mehefin 2017

Llifogydd yng Nghymru Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion 
Gwledig y Senedd

Rhagfyr 2020

Adolygiad o adnoddau Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol

Wedi’i gyflwyno i’r Pwyllgor 
ym mis Mai 2022. Ar gael 
trwy gyflwyno cais i’r pwyllgor

Adolygiad o ddeddfwriaeth 
perygl llifogydd a pholisi 
cysylltiedig 

Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu 
Arfordirol

Wedi’i gymeradwyo gan y 
Pwyllgor ym mis Medi 2022.
Ar gael trwy gyflwyno cais i’r 
pwyllgor

Adolygiad annibynnol o 
adroddiadau ymchwilio mewn 
perthynas â digwyddiadau 
llifogydd gaeaf 2019-20

O dan arweiniad yr Athro 
Elwen Evans KC

Haf 2023

Adolygiad o berygl llifogydd 
hirdymor i seilwaith sy’n 
deillio o newid hinsawdd

Comisiwn Seilwaith 
Cenedlaethol Cymru

2023-24

Adolygiad posibl o 
ddeddfwriaeth rheoli perygl 
llifogydd yng Nghymru a 
Lloegr

Comisiwn y Gyfraith I’w gadarnhau

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru
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Fe ddefnyddiom ni’r gwaith hwn hefyd i adolygu cynnydd o ran ymdrin ag 
argymhellion ein hadolygiad yn 2016 ac argymhellion Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus y Senedd yn 2017. Canfuom fod Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid 
wedi cwblhau pob un ond un o’r camau gweithredu yr ymrwymodd Llywodraeth 
Cymru iddynt yn ei hymateb i’r argymhellion42. Mae rhai o’r materion a nodwyd 
yn ein hadroddiad ni ac yn adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn 
gymhleth. O ganlyniad, er bod y rhan fwyaf o’r camau gweithredu yn ymateb 
blaenorol Llywodraeth Cymru wedi’u cwblhau, mae’r mater yr oeddent yn 
ceisio mynd i’r afael ag ef yn destun gwaith pellach gan Lywodraeth Cymru a’i 
phartneriaid. Meysydd y mae gwaith parhaus yn cael ei wneud ynddo yw:

•  sicrhau cyllid refeniw digonol
•  egluro rolau a chyfrifoldebau; a
•  datblygu dulliau ar gyfer gweithio’n rhanbarthol.

Byddwn yn ystyried gwneud gwaith pellach dros y blynyddoedd nesaf i archwilio 
pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru, CNC ac awdurdodau lleol yn ymateb i’r 
heriau sy’n wynebu Cymru o ran rheoli perygl llifogydd.

Dulliau archwilio

Adolygu dogfennau: fe wnaethon adolygu amrywiaeth o ddogfennaeth gan 
gynnwys y canlynol:

•  cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol;
•  canllawiau ynghylch addasu i newid hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol yn 

gynaliadwy; a
•  chanfyddiadau gwaith ymchwil ac adolygu arall mewn perthynas â rheoli 

perygl llifogydd ac erydu arfordirol.
Arsylwi ar gyfarfodydd: roeddem yn bresennol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor 
Llifogydd ac Erydu Arfordirol ym mis Mai a mis Medi 2022.

Cyfweliadau lled-strwythuredig: fe wnaethom gyfweld â swyddogion 
Llywodraeth Cymru a staff o CNC a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.  
Fe wnaethom hefyd gyfweld â chadeirydd Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
Cymru.

42 Rhoddodd Llywodraeth Cymru orchwyl i CNC i greu gwefan fel un man gwybodaeth ar gyfer 
ymwybyddiaeth o lifogydd mewn ymateb i adolygiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y bumed 
Senedd. Mae CNC wedi dechrau gwaith ar y wefan ond nid yw wedi ei gwblhau eto.
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Dadansoddi data: fe wnaethom adolygu data ariannol ar wariant Llywodraeth 
Cymru ar reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol. Fe wnaethom ddadansoddi 
sut yr oedd cyllid gan Lywodraeth Cymru yn benodol ar gyfer rheoli perygl 
llifogydd wedi cael ei wario gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol. 
Nid yw ein dadansoddiad ariannol yn cynnwys unrhyw wariant yn ôl disgresiwn 
ar reoli perygl llifogydd gan awdurdodau lleol ar ben y cyllid grant penodol gan 
Lywodraeth Cymru.

Sesiynau adborth: fe wnaethom gyfarfod â Llywodraeth Cymru, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chadeirydd Pwyllgor 
Llifogydd ac Erydu Arfordirol Cymru i drafod y materion allweddol sy’n wynebu’r 
sector llifogydd yn ein tyb ni. 
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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

Rydym yn croesawu galwadau yn 
y Gymraeg a’r Saesneg.

Ebost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Mr Eifion Evans 
Chief Executive 
Ceredigion County Council 

PO Box 29105, London 
SW1V 1ZU 

By email: Chiefexecutive@Ceredigion.gov.uk 16 September 2022 

Dear Mr Evans, 

IPCO Surveillance and CHIS Inspection – Ceredigion County Council 
 

Please be aware that IPCO is not a “public authority” for the purpose of the Freedom of Information 
Act (FOIA) and therefore falls outside the reach of the FOIA. It is appreciated that local authorities are 
subject to the FOIA and that they may receive requests for disclosure of our reports. In the first instance 
the SRO should bring the matter to the attention of the IPCO Data Protection Officer (at: 
info@ipco.org.uk), before making any disclosure. This is also the case if you wish to make the content 
of this letter publicly available. 

 
 

Ceredigion County Council (CCC) was recently the subject of a remote inspection in relation to directed 
surveillance and CHIS by one of my Inspectors, ……………... This was facilitated by Ms Elin Prysor, 
Corporate Lead Officer: Legal and Governance (and RIPA SRO), as well as Mr Harry Dimmack, 
Governance Officer (SRO Support). Discussions were also held with Anne-Louise Davies, Trading 
Standards and Licensing Manager, during the inspection. The last inspection of CCC was carried out in 
2019. 

Information was provided during meetings on 22nd and 30th August 2022. Documents and further 
information were provided to support the explanations given during professional discussion. This has 
demonstrated a level of compliance that removes, for the present, the requirement for a physical 
inspection. A summary of key findings from the inspection is detailed below. 

 

• There were three observations made following the 2019 inspection and appropriate action has 
been taken. The matters are discharged. 

• CCC has not granted any CHIS or directed surveillance authorisations since the last inspection. The 
use of appropriately authorised covert investigative techniques has been considered, although 
not utilised. The use of directed surveillance and CHIS may be used in future providing there is a 
genuine need and authorisation requirements are met. 
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• RIPA training was provided in 2019 following the last IPCO inspection. In addition, training sessions 
designed to provide an overview of RIPA and its relationship with Article 8 Human Rights, whilst 
also enabling staff to develop an understanding of the activities which may require authorisation, 
were held on 08/09/2020, 09/02/2021 and 28/02/2022. These sessions are aimed at staff who 
may need to consider seeking a RIPA authorisation, along with those who are responsible for 
authorising activity. This is good practice. 

• Desktop research activity is monitored, and those who have the permission and capability are 
required to submit periodic returns of activity levels. It was suggested that the RIPA Co-ordinator 
could conduct some quality control of returns and dip sample a percentage of those. Discussions 
with those conducting research, as well as those submitting nil returns, will test the understanding 
of staff in relation to RIPA considerations. This suggestion was received positively. 

• Teams likely to need to make RIPA considerations are Social Services, Youth Justice and those 
dealing with Benefits. It was suggested that HR may consider use of directed surveillance and the 
type of mischief potentially being investigated was debated. Reference was made to paragraph 

4.44 bullet point one of the Covert Surveillance and Property Interference (CSPI) Code of Practice 
(2018) which explains that local authorities in England and Wales can only authorise the use of 
directed surveillance under RIPA to prevent or detect criminal offences that are either punishable, 
whether on summary conviction or indictment, by a maximum term of at least 6 months 
imprisonment or are related to the underage sale of alcohol and tobacco or nicotine inhaling 
products. The offences relating to the latter are in article 7A of the 2010 RIPA Order. 

• The CCC RIPA Policy and procedures are available to staff on an intranet site. The Policy is updated 
each year. In response to a letter from IPCO regarding assurance of data handling and retention 
safeguards, a review of the RIPA Corporate Policy and Procedures Document (RIPA Policy) was 
undertaken, with proposed amendments presented to the Overview and Scrutiny Coordinating 
Committee on 20/01/2021 and 15/09/2021. The Council’s new RIPA Social Media Policy, which 
was created in response to recommendations following the previous inspection in 2019, was also 
presented to this Committee on these dates. Both the amended RIPA Policy and RIPA Social Media 
Policy were approved by Council on 23/09/2021. 

• Awareness of RIPA responsibilities and knowledge required to avoid inadvertent drift into activity 
for which a RIPA authorisation would be required was discussed. Designated Officers and 
Corporate Managers cascade information to staff. The use of all staff messages was discussed as 
a method that might be used in future to maintain levels of awareness. 

• If communications data is required, CCC is a member of the National Anti-Fraud Network (NAFN) 
and submission of applications to NAFN provides a level of in-built assurance. 

• CCC does not have any overt or covert CCTV responsibilities. 
• Covert equipment for use on surveillance is retained by CCC. Storage of equipment is secure and 

although it has not been utilised for many years, any use would be recorded. 

• Data Assurance Safeguards, if material is obtained, will be addressed by adherence to the CCC 
corporate retention schedule that is available on the CCC intranet. 

 
It must be emphasised that whilst CCC is numerically a non-user of RIPA powers, it is vital that the 
Council continues to ensure that relevant staff are appropriately trained when the need arises to use 
and authorise covert activity. It is also important that officers engaged in investigatory or enforcement 
areas where RIPA considerations are not so immediately apparent, maintain their levels of knowledge 
and know whom to approach for guidance. It is positive that training is regularly provided to achieve 
this. Assurances have been provided to ……….. that the integrity of CCC processes and governance 
procedures will be maintained to ensure compliance with the Act and relevant Codes of Practice is 
achieved. 
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My Office is available to you should you have any queries following the recent inspection, or at any 
point in the future. Contact details are provided at the foot of this letter. I would like to thank all 
personnel involved for their positive and helpful engagement with the inspection process, and I shall 
be pleased to hear from you regarding these findings within the next two months. 

 
 
 

Yours sincerely, 

 

The Rt. Hon. Sir Brian Leveson 
The Investigatory Powers Commissioner 

Tudalen 279

mailto:info@ipco.org.uk
https://www.ipco.org.uk/


 

 

Tudalen 1 o 7 — Yr wybodaeth ddiweddaraf ar y Sefyllfa Ariannol o ran Sicrwydd ac 
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us in Welsh or English. 

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

Cyfeirnod: 3271A2022 

Dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 2022 

Annwyl Eifion 

Yr wybodaeth ddiweddaraf ar y Sefyllfa Ariannol o ran Sicrwydd 
ac Asesu Risg 2021–22  
Yn dilyn ein llythyr diweddar yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd o ran 
Sicrwydd ac Asesu Risg 2021–22, dywedom y byddem yn rhoi sylwadau ar rai 
agweddau penodol ychwanegol ar ein gwaith sicrhau ac asesu risg a wnaed 
gennym. Mae’r llythyr yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd sefyllfa ariannol y 
Cyngor ar gyfer 2021–22. 

Gwnaed y gwaith hwn yn rhan o’n prosiect Sicrwydd ac Asesu Risg 2021–22 i helpu i 
gyflawni dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol1.  

Rydym yn cydnabod bod yr hinsawdd ariannol bresennol ac yn y dyfodol yn heriol ac 
yn hylifol ac felly mae’r sylwadau hyn yn rhoi sicrwydd ar bwynt mewn amser a’r 
wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd o ran risg ar sefyllfa ariannol y Cyngor ar 
gyfer 2021–22. 

 

 

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

24 Heol y Gadeirlan / 24 Cathedral Road 
Caerdydd / Cardiff 

CF11 9LJ 
Ffôn / Tel: 029 2032 0500 

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

post@archwilio.cymru / info@audit.wales 
www.archwilio.cymru / www.audit.wales 
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Yr wybodaeth ddiweddaraf ar Sefyllfa Ariannol 2021–22 

Yr hyn a wnaed gennym 

Gwnaethom ymgymryd ag asesiad o Sefyllfa Ariannol 2021–22 y Cyngor rhwng mis 
Medi a mis Tachwedd 2022. Casglwyd y dystiolaeth drwy gyfweliadau a thrwy 
adolygu dogfennau, gan gynnwys ystyried sefyllfa arian wrth gefn y Cyngor, cyflawni 
arbedion a pherfformiad arfaethedig o’u cymharu â’r gyllideb arfaethedig ar gyfer y 
flwyddyn. Er mai ar flwyddyn ariannol 2021–22 oedd pwyslais ein gwaith, pan fo 
hynny’n briodol, ystyriwyd gwybodaeth ariannol diweddarach hefyd pan fo hyn yn 
helpu i roi’r sefyllfa yn ei chyd-destun. 

Hefyd, gwnaethom gyhoeddi Offeryn Data Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol 
ym mis Chwefror 2022 sy’n cynnwys amrywiaeth o ddata ariannol ar gyfer 
cynghorau, parciau cenedlaethol ac awdurdodau tân ac achub yng Nghymru.  

Yr hyn a ganfuwyd gennym  

Mae’r Cyngor yn sefydlog yn ariannol, a helpwyd yn ddiweddar gan 
gyllid ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae 
cyflawni arbedion arfaethedig cynaliadwy yn y dyfodol mewn 
hinsawdd ariannol sy’n gynyddol heriol yn risg ariannol sylweddol 
a pharhaus. 

Strategaeth ariannol  

Canfu ein gwaith blaenorol ar gynaliadwyedd ariannol yn y Cyngor, (Mehefin 2021), 
fod y Cyngor yn parhau i fod yn sefydlog yn ariannol ac roedd yn canolbwyntio ar 
heriau’r dyfodol. Mae ein hadroddiad cynaliadwyedd ariannol 2021 yn cynnwys 
cynnig am welliant, gan ddweud y dylai’r Cyngor: barhau i fonitro’r gorwariant 
sylweddol mewn gofal cymdeithasol; a sicrhau bod ei Brosiect Trawsnewid 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn sbarduno gwelliant. Mae’r Cyngor yn parhau i 
fonitro ei wariant mewn gofal cymdeithasol ac, ar hyn o bryd, mae yn y broses o 
gasglu’r data i asesu’r gwelliannau a gyflawnir trwy ei Raglen Trawsnewid Gydol Oed 
a Llesiant Gofal Cymdeithasol. 

O’n gwaith archwilio ehangach arall yn y Cyngor, (Adolygiadau Llamu Ymlaen ar 
Reoli’r Gweithlu a Rheoli Asedau (Medi 2022), nodwyd gennym y bydd parhau i 
gyflawni’r effeithlonrwydd drwy drawsnewid gwasanaethau cymdeithasol a’r costau 
hirdymor sylweddol wrth gynnal ei bortffolio asedau, yn parhau i olygu risgiau 
ariannol parhaus i’r Cyngor. 
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Ym mis Mawrth 2022, cyhoeddodd y Cyngor ei Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 
ar gyfer 2022–23 i 2024–25. Mae hon yn amlinellu tybiaethau blynyddol dangosol am 
y gwariant a’r incwm a ragwelir yn ystod y cyfnod hwn. Mae hefyd yn rhagweld yr 
adnoddau tebygol a’r diffyg cyllid posibl a’r arbedion sydd eu hangen. 

Dywed Strategaeth Ariannol Tymor Canolig mis Mawrth 2022 y Cyngor mai ei 
strategaeth ariannol yw parhau i reoli’r bwlch a ragwelir rhwng adnoddau tebygol a’r 
gofyniad cyllidebol er mwyn cyflawni sefyllfa gytbwys yn y gyllideb gan fodloni 
amcanion y Cyngor. Yn Strategaeth Ariannol Tymor Canolig mis Mawrth 2022 y 
Cyngor, noda’r Cyngor fod angen gwneud arbedion o £15 miliwn i gyflawni cyllideb 
gytbwys rhwng 2022–23 a 2024–25—gweler y Bwlch cyllid a’r Arbedion a ragwelir yn 
Arddangosyn 1. 

Galluogodd arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn 2022–23 y Cyngor i ohirio’r 
arbedion gwreiddiol yr oedd yn ofynnol iddo eu gwneud yn 2022–23 am flwyddyn 
arall. Derbyniodd y Cyngor gynnydd o 8.6% (ar sail tebyg am debyg) gan Grant 
Cynnal Refeniw Llywodraeth Cymru a helpodd y Cyngor i leihau’r arbedion 
gwreiddiol gwerth £6 miliwn yr oedd eu hangen ar gyfer 2022–23, (fel y nodir yn 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2021–22 y Cyngor) i £1.3 miliwn. Fodd bynnag, 
ym mis Mawrth 2021, roedd y Cyngor wedi nodi bwlch cyllido tair blynedd dreigl 
gwerth £15 miliwn, a dyma oedd y sefyllfa o hyd ym mis Mawrth 2022, er bod angen 
yr arbedion cyffredinol flwyddyn yn hwyrach na’r bwriad gwreiddiol bellach.  

Pryd y’i cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2022, cyfeiriodd Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig y Cyngor at nifer o risgiau a meysydd ansicrwydd allweddol, megis yr 
hinsawdd economaidd ac effaith barhaus COVID-19 o ran costau uwch a llai o incwm 
oddi wrth ffioedd ac incwm codi tâl. 

Ar gyfer 2021–22, £22.1 miliwn oedd cyllideb weithio rhaglen gyfalaf y Cyngor, a’i 
alldro terfynol oedd £17.5 miliwn. Ar gyfer 2022–23, roedd cyllideb weithio cyfalaf y 
Cyngor wedi mwy na dyblu i £41.4 miliwn, fodd bynnag, mae’r Cyngor wrthi’n diwygio 
hyn tuag i lawr. 
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Arddangosyn 1: Ym mis Mawrth 2022, rhagwelodd Cyngor Sir Ceredigion fwlch 
cyllid tymor canolig o £15 miliwn rhwng 2022–2023 hyd 2024–25.  

Mae’r graff hwn yn dangos y bwlch/arbedion cyllid tymor canolig blynyddol sydd eu 
hangen a nodwyd gan y Cyngor ym mis Mawrth 2021 a mis Mawrth 2022. 

  

 

Cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy  

Nododd ein gwaith blaenorol ar Gynaliadwyedd Ariannol yn y Cyngor ym mis 
Mehefin 2021 fod y Cyngor wedi parhau â’i hanes o beidio â gwneud defnydd nas 
cynllunnir o gronfeydd wrth gefn i ariannu gwariant refeniw, a bu cynnydd mewn 
cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

Bu twf o bron i £33 miliwn yng nghronfeydd defnyddiadwy y Cyngor rhwng 2019–20 
a 2021–22, o £27.7 miliwn i £60.7 miliwn. Cyflawnwyd hyn trwy arbedion, tanwariant 
a chyllid ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru yn bennaf oherwydd pandemig 
COVID-19. 

Mae gan y Cyngor Bolisi Cronfeydd Wrth Gefn ar waith ac, ym mis Mawrth 2022, nid 
oedd ganddo gynlluniau i ddefnyddio balansau wrth gefn cyffredinol i gyllido 
cyllidebau sylfaen refeniw heblaw am eitemau eithriadol ac eitemau blaenoriaeth 
untro y cytunwyd arnynt. 

Roedd adroddiad Cabinet y Cyngor ym mis Medi 2022 yn cynnwys sawl maes effaith 
parhaus oherwydd pandemig COVID-19. O ganlyniad i hynny, mae eitemau gwariant 
a lefelau incwm is sy’n cael eu lliniaru dros dro yn ystod 2022–23 gan ddarpariaeth 

0

2

4

6

8

2020-21 2021-22 2022-23 2023-25 2024-25

Y Bylchau yn y Gyllideb/Arbedion sydd eu hangen 
ar sail y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ym 

mis Mawrth 2021 a mis Mawrth 2022

Diffyg cyllid cronnol ym mis Mawrth 21 (£ miliynau)

Diffyg cyllid cronnol ym mis Mawrth 22 (£ miliynau)
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cyllideb COVID-19 corfforaethol y Cyngor. Gwnaeth proses pennu cyllideb 2022–23 
y Cyngor lwfans am gyllideb cymorth COVID-19 gwerth £2 miliwn, ac ariannwyd 
£1.25 miliwn ohono fel y cynlluniwyd o’i gronfeydd wrth gefn. Mae’r prif feysydd yr 
effeithir arnynt o hyd yn cynnwys staff llanw mewn ysgolion, newidiadau dros dro i’r 
briffordd a’i gartrefi gofal, ochr yn ochr â lefelau incwm is sydd i’w gweld mewn 
gwastraff masnach a’i Ganolfannau Llesiant. 

Yn 2020–21, roedd cyfanswm cronfeydd defnyddiadwy y Cyngor yn 29.7% o gost net 
ei wasanaethau, sef y nawfed canran uchaf ymhlith holl gynghorau Cymru. Yn 2021–
22, roedd hyn wedi codi i 38.6%. 

Arddangosyn 2: Nifer y cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy o’u cymharu â’r 
gyllideb flynyddol yng Nghyngor Sir Ceredigion  

Dengys yr arddangosyn hwn faint o gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy oedd gan y 
Cyngor ar ddiwedd 2021–22 a’r pum mlynedd flaenorol fel cyfran o gost net y 
gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor. 

 2016–17 2017–18 2018–19 2019–20 2020–21 2021–22 
Cost Net y 
Gwasanaethau 
mewn  
£ miliynau2 

£147.6 
miliwn  

£147.2 
miliwn  

£151.8 
miliwn  

£155.8 
miliwn 

£149.92 
miliwn 

£157.3 
miliwn 
 

Cyfanswm y 
Cronfeydd 
Wrth Gefn 
Defnyddiadwy 
na ddiogelir 
gan y gyfraith 
mewn  
£ miliynau 

£20.2 
miliwn 

£21.5 
miliwn 

£24.2 
miliwn 

£27.7 
miliwn 
 

£44.6 
miliwn 

£60.7 

 

 

2 Cost Net y Gwasanaethau Y gwerth a ddefnyddiwyd yw’r gost net a godwyd ar y 
gronfa gyffredinol am y gwasanaethau o’r Dadansoddiad Cyllid Gwariant, namyn cost 
unrhyw wasanaethau Cyfrif Refeniw Tai, gan ychwanegu praeseptau, ardollau a llog 
ar ddyledion. 
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 2016–17 2017–18 2018–19 2019–20 2020–21 2021–22 
Cyfanswm y 
Cronfeydd 
Wrth Gefn 
Defnyddiadwy 
fel canran o 
gost net y 
gwasanaethau 

13.7% 14.6% 15.9% 17.8% 
 

29.7% 38.6% 

Cymhariaeth â 
chynghorau 
eraill yng 
Nghymru 

15fed 13eg 12fed 11eg 9fed Nid yw’r 
data ar 
gael 

Cyflawni arbedion a pherfformiad o’u cymharu â’r gyllideb refeniw 

Nododd ein gwaith blaenorol ar Gynaliadwyedd Ariannol ym mis Mehefin 2021 fod 
gan y Cyngor hanes da o gyflawni ei dargedau arbedion, fodd bynnag, byddai 
cyflawni’r arbedion gofynnol yn fwy heriol wrth fynd ymlaen. 

Ar gyfer 2021–22, £3 miliwn oedd amcangyfrif arbedion arfaethedig gwreiddiol y 
Cyngor. Fodd bynnag, ym mis Medi 2021, dywedodd y Cyngor y byddai angen 
cynyddu hynny i £3.4 miliwn, yn dilyn setliad ariannol is na’r disgwyl gan Lywodraeth 
Cymru. Mae strategaeth y Cyngor o gyflawni’r arbedion hyn yn canolbwyntio ar ei 
gwneud yn ofynnol i wasanaethau arbed 1% o’u cyllidebau (£1.25 miliwn) a tharged 
arbedion corfforaethol ar gyfer Grŵp Arwain y Cyngor ar y cyd o £2.1 miliwn. Ym mis 
Medi 2021, nododd adroddiad Cabinet y Cyngor fod 80% o arbedion gwasanaethau 
y Cyngor a 100% o’i darged arbedion corfforaethol eisoes wedi eu cyflawni neu ar y 
trywydd iawn, gan barhau i ddangos fod gan y Cyngor hanes da o gyflawni ei 
dargedau arbedion. 

Ym mis Gorffennaf 2022, cyflwynodd adroddiad Cabinet y Cyngor sefyllfa terfynol 
Alldro Refeniw Rheolaethol 2021–22 a bod ‘sefyllfa refeniw cyffredinol terfynol yn 
nodi tanwariant cyffredinol o £668,000. Bydd hyn yn cynnwys manteision y gwarged 
o ran casglu Treth y Cyngor a Grant Refeniw ychwanegol Llywodraeth Cymru (a 
dderbyniwyd o ganlyniad i Setliad Ariannol a ddiwygiwyd ar gyfer 2021/22 gan 
Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2022). Mae’r tanwariant yn is na’r hyn a 
ragwelwyd o ganlyniad i drosglwyddiadau i gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd. Bydd 
y gwarged cyffredinol yn golygu y bydd y Balansau Cyffredinol yn codi i £6.7m, sy’n 
cyfateb i 4.1% o Gyllideb 2022/23 (sef ychydig yn uwch na’r pwynt canol ar gyfer yr 
ystod targed rhwng 3% a 5%).’ 

Yn ein gwaith cynaliadwyedd ariannol blaenorol ym mis Mehefin 2021, gwnaethom 
amlygu’r gorwariant a ragwelir yng Ngwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor ar gyfer 
2021–22. Ym mis Mawrth 2022, nododd Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y 
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Cyngor arbedion arfaethedig sylweddol o £5.6 miliwn ar gyfer y Gwasanaethau 
Cymdeithasol rhwng 2022–23 a 2024–25, sydd dros draean cyfanswm yr arbedion 
sydd eu hangen ar y Cyngor ar gyfer y cyfnod hwn. Er bod y Cyngor wedi adrodd 
gorwariant bach gan y Gwasanaethau Cymdeithasol yn 2021–22, cyflawnwyd hyn 
trwy ddefnyddio bron i £2.5 miliwn o gyllid anrheolaidd Llywodraeth Cymru. Er bod y 
sefyllfa hon yn fwy cadarnhaol na’r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol, mae’r Cyngor yn 
ymwybodol bod y targedau arbedion ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol yn risg 
ariannol barhaus ac felly dylent barhau i gael eu monitro’n ofalus. 

Pwysau ar Gyllidebau’r Dyfodol  

Nododd adroddiad Cabinet y Cyngor ym mis Medi 2022 ar gyllideb reolaethol y 
Cyngor yn 2022–23, sawl maes posibl a fydd yn cael effaith ar ei gyllid yn y dyfodol 
ac a oedd ar y pryd heb eu mesur. Roedd y rhain yn cynnwys effaith ariannol 
parhaus COVID-19 (er bod hyn yn cael ei liniaru dros dro ar gyfer 2022–23 gan y 
defnydd arfaethedig o gronfeydd wrth gefn), yr argyfwng costau byw ac effaith bosibl 
gwobrau cyflog cenedlaethol. 

Bydd gwaith cynllunio ariannol tymor canolig yn parhau i ddibynnu ar ystod o 
ragdybiaethau, ac o’i gyplysu â’r dirwedd economaidd-gymdeithasol sy’n newid yn y 
cyfnod hwn o ansicrwydd economaidd sylweddol, bydd cynllunio ar gyfer cadernid 
ariannol a rowndiau cyllideb y dyfodol yn parhau i fod yn heriol i gynghorau.  

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chi a’ch swyddogion am y gefnogaeth 
barhaus a ddarparwyd gennych i’n galluogi i gyflawni ein gwaith.  

Diolch yn fawr. 

Yn gywir, 
 
 
Tîm Ymgysylltu Archwilio Cymru 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
 

Dyddiad y Cyfarfod: 17 Ionawr 2023 
 

Teitl: Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/7/22 – 30/9/22 
 

Pwrpas yr adroddiad: Darparu diweddariad i’r Aelodau ynglŷn â’r gwaith a 
wnaed gan yr adain archwilio mewnol yn ystod y cyfnod 
dan sylw 
 

 

Bu i’r Pwyllgor ystyried y Strategaeth Archwilio Mewnol blynyddol 2022/23 yn ei 
gyfarfod ym mis Mawrth 2022 lle pennwyd y prif feysydd gwaith i’r cynllun archwilio 
2022/23. Ddaru’r Cynllun cynnwys adolygiadau a gafodd eu dwyn ymlaen o gynllun 
archwilio’r flwyddyn flaenorol, archwiliadau rheolaidd ee ardystio grantiau a gwaith 
cafodd ei flaenoriaethu ar sail risg, a ddefnyddir gan yr Adain Archwilio Mewnol er 
mwyn ffurfio barn sicrwydd. 
 

O ran 2022/23, cynhaliwyd y asesiad risg yn ogystal â ddefnyddio gwybodaeth 
ychwanegol o Cofrestr Risg Corfforaethol y Cyngor gan fod y Cyngor yn wynebu 
risgiau newydd sy’n newid o hyd. Bydd AM felly yn asesu ei waith yn barhaus, gan 
ystyried anghenion a blaenoriaethau newidiol y Cyngor yn rheolaidd. 
 

Mae’r adroddiad cynnydd hwn yn nodi’r camau a gymerwyd hyd yma o ran cyflawni’r 
cynllun archwilio drwy ddarparu crynodeb o’r gwaith a wnaed. Mae hefyd yn nodi’r 
sefyllfa bresennol o ran adnoddau yn ogystal â chynllun gwella’r Adain.  
 
Argymhelliad: Ystyried y gwaith a wnaed a’r sefyllfa bresennol o ran yr 

Adain Archwilio Mewnol. 
  

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn sicrhau bod y Pwyllgor yn fodlon bod yr Adain 
Archwilio Mewnol yn ymgymryd â gwaith priodol a 
digonol i ddarparu sicrwydd realistig ar ddiwedd y 
flwyddyn gan ychwanegu gwerth a chynorthwyo’r 
Cyngor wrth gyflawni ei amcanion.  
 

Atodiadau: Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/7/22-30/9/22 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

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

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

 
Dyddiad:  

 
18 Tachwedd 2022 
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Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu  
 

 
 

Gwasanaeth Archwilio Mewnol  
 

 

 

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 
 
 

1 Gorffennaf 2022 – 30 Medi 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Paratowyd gan: Alex Jenkins, 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 

Dyddiad Cyhoeddi: 18 Tachwedd 2022  

Cyflwynwyd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio: 17 Ionawr 2023 
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ADRODDIAD CYNNYDD ARCHWILIO MEWNOL 
 

                                                                                                                                                                                                                                                      01/07/2022 – 30/09/2022 
 
 

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

am 2022/23 i’w gymeradwyo gan y Pwyllgor (PLlA) ar 10 
Fawrth 2022. 

 
1.2 Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf 

i’r PLlA am y gwaith a wnaed gan y gwasanaeth Archwilio 
Mewnol (AM) yn ystod ail chwarter blwyddyn ariannol 
2022/23 a thynnu sylw at unrhyw faes pryder a allai fod 
wedi dod i’r amlwg yn yr archwiliadau a gwblhawyd.  

 
1.3 Ar 30/9/2022 roedd cyfanswm o 91 eitem yn y Cynllun 

Archwilio Dros Dro gweithredol.  Roedd rhain yn grynhoad 
o 72 darn o waith a gynlluniwyd yn cynnwys archwiliadau 
o’r Strategaeth Flynyddol & Cynllun.  Cafodd yr 19 eitem a 
oedd yn weddill eu hychwanegu yn ystod y ddau chwarter 
cyntaf, h.y. gwaith heb ei gynllunio.  Ceir manylion yr 
eitemau heb eu cynllunio yn Adran 3. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

3

8

14

1

11

22
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15
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dyrannu /
Allocated

Arwaith /
In

Progress

Adolygu /
Review

Drafft /
Draft

Terfynol /
Final

Cyfredol /
Ongoing

Complete/
Wedi

cwblhau

Ar stop /
On hold

Safle Cyfredol / Current Progress 
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2.2 Cwblhawyd pump 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 

Incwm Harbyrau 

Sgôp: Cynhaliwyd profion i gefnogi’r cyfrif Harbyrau yn ôl yr hyn a nodwyd yn ffurflen 
Archwilio Cymru: cadwyd llyfrau cyfrif addas, cydymffurfiwyd â’r rheoliadau cyllidol, 
aseswyd risgiau, proses gynilo addas, derbyniwyd yr holl incwm disgwyliedig yn llawn, 
gweithredwyd cyflogau a chasgliadau yn gywir, cadwyd cofrestrau asedau a 
buddsoddiadau, paratowyd datganiadau cyfrifo yn briodol. 

Cyfrif Ategol Sylweddol  

Archwilio Cymru – Ffurflen Ymateb Rheolwyr – Mynd i’r Afael â Thwyll 
Sgôp: Diweddariad ar Ffurflen Ymateb Rheolwyr Archwilio Cymru ynghylch Twyll. 

Gwrth-dwyll  Cynghori 

Canolfan Orffwys Frys  

Sgôp: Darparu dilysiad annibynnol o daliadau cymorth arian parod o’r Gronfa Arian 
Parod Frys. 

Cynghori / 
Llywodraethu 

Cynghori 

Canolfannau Lles – systemau newydd 

Sgôp: Rhoi cyngor ynghylch trosglwyddo meddalwedd o Gladstone i Legend.  Cynnig 
argymhellion ar gyfer mesurau rheoli ychwanegol angenrheidiol pe byddai bwlch yn y 
ddarpariaeth systemau.   

Cynghori / 
Llywodraethu 

Cynghori 

Darpariaeth Swyddfa Ardal Leol (SAL)   

Sgôp: Rhoi cyngor ynghylch diogelwch arian parod mewn lleoliadau SAL dros dro. 

Cynghori / 

Llywodraethu 
Cynghori 
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2.3 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:  

• Incwm Harbyrau – ers yr adolygiad diwethaf, rhoddwyd sylw i fwyafrif y camau gweithredu a argymhellwyd.  Derbyniwyd yr 
incwm disgwyliedig yn llawn, cafodd ei gofnodi’n briodol a rhoddwyd cyfrif amdano.        

• Canolfan Orffwys Frys – gweithiodd staff ar y cyd i lunio dogfennau pwrpasol a chofnodion monitro ar fyr rybudd.  Ceisiwyd 
cyngor gan Archwilio Mewnol ynghylch gweithdrefnau er mwyn gwneud yn siŵr bod arian parod yn ddigon diogel. 

• Canolfannau Lles – systemau newydd – ceisiodd y gwasanaeth gyngor gan Archwilio Mewnol ynghylch y gweithdrefnau 
gofynnol petai bwlch yn narpariaeth y feddalwedd TG flaenorol a chyflwyno’r system feddalwedd TG newydd.  Rhoddwyd 
cyngor yn seiliedig ar y gwasanaeth yn defnyddio proses a weithredir â llaw.  Gwnaed penderfyniadau gan y gwasanaeth ar sail 
argymhellion. 

• Darpariaeth Swyddfa Ardal Leol (Swyddfa Arian) – gofynnodd y gwasanaeth am gyngor gan Archwilio Mewnol ynghylch a 
oedd digon o fesurau rheoli yn eu lle i ailgyflwyno darpariaeth SAL ar ôl y pandemig, yn bennaf o ran diogelwch staff ac arian. 

2.4 Mae cyfanswm o 22 o eitemau yn ddarnau o waith sy’n parhau. Mae Archwilio Mewnol wedi nodi enghreifftiau o arferion da o 
blith y rhain yn ystod y chwarter. Bydd y rhain hefyd yn cael eu hystyried wrth ffurfio barn flynyddol yr Adain Archwilio Mewnol:  

• Datganiad Llywodraethu Blynyddol – fframwaith yn ei le; cynllun gwella blynyddol yn eitem safonol ar agenda PLlA ar gyfer 
monitro cynnydd 

• Cynllunio at Argyfwng a Pharhad Busnes – Cynlluniau Parhad Busnes Corfforaethol yn cael eu hadolygu a’u diweddaru gan 
wasanaethau a staff Argyfyngau Sifil.  Rhoddwyd hyfforddiant i Reolwyr Corfforaethol i ddatblygu cynlluniau i ymateb i 
ymosodiadau meddalwedd wystlo.    

• Cod Ymarfer – Archwilio Mewnol a’r Swyddog Llywodraethu wedi cynnig mewnbwn i gynorthwyo’r gwasanaeth Dysgu a Datblygu 
i greu e-modiwl hyfforddiant ar Gôd, Moeseg a Thwyll.   

• Panel Rheoli Prosiectau Corfforaethol – cynigion prosiectau newydd wedi’u darparu a’r panel wedi gofyn am gamau gweithredu 
lle’n briodol.    

• Gweithdy i Reolwyr Corfforaethol – rhoi diweddariadau i reolwyr ynghylch ffyrdd o weithio, polisïau a gweithdrefnau er 
gwybodaeth ac i ddatblygu rôl. 

• Seibergadernid a’r Grŵp Llywodraethu Gwybodaeth – mae’r Grŵp yn rhoi cefnogaeth weithredol, parodrwydd a chyfeiriad i 
fynd i’r afael â risgiau seiber a’u lleihau, a gwella diogelwch seiber, diogelwch gwybodaeth a llywodraethiant y Cyngor.  

• NMWAG – Grŵp Archwilwyr Gogledd a Chanolbarth Cymru – Twyll.  Y nod yw rhannu gwybodaeth a sgiliau ar atal twyll er 
mwyn adeiladu cadernid drwy’r Awdurdodau Lleol.  Cafodd ymatebion twyll Archwilio Cymru eu rhannu er mwyn penderfynu 
ar gyfeiriad y grŵp yn y dyfodol. 
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2.9 Roedd y ddau gam sylfaenol a gyflwynwyd yn yr ail chwarter yn gysylltiedig â chanfyddiadau ym mhroses gofnodi cronfa’r Ganolfan 
Orffwys Frys, a ganfuwyd yn ystod adolygiad annibynnol o’r gronfa gan Archwilio Mewnol.  

 
 
2.5 Mae’r lefelau o sicrwydd a ddarparwyd ar gyfer yr holl 

archwiliadau a gwblhawyd, fel a ganlyn: 
 
 

 
  
2.6 Ceir canllaw i’r meini prawf a ddefnyddiwyd i benderfynu’r 

lefel sicrwydd yn Atodiad I.

  
2.7 Argymhellir 14 ‘cam i’w cymryd’ i gyd yn yr adroddiadau 

terfynol a gyflwynwyd yn ystod y chwarter ac o’r rheiny 
barnwyd bod dim un yn angenrheidiol a dau yn sylfaenol: 

 

 
 
2.8 Amlinellir y meini prawf a ddefnyddiwyd i benderfynu’r 

‘camau i’w cymryd’ yn Atodiad II.
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Sicrwydd a Ddarparwyd / 
Assurance Provided

0 2

15

2

Angenrheidiol /
Fundamental

Sylfaenol / Significant Canolig / Moderate Mân Sylwadau /
Merits Attention

Camau i'w Cymryd / Actions 
Required
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3. Ceir 19 eitem heb eu cynllunio yn y Cynllun Archwilio Mewnol Gweithredol Dros Dro fel a nodir yn y tabl (isod).

Maes Archwilio  
Math o 

Archwiliad 
Statws 

Grant Caledi i Denantiaid Sgôp: Grantiau 2021 – gwirio sampl o geisiadau cyn talu; dilysu 
gwybodaeth a dogfennau. 

Grant Wedi’i gwblhau 

Taliadau Costau Byw Sgôp: Aseswyd o ran sicrwydd ynghylch gweithdrefnau i wneud yn siŵr bod 
taliadau’n cael eu gwneud yn effeithiol a chywir a bod mesurau rheoli yn eu lle i leihau’r risg o dwyll.   

Grant Wedi’i gwblhau 

Taliadau Gofalwyr Di-dâl Sgôp: Grantiau – gwirio sampl o geisiadau cyn talu; dilysu gwybodaeth a 
dogfennau. 

Grant Wedi’i gwblhau 

Grant Cymorth Tai – Grŵp Llywio Sgôp: Aseswyd o ran sicrwydd ynghylch y gweithdrefnau sydd 
yn eu lle i wneud yn siŵr bod y Grŵp yn cael cymorth digonol ac yn cyflawni ei amcanion.   

Rhoi sicrwydd Parhau 

Brexit Sgôp: Adolygu risgiau i ystyried y trefniadau sydd yn eu lle ar gyfer y newidiadau oherwydd 
Brexit.   

Risg Dan Adolygiad 

Safonau Cymru Sgôp: Adolygu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n rhoi ystyriaeth i’r 
trefniadau sydd yn eu lle o ran cydymffurfio â gofynion Safonau Cymru. 

LlCD Dan Adolygiad 

Archwiliad Iechyd Llywodraethu Gwybodaeth Sgôp: Adolygiad annibynnol o ddigonolrwydd y 
trefniadau llywodraethu gwybodaeth presennol a lefelau aeddfedrwydd risgiau gwybodaeth  

Risg / Rhoi 
sicrwydd 

Ar waith 

Cronfeydd Arian Mân ac Arian Parod – Cysoni diwedd blwyddyn i’r Cyfriflyfr Sgôp: Gwirio 
gweithdrefnau diwedd blwyddyn o ran cysoni arian imprest yn y cyfriflyfr, gyda chefnogaeth ffurflenni 
datganiadau gwasanaeth 

System Ar waith 

Incwm Harbyrau Sgôp: Cynhaliwyd profion i ategu’r cyfrif Harbyrau. Cyfrif Ategol  Wedi’i gwblhau 
Canolfan Lesiant Llanbedr Pont Steffan Sgôp: Rhoi cyngor ar ddiogelwch arian parod mewn 
Canolfannau Lles. 

System Parhau 

Crwner - Cymharu – Adroddiad Diwygiedig Sgôp: Gwnaed cais i ymgymryd â chymhariaeth 
bellach o ffioedd Cyfarwyddwyr Angladdau CSC o gymharu ag ALlau eraill.   

Cynghori Wedi’i gwblhau 

Crwner – Tendr Sgôp: gwnaed cais i roi cyngor ar senarios yn y tendr.   Cynghori Wedi’i gwblhau 
Newid Hinsawdd, Erydu Arfordirol a Llifogydd Sgôp: Sicrwydd ynghylch effeithiolrwydd y gwaith 
a wneir gan CSC yn yr ardal hon.  Cynhaliwyd yr adolygiad gan Zurich Municipal.   

Risg / Rhoi 
sicrwydd 

Wedi’i ohirio 

Cynllun Gofal Plant Sgôp: Asesu cydymffurfiaeth darparwyr â Thelerau ac Amodau’r cynllun 
Cynnig Gofal Plant.   

Ymchwiliad Arbennig Ar waith 

Canolfan Orffwys Frys Sgôp: Rhoi cyngor ar risgiau, llywodraethu a rheoli diogelwch arian parod. Cynghori Wedi’i gwblhau 
Canolfan Orffwys Frys – Cronfa Arian Parod Sgôp: Darparu dilysiad annibynnol ar yr arian parod 
o’r Gronfa Arian Parod Frys.   

Rhoi sicrwydd Wedi’i gwblhau 

Effeithiolrwydd y Grŵp Rheoli Aur – penderfyniad i’w wneud Llywodraethu Heb ddyrannu 
Canolfan Lesiant Llanbedr Pont Steffan Sgôp: Rhoi cyngor ar risgiau a’r mesurau rheoli angenrheidiol pe 
byddai bwlch yn y ddarpariaeth systemau oherwydd trosglwyddo o ddarparwr meddalwedd TG. Cynghori Wedi’i gwblhau 

Darpariaeth Swyddfa Ardal Leol Sgôp: Rhoi cyngor ar ddiogelwch arian parod mewn lleoliadau 
SAL dros dro. 

Cynghori Wedi’i gwblhau 
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4 ADNODDAU 

4.1 Roedd digon o adnoddau ar gyfer Archwilio Mewnol yn ystod ail chwarter 2022/23. 

4.2 Neilltuwyd 194 niwrnod i waith archwilio yn ystod y cyfnod 1 Gorffennaf 2022 i 30 Medi 2022, sy’n cynrychioli 49% o’r diwrnodau 
yr amcangyfrifwyd yr oedd eu hangen i gwblhau’r cynllun archwilio hyd at ddiwedd y flwyddyn (neu 98% o’r diwrnodau 
angenrheidiol i gwblhau’r cynllun archwilio ar gyfer y ddau chwarter cyntaf).   

4.3 Mae’r RhCAM yn parhau i gefnogi Grŵp Prif Archwilwyr Cymru (GPAC) sy’n sicrhau bod pob awdurdod yn dilyn arferion gorau ac 
yn gweithredu mewn ffordd gyson; ac yn cefnogi Grŵp Prif Archwilwyr Gogledd a Chanolbarth Cymru (GPAGChC) sy’n cymharu 
arferion ac yn rhannu dogfennau cyffredinol. Cynhelir y cyfarfodydd hyn gan ddefnyddio ‘Teams’. 

4.4 Yn ystod y flwyddyn, cyflwynodd y GPAGChC Is-Grŵp i ystyried Atal Twyll, sy’n medru treulio mwy o amser ar y pwnc penodol 
yma. Mae’r Is-Grŵp yma’n cael ei fynychu gan y Rheolwr Archwilio (ar Teams). 

4.5 Mae pob aelod staff yn sicrhau ei bod yn bodloni unrhyw amodau sy’n ymwneud â datblygiad proffesiynol parhaus, a’i bod yn 
cwblhau hyfforddiant gorfodol y Cyngor. Yn ystod y flwyddyn:  

• Mae pob aelod o’r staff archwilio wedi gwneud y gweminarau a’r modiwlau e-ddysgu angenrheidiol. Roedd y system e-
ddysgu wedi’i ail-ddatblygu ac roedd nifer o’r staff archwilio wedi gwneud cyrsiau diweddaru. 

• Mae’r Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol wedi cwblhau’r holl hyfforddiant ar Raglen Rheolwr Ceredigion. 

• Mae’r Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol wedi ‘mynychu’ gweminarau rheolaidd yr oedd Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol, 
CIPFA a Data Cymru yn eu cynnal. 

• Mae dau aelod o staff yn parhau i wneud cymwysterau Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol. 

• Mae pob aelod o staff wedi ‘mynychu’ hyfforddiant Pentana ar gyfer gweithwyr sy’n defnyddio’r feddalwedd yn aml. 
 

4.6 Mae trefniadau hefyd ar waith i feithrin sgiliau staff y gwasanaeth AM yn barhaus yn y meysydd archwilio / digidol / TGCh / atal 
twyll, a hynny drwy gael hyfforddiant a thrwy danysgrifio i ffynonellau gwybodaeth fel Fforwm Llywodraethu Gwell CIPFA.    

4.7   Caiff pob archwiliad newydd ei gyflawni yn awr ar Feddalwedd Rheoli Archwilio Pentana. 
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5 CYNLLUN GWELLA 2022/23  

Cyf  Cydymffurfio â Safon Camau Gweithredu Gofynnol 
Dyddiad 
Targed 

Cynnydd 

1000 Ydi’r siarter archwilio mewnol yn: 

d) Sefydlu cyfrifoldeb y bwrdd ynghyd â rôl y 
swyddogion statudol (fel y Prif Swyddog 
Cyllid, Swyddog Monitro a’r Pennaeth 
Gwasanaeth Cyflogedig) o ran archwilio 
mewnol? 

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

Adolygiad 
Siarter AM 
blynyddol 

nesaf 

Caiff hwn ei ymgorffori 
i’r Siarter yn yr 
adolygiad nesaf o’r 
Siarter AM blynyddol ar 
gyfer 2023/24. 

1210 A oes gan y Prif Swyddog Archwilio gymhwyster 
proffesiynol, fel CMIIA/CCAB neu gyfwerth? 

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

Cyn gynted â 
phosib, o fewn 
3 blynedd o’r 

penodiad 

Mae cymhwyster 
RhCAM ar waith.  

1311 Ydi monitro perfformiad parhaus yn cynnwys cael 
adborth rhanddeiliaid? 

Holiaduron Rheoli Ansawdd i gael eu 
cyflwyno i’r rhai sy’n cael eu 
harchwilio.  Cyflwynir Holiaduron 
Rheoli Ansawdd i’r rhai sy’n cael eu 
harchwilio mewn archwiliadau i ddod 
drwy Pentana. 

Yn ystod 
2022/23 

Wedi’i gwblhau.  
Holiaduron Rheoli 
Ansawdd wedi’u 
cyflwyno ar gyfer pob 
adroddiad archwilio a 
gyhoeddwyd. 

2010 Ydi’r Prif Swyddog Archwilio wedi pennu 
blaenoriaethau’r gweithgarwch archwilio mewnol 
mewn cynllun sy’n seiliedig ar risg ac a yw’r 
blaenoriaethau hyn yn gyson â nodau’r sefydliad? 

Ydi’r cynllun sy’n seiliedig ar risg yn cyflwyno: 
a) Y gwaith archwilio i’w gyflawni? 

b) Blaenoriaethau priodol y darnau hynny o waith 

archwilio? 

Amangyfrif o’r adnoddau angenrheidiol ar gyfer y 
gwaith? 

Dylai’r RhCAM newydd barhau i 
ddatblygu’r broses asesu risg i 
lywio’r cynllun blynyddol ar gyfer 
gweithgarwch archwilio mewnol ac 
amlinellu blaenoriaethau’r gwaith i’w 
gyflawni yn y cynllun. 

Mae hwn yn gyfle delfrydol i sicrhau 
bod y cynllun archwilio blynyddol yn 
alinio’n llawn â fframwaith rheoli risg 
y Cyngor a’i fod yn canolbwyntio ar y 
prif risgiau i’w amcanion strategol. 

O fewn 12 mis Mae’r RhCAM yn y 
broses o ddatblygu’r 
broses asesu risgiau i 
gynnwys Cofrestr 
Risgiau Corfforaethol y 
Cyngor. 
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Cyf  Cydymffurfio â Safon Camau Gweithredu Gofynnol 
Dyddiad 
Targed 

Cynnydd 

2050 Ydi’r cynllun sy’n seiliedig ar risg yn cynnwys dull 
sydd wedi’i ddatblygu’n ddigonol i ddefnyddio 
ffynonellau sicrwydd eraill ac unrhyw waith a allai 
fod yn ofynnol er mwyn dibynnu ar y ffynonellau 
hynny? 

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

Ar ôl ei gwblhau, dylid ymgorffori’r 
map yn y broses gynllunio ar gyfer 
archwilio blynyddol mewn perthynas 
â safon PSIAS ‘2050 Cydlyniant’. 

O fewn 12 mis Wedi’i gwblhau.  Mae’r 
Map Sicrwydd yn 
defnyddio’r model ‘Tair 
Llinell’ ac mae’n 
cynnwys sylw eang i 
sicrwydd o ffynonellau 
eraill, yn y Gofrestr 
Risgiau Corfforaethol yn 
ogystal â risgiau eraill y 
mae AM yn ymwybodol 
ohonynt. 

2220 O ran ymrwymiadau ymgynghori, ydi’r archwilwyr 
mewnol wedi sicrhau dealltwriaeth gyda’r cleientiaid 
ynghylch y canlynol: 

a) Amcanion? 
b) Sgôp 
c) Cyfrifoldebau priodol yr archwilwyr mewnol a’r 

cleient a disgwyliadau eraill y cleient?   

Cyflwyno proses ar gyfer dogfennu, 
cyhoeddi a chytuno ar sgôp archwilio 
ffurfiol gyda rheolwyr cyn i’r gwaith 
archwilio gychwyn. 

Mae’r tîm AM wrthi’n rhoi system 
feddalwedd archwilio mewnol 
newydd (Pentana) ar waith, sydd yn 
cynnwys swyddogaeth ar gyfer 
gosod sgôp archwiliad ac felly gellir 
ei ddefnyddio i’r diben hwn.  

O fewn 12 mis  Wedi’i gwblhau.  Cafodd 
Dogfen ar gyfer gosod 
Sgôp ei chreu a fydd yn 
cael ei chyflwyno i’r rhai 
sy’n cael eu harchwilio 
fel ymgysylltiad ffurfiol 
cyn i’r archwiliad 
gychwyn er mwyn 
amlinellu sgôp ac 
amcanion pob 
archwiliad. 

2421 Os oedd camgymeriad neu hepgor sylweddol mewn 
cyfathrebiad terfynol, a wnaeth y Prif Swyddog 
Archwilio gyflwyno’r wybodaeth wedi’i chywiro i bob 
un a dderbyniodd y cyfathrebiad gwreiddiol? 

Diweddaru’r Llawlyfr Archwilio i 
gynnwys darpariaeth fel bod yr 
archwilydd perthnasol/RhCAM ac ati 
yn ailgyflwyno gwybodaeth wedi’i 
chywiro i bob un a dderbyniodd y 
cyfathrebiad gwreiddiol os yw 
adroddiad archwilio terfynol yn 
cynnwys camgymeriad neu’n hepgor 
yn sylweddol. 

O fewn 3 mis Wedi’i gwblhau. 
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Cyf  Cydymffurfio â Safon Camau Gweithredu Gofynnol 
Dyddiad 
Targed 

Cynnydd 

2450 Ydi’r cyfathrebiad [Barn Archwilio Mewnol 
Blynyddol] yn nodi’r canlynol: 

a) Sgôp y farn gan gynnwys y cyfnod amser y 
mae’r farn yn berthnasol iddo? 

b) Unrhyw gyfyngiad o ran sgôp? 
c) Ystyriaeth i bob prosiect perthnasol gan 

gynnwys dibyniaeth ar ddarparwyr sicrwydd 
eraill? 

d) Y fframwaith rheoli neu risg neu feini prawf 
eraill a ddefnyddiwyd yn sail i’r farn 
gyffredinol? 

Cynnwys adran yn yr Adroddiad 
Blynyddol sy’n nodi unrhyw 
gyfyngiad ar sgôp y gwaith a 
gyflawnwyd gan Archwilio Mewnol yn 
ystod y flwyddyn berthnasol. 

 

Adroddiad 
Blynyddol 

nesaf  
(2022/23)  

Adroddwyd ar 
gyfyngiadau mewn sgôp 
o’r blaen drwy eithriad. 

Caiff adran ei chynnwys 
yn yr Adroddiad 
Blynyddol nesaf 
(2022/23) i gynnwys 
unrhyw gyfyngiad o ran 
sgôp am y flwyddyn. 

2500 Ydi’r Prif Swyddog Archwilio wedi sefydlu proses 
fonitro a dilyn i fyny ar gamau rheoli i sicrhau bod y 
camau gweithredu y cytunwyd arnynt wedi’u 
gweithredu’n effeithiol neu bod uwch reolwyr wedi 
derbyn y risg o beidio â chymryd camau 
gweithredu? 

Ailsefydlu’r broses ddilyn i fyny. 

Mae’r system Pentana yn cynnwys 
swyddogaeth dracio, felly pan fydd y 
system ar waith gellir ei defnyddio i’r 
diben hwn.   

O fewn 6 mis Mae’r broses ddilyn i 
fyny ar gamau 
gweithredu a argymhellir 
wedi’i hailgyflwyno. 
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Atodiad I 
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 II 
 

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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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 17 Ionawr 2023 

 
Teitl: Siarter Archwilio Mewnol 2023/2024 

 
Pwrpas yr adroddiad: Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor 

am y Siarter Archwilio Mewnol  
 

Mae safon priodoledd 1000 Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) 
yn ei gwneud yn ofynnol i bob gweithgaredd archwilio mewnol gadw ‘siarter archwilio 
mewnol’. Dogfen ffurfiol yw’r siarter sy’n diffinio diben y gweithgaredd archwilio 
mewnol, ei awdurdod a’i gyfrifoldeb ynghyd â sefydlu rôl archwilio mewnol o fewn y 
sefydliad.  

Cafodd Siarter Archwilio Mewnol (AM) Cyngor Sir Ceredigion ei chymeradwyo’n 
ffurfiol ym mis Medi 2013 ar yr un pryd â chyflwynwyd Safonau Archwilio Mewnol y 
Sector Cyhoeddus. Mae’r Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol wedi adolygu’r 
siarter yn rheolaidd gan ei diweddaru yn ôl yr angen. Mae pob fersiwn a 
ddiweddarwyd wedi’u cymeradwyo gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  

Mae Siarter AM 2023/24 wedi'i hadolygu a'i diweddaru gan yr RhCAM. Mae'r Siarter 
wedi'i hail-strwythuro a'i diweddaru yn unol ag argymhellion Asesiad Ansawdd Allanol 
y gwasanaeth AM i gynnwys: 

• Mae'r Siarter bellach yn cynnwys cyflwyniad i esbonio pwrpas Siarter 
Archwilio; 

• Prif amcanion Archwilio Mewnol a sut maen nhw'n cael eu cyflawni; 

• Cyfrifoldebau y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i Archwilio Mewnol; 

• Cyfrifoldebau'r Prif Swyddog Cyllid i Archwilio Mewnol; a 

• Strwythur adnoddau a staffio cyfredol y Gwasanaeth AM.  

 
Argymhelliad: Cymeradwyo’r Adroddiad 

  
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y 
Sector Cyhoeddus 
 

Atodiadau: Siarter Archwilio Mewnol 2023/2024 
 

Pennaeth y 
Gwasanaeth: 

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

Swyddog Adrodd: Alex Jenkins 
Rheolwr Corfforaethol - Archwilio Mewnol 

Dyddiad:  2 Rhagfyr 2022 
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Adroddiad wedi'i baratoi gan: Alex Jenkins, 
Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 
 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2022 

Cyflwynwyd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 
17 Ionawr 2023    
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CYFLWYNIAD 

1.1 Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus 2017 yn seiliedig ar 
elfennau gorfodol Fframwaith Arferion Proffesiynol Rhyngwladol (IPPF) y 
Sefydliad Archwilwyr Mewnol (IIA). Maent wedi'u hanelu at yr holl 
swyddogion a rhanddeiliaid priodol, ac maent yn diffinio natur ac yn 
amlinellu'r egwyddorion sylfaenol ar gyfer archwilio mewnol yn y sector 
cyhoeddus yn y DU. 

1.2 Mabwysiadodd Llywodraeth Cymru Safonau Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus (PSIAS) o 1 Ebrill 2013 ac maent yn gymwys i bob darparwr 
gwasanaeth archwilio mewnol yn y sector cyhoeddus. Maent yn 
llywodraethu'r fframwaith y mae Adran Archwilio Mewnol (AM) Cyngor Sir 
Ceredigion (y Cyngor) yn gweithredu yn unol ag ef. 

1.3 Mae'n ofynnol i'r Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol ddiffinio pwrpas, 
awdurdod a chyfrifoldeb y gweithgarwch archwilio mewnol mewn Siarter 
flynyddol a'i chyflwyno i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i'w 
chymeradwyo. 

1.4 Mae gwasanaeth Archwilio Mewnol y Cyngor wedi mabwysiadu Datganiad 
Cenhadaeth ac Egwyddorion Craidd Safonau Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus. 

1.5 At ddibenion y Siarter AM, bydd y diffiniadau canlynol yn berthnasol o ran 
cyfrifoldebau mewn perthynas ag Archwilio Mewnol: 

Y Bwrdd 
Grŵp llywodraethu sy'n gyfrifol 
am roi sicrwydd ar gyfer risg, 
llywodraethu a rheolaethau. 

Pwyllgor 
Llywodraethu ac 

Archwilio 

Uwch Reolwyr 
Uwch swyddogion sy'n gyfrifol 

am lywodraethu. 
Grŵp Arweiniol 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cenhadaeth ac Egwyddorion Craidd 
Cenhadaeth Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus ar gyfer y 

gwasanaeth archwilio mewnol yw: 

Gwella a diogelu gwerth sefydliadol trwy ddarparu sicrwydd, cyngor a 
mewnwelediad gwrthrychol sy'n seiliedig ar risg. 

_____________________________________________________________ 
Mae'r egwyddorion craidd sy'n sail i gyflawni'r genhadaeth yn ei gwneud yn 
ofynnol i'r gwasanaeth archwilio mewnol wneud y canlynol: 

• Dangos uniondeb, 

• Dangos cymhwysedd a gofal proffesiynol dyladwy, 

• Bod yn wrthrychol ac yn rhydd o ddylanwad gormodol (annibynnol), 

• Alinio â strategaethau, amcanion a risgiau'r sefydliad, 

• Wedi'i leoli'n briodol gydag adnoddau digonol, 

• Dangos ansawdd a gwelliant parhaus, 

• Cyfathrebu'n effeithiol, 

• Darparu sicrwydd sy'n seiliedig ar risg, 

• Bod yn graff, yn rhagweithiol a chanolbwyntio ar y dyfodol, 

• Hyrwyddo gwelliant sefydliadol. 
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DIFFINIAD 

Yn ôl Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus, mae'r diffiniad o 
Archwilio Mewnol fel a ganlyn: 

Mae Archwilio Mewnol yn weithgarwch annibynnol, sicrhau gwrthrychedd 
ac ymgynghori sy'n ceisio ychwanegu gwerth a gwella gweithrediadau'r 
sefydliad. Mae'n helpu sefydliad i gyflawni ei amcanion trwy fabwysiadu 
dull systematig, disgybledig o werthuso a gwella effeithiolrwydd prosesau 
rheoli risg, rheoli a llywodraethu. 

 

PWRPAS 

2.1 Mae Archwilio Mewnol yn swyddogaeth sicrwydd ac ymgynghori sy'n rhoi 
barn annibynnol a gwrthrychol i'r Cyngor trwy werthuso effeithiolrwydd yr 
amgylchedd rheoli, rheoli risg a phrosesau llywodraethu sydd yn eu lle i 
gyflawni ei amcanion. 

2.2 Prif amcanion Archwilio Mewnol yw: 

• Rhoi sicrwydd a chyngor annibynnol i reolwyr a'r Pwyllgor Llywodraethu 

ac Archwilio ar reoli risg, llywodraethu a rheolaethau mewnol. 

• Darparu gwasanaeth archwilio o safon, annibynnol a gwrthrychol sy'n 

ateb anghenion y Cyngor yn effeithiol, yn ychwanegu gwerth, yn gwella 

gweithrediadau ac yn helpu i ddiogelu adnoddau cyhoeddus. 

• Cynorthwyo i sicrhau bod amcanion y Cyngor yn cael eu cyflawni. 

• Rhoi cyngor a chymorth i reolwyr er mwyn gallu cynnal amgylchedd 

rheoli effeithiol. 

• Hyrwyddo diwylliant gwrth-dwyll, gwrth-lwgrwobrwyo a gwrth-lygredd o 

fewn y Cyngor er mwyn helpu i atal a chanfod twyll ac ymchwilio i 

honiadau o dwyll, llwgrwobrwyo, llygredd ac afreoleidd-dra arall. 

2.3 Mae Archwilio Mewnol yn cynorthwyo'r Cyngor i gyflawni ei amcanion trwy 
fabwysiadu dull systematig a disgybledig o werthuso a gwella effeithiolrwydd 
prosesau rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu'r Cyngor. 

Mae'r rheolaethau mewnol sy'n cael eu hystyried gan Archwilio Mewnol yn 
cynnwys: 

• Cysondeb gweithrediadau neu raglenni gydag amcanion a nodau 

sefydledig a pherfformiad effeithiol 

• Effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gweithrediadau a'r defnydd o 

adnoddau 

• Cydymffurfio â pholisïau, cynlluniau, gweithdrefnau, cyfreithiau a 

rheoliadau arwyddocaol 

• Dibynadwyedd ac uniondeb prosesau rheoli a gwybodaeth ariannol gan 

gynnwys y gallu i adnabod, mesur, dosbarthu ac adrodd am wybodaeth 

o'r fath 

• Diogelu asedau 
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AWDURDOD A HAWL MYNEDIAD 

3.1 Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn 

ofynnol i bob Cyngor 'gynnal archwiliad mewnol effeithiol i werthuso 

effeithiolrwydd ei brosesau rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu'. 

3.2 Mae Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 yn ei gwneud yn ofynnol i 

bob awdurdod 'wneud trefniadau ar gyfer gweinyddu ei faterion ariannol' a 

sicrhau bod un o'r swyddogion yn gyfrifol am weinyddu'r materion hynny. 

3.3 Mae cyfrifoldebau'r Prif Swyddog Cyllid (Adran 151) i'r swyddogaeth 

Archwilio Mewnol wedi'u nodi ym mhwynt 1.8.2 o Gyfansoddiad y Cyngor. 

3.4 Mae'r RhCAM yn adrodd yn swyddogaethol i'r Bwrdd (Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio). 

3.5 Mae'r RhCAM yn adrodd yn sefydliadol i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol 

– Cyfreithiol a Llywodraethu / Swyddog Monitro. 

3.6 Lle yr ystyrir ei fod yn angenrheidiol er mwyn gallu cyflawni dyletswyddau'n 

briodol, mae gan y Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol hawl i gael 

mynediad uniongyrchol at y Prif Weithredwr, y Swyddog Monitro, y Prif 

Swyddog Ariannol, unrhyw swyddogion allweddol eraill ac unrhyw Aelod 

etholedig, i gynnwys Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 

3.7 Mae gan archwilwyr mewnol hawl mynediad hefyd at y canlynol: 

• Mynd i mewn i unrhyw eiddo neu dir y Cyngor ar unrhyw amser 
rhesymol, 

• Cael mynediad i'r holl asedau, cofnodion, dogfennau, gohebiaeth a 
systemau rheoli sy'n ymwneud ag unrhyw drafodion ariannol a thrafodion 
eraill y Cyngor, 

• Mynnu cael a derbyn unrhyw wybodaeth ac esboniadau o'r fath yr ystyrir 
eu bod yn angenrheidiol ynghylch unrhyw fater sy'n cael ei ystyried / 
archwilio, 

• Ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un o weithwyr y Cyngor roi cyfrif am arian 
parod, storfeydd neu unrhyw eiddo arall y Cyngor sydd o dan ei reolaeth, 
a 

• Chael mynediad at gofnodion trydydd parti, megis contractwyr neu 
asiantaethau partneriaeth, yn unol â'r telerau cytundebol perthnasol. 

 Mae hyn yn rhan o Reoliadau Ariannol y Cyngor a'r Gweithdrefnau Ariannol 
Cysylltiedig sydd i'w gweld yng Nghyfansoddiad y Cyngor. 

3.8 Mewn sefyllfaoedd rheoli brys / argyfwng llym yn unig, gellir galw ar staff 
archwilio i wneud gwaith nad yw'n waith archwilio dros dro. Os gwneir cais y 
RhCAM fydd yn penderfynu neilltuo adnoddau ac yn cytuno ar gylch 
gorchwyl clir. Rhoddir gwybod i Gadeirydd neu Is-Gadeirydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio, y Swyddog Monitro a'r Prif Swyddog 
Ariannol/Swyddog Adran 151. 
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COD MOESEG 

4.1 Mae Archwilio Mewnol yn gweithredu yn unol â Chod Moeseg Safonau 
Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) trwy ystyried yr egwyddorion a'r 
rheolau sy'n cwmpasu uniondeb, gwrthrychedd, cyfrinachedd a chymhwysedd. 

4.2 Yn ogystal disgwylir i archwilwyr mewnol gadw at ofynion unrhyw gorff 
proffesiynol arall y maent yn aelod ohono, yn ogystal â Chod Ymddygiad y 
Cyngor ar gyfer Gweithwyr sy'n cael ei ategu gan 'Saith Egwyddor Bywyd 
Cyhoeddus' (a elwir hefyd yn Egwyddorion Nolan), h.y. anhunanoldeb, 
uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn agored, gonestrwydd ac 
arweinyddiaeth. 

4.3 Mae staff Archwilio Mewnol yn llofnodi cadarnhad blynyddol i gadarnhau eu 
gwybodaeth am y gofynion hyn a'u bod yn cydymffurfio â nhw. 

 

ANNIBYNIAETH A GWRTHRYCHEDD 

5.1 Nid oes gan y RhCAM a'i staff unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw swyddogaethau 
gweithredol neu swyddogaethau nad ydynt yn ymwneud ag archwilio, i sicrhau 
bod barnau a phenderfyniadau proffesiynol diduedd ac effeithiol yn cael eu 
gwneud bob amser. 

5.2 Ychwanegwyd Swyddog Llywodraethu at y Strwythur yn ystod 2020/21, ond 
mae'r RhCAM yn cyfarwyddo'r gwaith o ran archwilio yn unig e.e. mapio 
sicrwydd. Mae'r holl waith llywodraethu arall yn cael ei gyfarwyddo gan y 
Swyddog Monitro. 

5.3 Mae'n ofynnol i archwilwyr unigol ddangos agwedd ddiduedd at waith i sicrhau 
y bydd unrhyw benderfyniad neu farn archwilio a ddarperir yn ddiduedd ac yn 
wrthrychol ac yn seiliedig ar y ffeithiau profedig sydd ar gael. Mae'r holl 
wybodaeth a ddarperir yn cael ei hystyried yn ôl ei rhinweddau ei hun gan nad 
yw'n bosibl arddel dull un ateb yn addas i bawb mewn amgylchedd mor 
amrywiol. 

5.4 Mae'n ofynnol i staff ddatgan unrhyw fuddiant a allai effeithio ar eu 
gwrthrychedd mewn datganiad ysgrifenedig blynyddol i'r RhCAM, yn ogystal ag 
yn unol â pholisi corfforaethol y Cyngor ar ddatgan a chofrestru lletygarwch a 
buddiannau. Felly mae'r RhCAM yn gallu cynllunio sut i neilltuo gwaith er 
mwyn osgoi'r risg o unrhyw wrthdaro buddiannau. 

5.5 Gall gwrthrychedd gael ei amharu pan fydd staff yn adolygu gweithgarwch y bu 
ganddynt gyfrifoldeb gweithredol amdano yn flaenorol. Felly, ni chaniateir i 
archwilwyr mewnol a benodir o'r tu mewn i'r Cyngor gynnal archwiliad sy'n 
ymwneud mewn unrhyw ffordd â'u swydd flaenorol am o leiaf blwyddyn ar ôl eu 
penodi. 

5.6 Gall cyfrifoldeb hirdymor am archwilio adran / gwasanaeth penodol hefyd 
effeithio ar wrthrychedd; felly mae neilltuo gwaith archwilio arferol (e.e. 
rheolaethau allweddol gwasanaethau canolog), lle bo hynny'n ymarferol, yn 
destun cylchdro blynyddol. 

5.7 Bydd y RhCAM yn cadarnhau yn yr Adroddiad Blynyddol i'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio bod y gwasanaeth archwilio mewnol yn sefydliad 
annibynnol. Os bu unrhyw amharu ar annibyniaeth neu wrthrychedd caiff hyn 
ei ddatgelu. 
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ATEBOLRWYDD / CYFRIFOLDEB 

6.1 Mae'r RhCAM yn gyfrifol am reoli'r gweithgarwch archwilio mewnol yn 
effeithiol yn unol â 'Chenhadaeth', 'Egwyddorion Craidd', 'Diffiniad o 
Archwilio Mewnol', 'Cod Moeseg' a 'Safonau' Safonau Archwilio Mewnol y 
Sector Cyhoeddus (PSIAS). 

6.2 Mae Archwilio Mewnol yn gyfrifol am werthuso holl brosesau'r Cyngor gan 
gynnwys prosesau llywodraethu a phrosesau rheoli risg. Mae hefyd yn 
cynorthwyo'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i werthuso ansawdd 
perfformiad archwilwyr allanol a hyrwyddo cydgysylltiad da rhwng archwilio 
mewnol ac allanol. 

6.3 Mae Archwilio Mewnol hefyd yn cyfrannu at gyflawni amcanion y Cyngor 
trwy ddarparu gweithgarwch cynghori ac ymgynghori yn ymwneud â 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth ar weithredu neu ddatblygu systemau a 
gweithdrefnau newydd neu sydd eisoes yn bodoli. Gall hefyd werthuso 
gweithrediadau penodol ar gais y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio neu 
reolwyr fel y bo'n briodol. Rhoddir cyngor heb ragfarn ar hawl yr adran AM i 
adolygu a chymryd camau pellach yn ddiweddarach. 

6.4 Mae'n ofynnol i'r RhCAM greu Siarter AM blynyddol a gaiff ei chyflwyno i'r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i'w chymeradwyo a/neu roi mewnbwn 
(ond nid ei chyfarwyddo). 

6.5 Bydd Strategaeth a Chynllun Archwilio yr adran AM yn cynnwys gofynion 
adnoddau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd y RhCAM yn cyfleu 
effaith cyfyngiadau adnoddau a newidiadau interim pwysig i'r uwch reolwyr 
a'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 

6.6 Fel arfer bydd adroddiad ysgrifenedig yn cael ei baratoi gan AM a'i gyhoeddi 
gan y RhCAM ar ddiwedd pob archwiliad a'i ddosbarthu fel y bo'n briodol. 
Bydd yr adroddiad yn cynnwys ymateb y rheolwyr, y camau unioni a 
gymerwyd ac sydd i'w cymryd, a dyddiadau targed ar gyfer camau 
gweithredu yn y dyfodol. Bydd AM yn cynnal archwiliad dilynol o'r holl 
wendidau sylfaenol ac arwyddocaol, a chyflwynir adroddiad arnynt. 

6.7 Mae Archwilio Mewnol yn ymrwymedig i Bolisi Iaith Gymraeg yr Awdurdod. 
Pan fydd gwasanaeth yn dymuno cynnal adolygiad trwy gyfrwng y Gymraeg, 
bydd AM yn ceisio defnyddio staff sy'n siarad Cymraeg ac yn cynhyrchu'r 
holl ohebiaeth, adroddiadau a chynlluniau gweithredu yn Gymraeg. 

6.8 Mae'r farn archwilio mewnol blynyddol ar sicrwydd yn seiliedig ar 
ganfyddiadau AM o'r holl adolygiadau archwilio a gynhaliwyd yn ystod bob 
blwyddyn. Mae'r farn hon yn ategu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 

6.9 Yn seiliedig ar ei weithgarwch, mae Archwilio Mewnol yn gyfrifol am adrodd 
am achosion pwysig o ddod i gysylltiad â risg a materion rheoli a adroddwyd 
i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac uwch reolwyr, gan gynnwys risgiau 
twyll, materion llywodraethu a materion eraill sydd eu hangen neu sy'n 
ofynnol. 
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6.10 Mae cyfrifoldebau'r RhCAM i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn 
cynnwys: 

• Cyflwyno'r Siarter Archwilio Mewnol i'w chymeradwyo, 

• Cyflwyno'r Cynllun a Strategaeth Archwilio Mewnol seiliedig risg i'w 
cymeradwyo, 

• Cyflwyno'r cynllun adnoddau archwilio mewnol fel rhan o'r Cynllun Archwilio, 

• Cyflwyno Adroddiadau Cynnydd rheolaidd ar weithgarwch a pherfformiad AM 
trwy gydol y flwyddyn (a fydd hefyd yn tynnu sylw at unrhyw gyfyngiadau 
staffio neu adnoddau cyllidebol y mae'r RhCAM yn eu hystyried yn bryder i 
ddarpariaeth gwasanaeth AM), 

• Rhoi crynodeb o'r holl wendidau sylfaenol ac arwyddocaol a ganfuwyd yn 
ystod adolygiadau archwilio, a'r camau unioni a argymhellir i'w cymryd gan 
wasanaethau, 

• Adrodd am unrhyw achosion lle mae rheolwyr yn gwrthod gweithredu'r 
camau unioni a argymhellir, yn enwedig y rhai mewn meysydd risg uchel, 

• Darparu Adroddiad Blynyddol gyda'r farn archwilio flynyddol i'w gymeradwyo, 

• Darparu Adroddiad Atal Twyll blynyddol yn amlinellu'r gwaith rhagweithiol ac 
adweithiol a wneir gan AM yn y maes gwaith hwn, ac 

• Adrodd ar ganlyniadau Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella (QAIP) Archwilio 
Mewnol i gynnwys asesiadau mewnol ac allanol. 

6.11 Mae Cylch Gorchwyl* y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn nodi ei 
gyfrifoldeb i 'ddarparu ffocws annibynnol a lefel uchel ar drefniadau archwilio, 
sicrwydd ac adrodd y Cyngor sy'n sail i lywodraethu a safonau ariannol da'. 

6.12 Rhaid i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 'sicrhau bod systemau 
llywodraethu a rheolaeth fewnol y Cyngor yn effeithiol, gan gynnwys trefniadau 
ar gyfer sicrhau gwerth am arian, cefnogi safonau a moeseg ac ar gyfer rheoli 
achosion lle mae'r awdurdod yn agored i risgiau o dwyll a llygredd, a sicrhau 
bod gwasanaethau archwilio mewnol y Cyngor yn gweithredu yn unol â 
gweithdrefnau y cytunwyd arnynt'. 

6.13 Mae Cylch Gorchwyl* y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn nodi ei 
gyfrifoldebau i Archwilio Mewnol fel: 

• Cymeradwyo'r Siarter Archwilio Mewnol, y Cynllun Archwilio Mewnol 
seiliedig ar risg a newidiadau interim pwysig i'r Cynllun Archwilio Mewnol a 
gofynion adnoddau. 

• Ystyried adroddiad blynyddol y RhCAM. 

• Ystyried cynigion a wnaed mewn perthynas â phenodi unrhyw ddarparwyr 
allanol gwasanaethau archwilio mewnol. 

• Gwneud ymholiadau priodol i reolwyr a'r RhCAM i benderfynu a oes unrhyw 
gyfyngiadau amhriodol o ran cwmpas neu adnoddau. 

• Ystyried adroddiadau gan y RhCAM ar berfformiad Archwilio Mewnol, gan 
gynnwys: Adroddiadau Cynnydd, Adroddiadau Gweithredu gan Reolwyr, 
canlyniadau'r Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella ac achosion o ddiffyg 
cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS). 

• Cefnogi cyfathrebu effeithiol â'r pennaeth archwilio. 

• Comisiynu gwaith gan Archwilio Mewnol.                  * Rhan 3.3 o Gyfansoddiad y Cyngor. 
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ADNODDAU PRIODOL 

7.1 Mae'r RhCAM yn astudio ar gyfer cymhwyster IIA, wedi mynychu Rhaglen 
Hyfforddiant Rheolwyr y Cyngor ac yn Dechnegydd Atal Twyll Achrededig. 
Mae ganddo brofiad archwilio mewnol eang ac yn cydymffurfio â'i ofynion 
datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) priodol, yn ogystal â system arfarnu 
perfformiad corfforaethol y Cyngor. 

7.2 Mae'r Rheolwr Archwilio (RhA) hefyd yn astudio i fod yn aelod o'r IIA 
(Sefydliad Archwilio Mewnol). 

7.3 Mae'r RhCAM yn gyfrifol am: 

• Recriwtio staff priodol, yn unol â pholisïau a phrosesau Adnoddau Dynol y 
Cyngor, sydd â'r wybodaeth, y cymwysterau, y cymwyseddau, y sgiliau, y 
profiad a'r priodoleddau personol sy'n ofynnol i gyflawni'r cynllun archwilio; 

• Defnyddio darparwyr arbenigol lle bo'n briodol; 

• Asesu archwilwyr unigol o bryd i'w gilydd yn erbyn y sgiliau a'r 
cymwyseddau a bennwyd ymlaen llaw; a 

• Darparu unrhyw anghenion hyfforddi neu ddatblygu a nodwyd yn barhaus. 

7.4 Rheolir yr holl staff yn uniongyrchol gan y RhCAM. Cymeradwywyd y strwythur 
staffio presennol gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 10 Mawrth 2022. 

 

7.5 Mae gan bob aelod o staff gyfrifoldeb i gynnal system gwerthuso perfformiad y 
Cyngor i gofnodi datblygiad eu sgiliau a'u profiad eu hunain. 

7.6 Adroddir ar y gyllideb archwilio mewnol i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
a'r Cyngor i'w chymeradwyo'n flynyddol fel rhan o gyllideb gyffredinol y 
Cyngor. 

7.7 Bydd y RhCAM yn codi pryderon gyda'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
os oes unrhyw faterion pwysig yn codi sy'n peryglu'r gwaith o gyflawni'r 
cynllun archwilio, yn enwedig os yw hyn yn effeithio ar ddarparu'r sicrwydd 
blynyddol oherwydd cyfyngiadau o ran adnoddau. Mae'r RhCAM yn cwrdd â 
Chadeirydd a Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio cyn 
pob cyfarfod. 
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SIARTER ARCHWILIO MEWNOL / INTERNAL AUDIT CHARTER 
 

9 

 

 

     

GWRTH-DWYLL 

8.1 Cyfrifoldeb rheolwyr yw rheoli'r risg o dwyll a llygredd. Ni all gweithdrefnau 
AM yn unig, hyd yn oed pan gânt eu cyflawni gyda gofal proffesiynol 
dyladwy, warantu y bydd twyll neu unrhyw gamddefnyddio yn cael ei ganfod. 
Fodd bynnag, mae AM yn ystyried y risg o dwyll wrth gyflawni ei 
weithgareddau. 

8.2 Mae Strategaeth Atal Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo y Cyngor (i 
Gwrthwyngalchu Arian) yn ei gwneud yn ofynnol i reolwyr hysbysu'r RhCAM 
am bob twyll, llygredd neu amhriodoldeb a amheuir neu a ganfyddir. Gall y 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol dan sylw hysbysu'r Swyddog Adran 151, y 
Swyddog Monitro neu'r RhCAM, a fydd yn ymgynghori â'r Prif Weithredwr, os 
oes angen. 

8.3 Pan gaiff ei hysbysu am amheuaeth o dwyll, llygredd neu amhriodoldeb, 
bydd y RhCAM yn cymryd camau priodol yn unol â Strategaeth Atal Twyll, 
Llygredd a Llwgrwobrwyo y Cyngor er mwyn i'r mater gael ei ymchwilio'n 
briodol a chymryd y camau priodol y maent yn eu hystyried yn angenrheidiol i 
gynorthwyo gyda'r ymchwiliad i amheuaeth o dwyll neu lygredd. 

8.4  Dylai rheolwyr anfon canlyniad yr holl weithgareddau ymchwilio i'r RhCAM i'w 
gynnwys yn Adroddiad Atal Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo Blynyddol 
Archwilio Mewnol. 

8.5 Ar hyn o bryd mae AM yn cydlynu cyfranogiad y Cyngor yn y Fenter Twyll 
Genedlaethol orfodol lle mae data o brif systemau'r Cyngor yn cael eu paru'n 
fewnol â data a gyflenwir gan Awdurdodau Lleol eraill ac asiantaethau allanol 
i ganfod gweithgarwch twyllodrus posibl. 

8.6 Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ymarfer y Fenter Twyll Genedlaethol fel arf 
atal twyll yn ogystal â chanfod twyll. Mae camau gweithredu a 
gweithgareddau pellach sydd ar waith i gefnogi ymwybyddiaeth o risgiau 
twyll sy'n dod i'r amlwg yn cynnwys: 

• Monitro ac ymateb i rybuddion twyll (NAFN, rhwydweithiau ehangach, 
cymheiriaid, ac ati); 

• Aelodaeth a chyfranogiad gweithredol mewn rhwydweithiau a grwpiau 
proffesiynol (Tisonline, KHub, ac ati); 

• Mae gan y Cyngor Strategaeth Atal Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (i 
gynnwys Gwrthwyngalchu Arian); 

• Mae Archwilio Mewnol yn cynnig cyngor i wasanaethau ar weithredu 
systemau a phrosesau newydd i sicrhau bod rheolaethau mewnol effeithiol 
yn cael eu cynnal; 

• Mae Swyddogion enwebedig y Cyngor yn ymgymryd â hyfforddiant twyll 
amrywiol i gynnal gwybodaeth ac arbenigedd; ac 

• Archwiliadau rheolaeth ariannol allweddol ac archwiliadau sy'n cwmpasu 
moeseg. 

  8.7 Bydd AM yn adrodd ar yr holl waith atal twyll a wneir yn flynyddol i'r Bwrdd. 

  
 A E Jenkins 

Rheolwr Corfforaethol – Archwilio Mewnol 2 Rhagfyr 2022 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
  ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

  DYDDIAD: 
 

17 Ionawr 2023 

  LLEOLIAD: Siambr y Cyngor ac o bell drwy gyfrwng fideo-
gynadledda (Hybrid) 
 

  TEITL: 
 

Adroddiad ar Ddogfen Fframwaith Llywodraethu 2022-
2023 a Chôd Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2023-24 
a’r diweddaraf am y cynnydd gyda Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 2022-23 

 
PWRPAS YR ADRODDIAD: 
 

 
 
 
ER:  

 
 

 
Cyflwyno Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2022-2023 
a Chôd Llywodraethu Corfforaethol Lleol drafft 2023-24 
a’r diweddaraf am y cynnydd gyda Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol 2022-23 
 
Gwybodaeth 

Cyflwyniad a Gofynion 
 
Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 
lleol gynnal adolygiad o effeithiolrwydd eu fframwaith llywodraethu o leiaf bob blwyddyn, 
gan gynnwys eu systemau rheoli mewnol. Rhaid cofnodi'r adolygiad hwn mewn Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol a'i gyhoeddi fel rhan o Gyfrifon Blynyddol y Cyngor. Mae’r Pwyllgor 
Archwilio yn gyfrifol am fonitro’r trefniadau llywodraethu ar ran y Cyngor. 
 
Rhaid paratoi'r Datganiad yn unol ag arferion priodol, gan gynnwys y rheini a nodir yn 
un o fframweithiau Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (‘CIPFA’) a 
Chymdeithas Prif Weithredwyr yr Awdurdodau Lleol (‘SOLACE’) sef ‘Delivering Good 
Governance in Local Government’ (2016). Mae'r Fframwaith, a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 
2016, wedi'i seilio ar ddogfen CIPFA a Ffederasiwn Rhyngwladol y Cyfrifyddion (‘IFAC’) 
sef ‘International Framework: Good Governance in the Public Sector’. 
 
Mae fframwaith CIPFA/SOLACE ‘Delivering Good Governance in Local Government’ 
(2016) yn nodi saith egwyddor o lywodraethu a fydd yn galluogi sefydliadau, 
partneriaethau'r sector cyhoeddus ac awdurdodau cyfun i gyflawni eu hamcanion wrth 
weithio er budd y cyhoedd. Cefnogir yr egwyddorion ymhellach gan egwyddorion craidd o 
ran ymddygiad sy'n dangos yr hyn y dylai llywodraethu da fod o safbwynt ymarferol. Yr 
egwyddorion yw’r sail ar gyfer Côd Llywodraethu Corfforaethol Lleol y Cyngor ac fe’u 
hystyrir yn nogfen y Fframwaith Llywodraethu. 
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Fframwaith Llywodraethu 2022-23 a Chynllun Gweithredu’r flwyddyn bresennol 
 
Cynhaliwyd gweithdy ar 28 Tachwedd 2022 ar gyfer Swyddogion perthnasol ac Aelodau'r 
Pwyllgor i ystyried y cynnydd a wnaed ar y camau a nodwyd yn Natganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2021-2022. Yn ystod y gweithdy hwn cafodd y ddogfen Fframwaith Llywodraethu 
ei hadolygu i ystyried unrhyw dystiolaeth  ddiweddar y gellid ei chynnwys yn y ddogfen ac 
i gnoi cil dros y camau gweithredu a nodwyd yn flaenorol. 
 
Lluniwyd Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2022-23 (Atodiad 1) yn sgil y gweithdy hwn a 
chyfraniadau gan amrywiol Swyddogion cyfrifol a nodir yn y ddogfen. 
 
Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2022-23 fydd y sail ar gyfer Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 2022-23 a fydd yn cael ei gyflwyno i’r pwyllgor hwn ar ffurf ddrafft yn ei gyfarfod 
ar 9 Mawrth 2023. 
 
Mae gwaith sgorio'r adolygiad terfynol - a wnaed yn ystod y gweithdy - wedi'i gynnwys 
(gweler Atodiad 1). I grynhoi, cafodd cyfanswm o 94 o ymddygiadau eu hadolygu. O 
ganlyniad i drafodaethau yn dilyn y gweithdy, cynigir bod un sgôr yn cael ei gwella o 5/6 i 
7/8 (B3.1) o achos bod cam gweithredu a nodwyd wedi cael ei roi ar waith. Cyflawnwyd y 
cam hwn drwy weithredu'r Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi. 
 
Felly, mae cyfanswm o 90 o ymddygiadau bellach yn cael sgôr o 9/10 ac mae pedwar yn 
cael sgôr o 7/8. 
 
Y Côd Llywodraethu Corfforaethol Lleol 
 
Cafodd Côd Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2022-23 ei adolygu a’i newid i greu Côd 
Llywodraethu Corfforaethol Lleol drafft 2022-23 (Atodiad 2). Mae’r Côd wedi cael ei 
ddiweddaru i egluro’n fwy sut mae’r saith egwyddor ar gyfer llywodraethu da, a nodir gan 
CIPFA/SOLACE yn ‘Delivering Good Governance in Local Government’ (argraffiad 2016), 
yn cael eu cynnwys gan y Cyngor yn ei Gôd Llywodraethu Corfforaethol Lleol ei hun. Mae'r 
tabl sy'n nodi'r Côd a'r camau a gymerwyd i gwrdd â'r gofynion wedi'i ddiwygio hefyd i'w 
gwneud hi'n haws i'w ddarllen. 
 
Yn y blynyddoedd blaenorol mae'r Côd wedi cael ei gyflwyno fel copi o'r Ddogfen 
Fframwaith Llywodraethu, ond mae Côd 2023-24 yn cymryd agwedd fwy 'blaengar' at y 
Fframwaith Llywodraethu drwy roi mwy o bwyslais ar y gwaith presennol yn hytrach na 
chamau a weithredwyd yn flaenorol. 

 

ARGYMHELLION:            

Gofynnir i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio:  

i) Nodi Dogfen Fframwaith Llywodraethu 2022-23 (Atodiad 1); 
ii) Cymeradwyo’r cynnydd yn y sgôr o 5/6 i 7/8 ar gyfer ymddygiad B3.1 yn Nogfen 

y Fframwaith Llywodraethu o achos bod y Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi wedi cael 
ei roi ar waith; ac 
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iii) Argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo Côd Llywodraethu Corfforaethol Lleol 
2023-24 (Atodiad 2). 

Y RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD:  Er mwyn symud ymlaen â’r gwaith ar 
Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-2023 a chyhoeddi Côd Llywodraethu 
Corfforaethol Lleol 2023-2024 

 

Atodiadau:  Atodiad 1 ‒ Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-2023 

Atodiad 2 ‒ Côd Llywodraethu Corfforaethol Lleol 2023-2024 

Pennaeth y Gwasanaeth: Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu / Swyddog 
Monitro 

 
Swyddog Adrodd:  Harry Dimmack, Swyddog Llywodraethu 
 
Dyddiad:    19/12/2022 
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Adolygiad o’r Fframwaith Llywodraethu 2022-2023 

 

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/Duncan Hall/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 * (diweddariad wedi’i gwblhau 

ac yn aros i’w gymeradwyo ar hyn o bryd) 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. Rhaglen Gynefino 
gynhwysfawr ar gyfer Aelodau wedi’i chwblhau yn dilyn 
Etholiadau Lleol 2022 ac roedd yr hyfforddiant ar y Cod 
Ymddygiad yn orfodol. 

• 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. 

Codau Ymddygiad  9/10 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 
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Adolygiad o’r Fframwaith Llywodraethu 2022-2023 

 

3 
 

• 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. 

• Y broses datganiad o fuddiannau i’w hymestyn i gynnwys 
gofyniad ynghylch partïon cysylltiedig: bod swyddogion ac 
Aelodau yn datgan os oes perthynas agos rhyngddynt â 
swyddogion eraill, Aelodau neu athrawon.  
Datganiad/manylion penodol yn ofynnol os yw hyn yn cynnwys 
/ddim yn cynnwys Prif Swyddog (a nodi’r berthynas). 

• Y broses datganiad o fuddiannau i’w hymestyn i gynnwys y 
gofyniad bod Aelodau yn datgan swyddi Cyfarwyddwyr – enw a 
rhif y cwmni, am dâl (neu beidio), budd preifat neu benodiad yn 
y Cyngor.  
MO i atgoffa’r Aelodau o’r angen i ddatgan yn fanwl gywir yr holl 
swyddi Cyfarwyddwyr (gan gynnwys cwmnïau segur). 

• Y broses datganiad o fuddiannau i’w hymestyn i gynnwys y 
gofyniad bod Aelodau yn nodi rôl benodol o fewn yr aelodaeth 
– sylwedydd, aelod, gwirfoddolwr, aelod o’r Pwyllgor, aelod o’r 
Bwrdd neu Ymddiriedolwr.  

• Y broses datganiad o fuddiannau i’w hymestyn i gynnwys y 
gofyniad i ddatgan os yw ef/hi neu aelod agos o’r teulu neu 
unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n gweithredu ar ei ran, ar 
Fwrdd, pwyllgor rheoli neu grŵp rheoli arall sefydliad y mae’r 
Cyngor yn cael trafodion arwyddocaol â nhw.  

• The Code of Conduct for Officers has been substantially 
reviewed and will be updated soon 

• Mae’r Cod Ymddygiad i Swyddogion wedi cael ei adolygu’n 
sylweddol a chaiff ei ddiweddaru cyn bo hir.  

• 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 3 Mawrth 2022, 28 
Mehefin 2022 a 5 Hydref 2022 ar 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. 

 
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. 
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• Prif Swyddogion wedi’u hysbysu trwy ddiweddariad newyddion 
system CeriNet am ebost MO ynghylch datgan buddiannau a 
Lletygarwch a nodyn atgoffa wedi’i anfon at y 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. 

• MO i wneud ymholiadau gydag ysgrifenyddion cwmni fel y bo 
angen i bennu sail buddiannau Aelodau o fewn sefydliadau neu 
gwmnïau elusennol, a’r sail resymegol. Ceisio diwygio’r 
Erthyglau Cymdeithasu hefyd neu ymddiswyddo o swyddi 
Cyfarwyddwyr y Cyngor os oes angen. 

• 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: 
o Swyddi Cyfarwyddwr;  a  
o Chyflogaeth arall  

Gan gynnwys a yw’n gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor neu 
beidio.   

• 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 
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amodau gan aelodau etholedig a chyfetholedig yn erbyn cod 
ymddygiad statudol eu hawdurdod. 

• MO yn cwrdd ag arweinwyr grwpiau gwleidyddol bob chwarter i 
ystyried eu dyletswyddau newydd i gynnal safonau ymddygiad 
yr Aelodau yn eu grŵp.  

• Arweinwyr grwpiau gwleidyddol yn ymgysylltu â’r Pwyllgor  
Moeseg a Safonau fel y bo angen yn unol â’u dyletswyddau 
newydd.  

• Arweinwyr grwpiau gwleidyddol i gwblhau templed yn 
amlinellu’r camau gweithredu a gyflawnwyd i dystio eu bod wedi 
cydymffurfio â’u dyletswyddau newydd.  

• Gweithdrefn Datrys yn Lleol ar gyfer Aelodau: Aelod heb fod 
mewn grŵp/heb ymlyniad yn cael cyngor/cymorth gan 
Gadeirydd/Is-gadeirydd y Cyngor.  

• Mae 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 (y Pwyllgor 
Rheolaeth Datblygu gynt) wedi cael ei ddiwygio. 

• Mae’r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi cael ei diwygio. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyaethau yn cynnwys meini prawf ar gyfer 
ceisiadau, y mae’n rhaid eu cyfeirio i’r Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, a’r ceisiadau hynny y gellir eu dirprwyo i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae Protocol ar gyfer Ymarfer Da i Gynghorwyr yn y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi cael ei gynhyrchu a’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 

 9/10 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 2022-2027 yn cynnwys 
Amcanion Llesiant a Gwella ac yn amlinellu blaenoriaethau ac 
amcanion lefel uchel y Cyngor gyda chamau gweithredu ategol 
yn flynyddol.  Ystyriodd y Cyngor y fersiwn drafft o’r 
Hunanasesiad ac Adolygiad Blynyddol o Berfformiad ac 
Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant 2021-22 ar 15.12.22.  

• 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 (y Pwyllgor 
Rheolaeth Datblygu gynt) wedi cael ei ddiwygio. 

• Mae’r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi cael ei diwygio. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyaethau yn cynnwys meini prawf ar gyfer 
ceisiadau, y mae’n rhaid eu cyfeirio i’r Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, a’r ceisiadau hynny y gellir eu dirprwyo i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae Protocol ar gyfer Ymarfer Da i Gynghorwyr yn y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi cael ei gynhyrchu a’i gynnwys yn y 
Cyfansoddiad.  
 

Cyfathrebu 
gwerthoedd a rennir 
â’r Aelodau, Staff, y 
gymuned a 
phartneriaid 

 

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 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 3.3.22, 8.7.22 a 
20.10.22.  

 

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 
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• Cafodd ymarfer cymharu ei gynnal o’r Cyfansoddiad Cyfredol 
yn erbyn y Cyfansoddiad Enghreifftiol a gyhoeddwyd gan 
CLlLC gan wneud newidiadau lle y bo angen i sicrhau bod 
cyfansoddiad y Cyngor yn parhau’n gyfredol. 

• 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 20.6.22 and 12.9.22.  

• 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’r camau gweithredu a fydd yn gwella’r Gwasanaeth 
Cynllunio, gan gynnwys gwneud penderfyniadau. 

• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu (y Pwyllgor 
Rheolaeth Datblygu gynt) wedi cael ei ddiwygio er mwyn 
datgan yn eglur ei bwrpas, ei rôl a’i gyfrifoldebau, a sut y 
mae’n cysylltu â’r Blaenoriaethau Corfforaethol. 

• Mae’r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi cael ei diwygio. Mae’r Gweithdrefnau 
Gweithredol yn diffinio’r ceisiadau sy’n bwysig yn strategol a’r 
ceisiadau cynllunio ‘mawr’. 

• Mae’r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol yn rhoi sylw i’r 
trefniadau mewn perthynas ag aelodau wardiau lleol yn 
annerch y Pwyllgor. 

• Mae Protocol ar gyfer Ymarfer Da i Gynghorwyr yn y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi cael ei gynhyrchu a’i gynnwys yn y 
Cyfansoddiad.  

• Mae Cynllun Dirprwyaethau y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi 
cael ei ddiwygio er mwyn iddo ganolbwyntio’n well ar 
geisiadau sy’n fwy pwysig yn strategol a cheisiadau mawr. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyaethau yn cynnwys meini prawf ar gyfer 
ceisiadau, y mae’n rhaid eu cyfeirio i’r Pwyllgor Rheoli 
Datblygu, a’r ceisiadau hynny y gellir eu dirprwyo i’r Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae grŵp ‘cyfnod callio’ wedi cael ei sefydlu o fewn 
Gweithdrefnau Gweithredol y Pwyllgor Rheoli Datblygu er 
mwyn adolygu ceisiadau cynllunio a allai, os cânt eu 
cymeradwyo, wyro’n sylweddol o’r polisi. 

• Datganiadau Budd blynyddol y Prif Swyddog. 
• Mae’r Strategaeth Gorfforaethol (2022-2027) yn cynnwys 

blaenoriaethau’r Cyngor. 
• Mae’r Amcanion Llesiant a Gwella yn datblygu’r meysydd 

blaenoriaeth a nodwyd yn Strategaeth Gorfforaethol 2022-
2027 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.  

Gwerthoedd 
cyffredin yn arwain y 
broses gwneud 
penderfyniadau 

 

Datblygu a chynnal 
pwyllgor safonau 
effeithiol 
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• 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 
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. 

• Hyfforddiant Cod Ymddygiad wedi’i ddarparu i’r holl Aelodau 
yn dilyn Etholiadau Lleol 2022. 

• 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 2022.  

• 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’). Wedi’i gadeirio gan aelod anweithredol 
adroddodd adolygiad Archwilio Mewnol 2021/22 ar 10.3.22 ac 
adroddodd diweddariad i roi sylw i’r newidiadau a waned ar 
6.6.22. 

• 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.   
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• 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.  

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. Cyflwynwyd yr adroddiad diwethaf 6.6.22. 

• 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 – yn cael ei adolygu ar 
hyn o bryd) 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 

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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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. 

• Caiff y system gwynion ei monitro gan y Rheolwr Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth Corfforaethol.   

• Polisi Pryderon Corfforaethol a Chwynion diwygiedig wedi’i 
gyhoeddi 1.10.2021. 

• 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 
penderfyniadau dirprwyedig y Pwyllgor Rheoli Datblygiad y 
Pwyllgor Rheoli Datblygu ar gyfer pob cyfarfod o’r Pwyllgor 
Rheoli Datblygiad. 

• Cyhoeddir Cofrestr Contractau ar Wefan y Cyngor. 
• Newidiadau y mae angen eu gwneud i’r Cyfansoddiad 

ynghylch y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ôl Deddf 
2021 wedi’u cymeradwyo gan y Cyngor 23.9.21, 3.3.22, 8.7.22 
a 20.10.22. 

• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu wedi cael ei 
ddiwygio. 

• Mae’r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi cael ei diwygio. 

• Mae Protocol ar gyfer Ymarfer Da i Gynghorwyr yn y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu wedi cael ei gynhyrchu a’i gynnwys yn y 
Cyfansoddiad.  

• Bydd penderfyniadau sy’n cael eu gwneud 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 Adroddiad 
Monitro Blynyddol a’u adrodd i’r gweithdrefnau archwilio 
mewnol. 
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• 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 
moesegol a sicrhau eu bod yn 
treiddio i bob agwedd ar 
ddiwylliant a gweithrediad y 
sefydliad 

• Mae'r Pwyllgor Moeseg a Safonau wedi bod yn rhagweithiol, 
gan arwain sesiynau hyfforddi a rhoi gweithdrefnau ar waith ar 
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 19 Ionawr 2022. 

• 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. 

Darparu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth 
foesegol 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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 yn cael adolygu’n flynyddol, 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 
 

 

Duncan Hall Gwerthoedd 
Cytunedig ar gyfer 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
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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. 

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 

cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Protocolau ar gyfer 
gweithio mewn 
partneriaeth 

 

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 
• 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. 
• Nid yw’r Grŵp Rheoli Aur yn cwrdd mwyach.  
• Mae Deddf 2021 yn cael effaith ar gyrff corfforaethol, gan 

gynnwys y Cyngor, ac mae gwaith wedi cael ei wneud ar 
sicrhau cydymffurfiaeth, 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 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Canllawiau statudol 
yn cael eu dilyn 

 

Cyfansoddiad  

Elin Prysor / Duncan Hall / 
Alex Jenkins  

Disgrifiadau/ 
manylebion swydd   

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
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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 / Duncan Hall 
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 
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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 / 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 (wrthi’n cael ei adolygu) a Pholisi 

Disgyblu. 
• Mae Swyddog yn y tîm IA yn Dechnegydd Atal Twyll 

achrededig. 
• Mae Swyddog 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 
(adroddiad diwethaf wedi’i gyflwyno 6.6.22). 

• 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). 

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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• 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 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 2022-2027. 
• 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). 

• Protocol i’r Aelodau Cabinet gael mynediad i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor 
(Rhan 5 Dogfen M2 Cyfansoddiad). 

• Yn unol â gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau Cymru 2021, mae trefniadau wedi cael eu 
gwneud er mwyn gallu cynnal cyfarfodydd hybrid o fis 
Mai 2022. Offer newydd wedi cael eu gosod yn y 
Siambr. Cyfarfodydd y Cyngor a’r Cabinet yn cael eu 
darlledu ar dudalennau Facebook y Cyngor. Gall 
aelodau’r cyhoedd fod yn bresennol i weld cyfarfodydd 
o bell neu mewn person.  

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. 
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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 ac adlewyrchu’r 
Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 newydd. 

• 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 Ymarfer Da wedi cael ei greu i helpu 
Aelodau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu i sicrhau y caiff 
penderfyniadau ynghylch ceisiadau eu gwneud ar sail 
ystyriaethau cynllunio perthnasol cadarn, ac nid 
amgylchiadau personol yr 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 8 IIA gerbron y 
Cabinet o 01.04.2022 i 07.12.2022 (2022-23 rhan o’r 
flwyddyn). 

• 2021-22, tan 1.12.2021.  Pwyllgorau, sy’n cynnwys 
ymgynghori. 

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 
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• 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’). 

• Pennwyd amcanion llesiant ar gyfer 2022-2023 er mwyn 
cyflawni Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027. 

• 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. 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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• Datblygwyd siart llif a Choeden Penderfynu Ymgynghori 
ac maent ar gael. 

Diana Davies 
B2.2 Creu partneriaethau ffurfiol ac 
anffurfiol i sicrhau bod modd 
defnyddio adnoddau'n fwy 
effeithlon a chyflawni 
canlyniadau'n fwy effeithiol 

• Mae Rhestr Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth 
gan gynnwys rhanddeiliaid y dylai’r awdurdod 
ymgysylltu â nhw yn ei lle, ynghyd â Pholisi Ymgysylltu 
a Chyfranogiad.  

• 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. 

Cronfa ddata o 
randdeiliaid y dylai'r 
awdurdod 
ymgysylltu â nhw ac 
am ba ddiben a 
chofnod o asesiad o 
effeithiolrwydd 
unrhyw newidiadau 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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 
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B3 Ymgysylltu â 
rhanddeiliaid yn 
effeithiol, gan 
gynnwys 
dinasyddion unigol 
a defnyddwyr 
gwasanaethau 

Alun Williams 
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 i sicrhau bod 
gwasanaeth (neu ddarpariaeth 
arall) yn cyfrannu at gyflawni'r 
canlyniadau arfaethedig 

• Lluniwyd Coeden benderfynu a siart lif ynghylch 
ymgynghori ar gyfer y Staff a’r Aelodau. 

• Rhestr Wirio Ymgysylltu ac Ymgynghori. 
• Polisi Ymgysylltu a Chyfranogiad. 
• Lluniwyd Tudalen Ymgysylltu, Ymgynghoriadau a 

Phartneriaethau Cymunedol ar CeriNet, sy’n cynnwys 
dolenni i Bolisi Ymgysylltu a Chyfranogiad, Rhestr 
Gyfeirio Ymgysylltu ac Ymgynghori, Ymgysylltu gyda 
Defnyddwyr Gwasanaeth ac Offeryn Gwneud 
Penderfyniadau wrth Ymgynghori. 

• Mae Polisi Ymgysylltu a Chyfranogiad newydd ar gyfer 
Cyngor Sir Ceredigion, ‘Siarad, Gwrando a Chydweithio’ 
wedi cael ei pharatoi a’i gytuno trwy’r broses 
ddemocrataidd yn yr hydref 2002   

• Asesir pob IIA ar gyfer y Cabinet gan y Rheolwr 
Ymgysylltu a Chyfranogiad, 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. 

Cofnod o 
ymgynghoriadau 
cyhoeddus 
 

 5/6 Derbyniol, ond gall fod 
angen gwneud mân 
addasiadau. 
 
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. 
 
 
 

Fframwaith 
partneriaeth 
 

 

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 (2022-2027). 
• Polisi Ymgysylltu a Chyfranogiad wedi’i gymeradwyo.  
• Pecyn Cymorth Ymgysylltu â'r Cyhoedd. 
• Rhestr Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau. 
• Pecyn Cymorth IIA. 
• Polisi'r Cyfryngau Cymdeithasol (diwygiwyd Awst 2018). 
• Canllawiau ar Frandio Corfforaethol (Mai 2019). 
• Cofnodion cyfarfodydd a digwyddiadau ymgysylltu 

strwythuredig. 

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 
 

 

B3.3 Alun Williams / Lowri 
Edwards 
Annog, casglu a gwerthuso 
safbwyntiau a phrofiadau 

• Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol (2019-2022) yn 
cael ei hadolygu ar hyn o bryd a chaiff Strategaeth 
newydd ei datblygu yn 2023. 

Strategaeth 
gyfathrebu ac 
ymgysylltu 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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cymunedau, dinasyddion, 
defnyddwyr gwasanaethau a 
sefydliadau o wahanol 
gefndiroedd, gan gynnwys cyfeirio 
at anghenion y dyfodol 

• 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. 

Cynnwys 
cymunedau'n 
effeithiol 

 arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
 

Alun Williams/Lowri Edwards 
B3.4 Rhoi systemau adborth 
effeithiol ar waith i ddangos sut yr 
ystyriwyd y safbwyntiau  

• Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol 2019-2022 yn 
cael ei hadolygu ar hyn o bryd a chaiff Strategaeth 
newydd ei datblygu yn 2023.  

• 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 
B3.6 Ystyried buddiannau 
cenedlaethau'r dyfodol o 
drethdalwyr a defnyddwyr 
gwasanaethau 

• Cyflawnwyd Asesiad Llesiant (BGC) a fydd yn llywio'r 
gwaith o ddatblygu Cynllun Llesiant Lleol y BGC sydd 
i’w gyhoeddi ym mis Mai 2023.  

Adroddiadau  9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Asesiad Llesiant  
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• Mae’r Amcanion Llesiant Corfforaethol wedi’u eu 
cynnwys yn Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 y 
Cyngor ac fe’u hadolygir bob blwyddyn.   

• 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. 

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 Corfforaethol y Cyngor wedi’u 
cynnwys yn Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 y Cyngor a 
chânt eu hadolygu bob blwyddyn a’u hadrodd yn yr 
Hunanasesiad ac Adolygiad Blynyddol o Berfformiad ac 
Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a gyhoeddir ar wefan 
Cyngor Sir Ceredigion.  

• Mae'r Cyngor wedi penderfynu ar bwrpas a gweledigaeth y 
Cyngor ac maent wedi'u cynnwys yn Strategaeth Gorfforaethol 
2022-2027.  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 
cyfer, gan gynnwys 
dinasyddion a defnyddwyr 
gwasanaethau.  Gall fod yn 
uniongyrchol neu dros 
gyfnod o flwyddyn neu fwy 

• Mae'r offeryn a chanllawiau IIA ar gael ac mae hyfforddiant 
wedi cael ei ddarparu i Swyddogion ac Aelodau. 

• Mae Polisi Ymgysylltu a Chyfranogiad ar gael. 
• 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. 

• Roedd yr Hunanasesiad ac Adolygiad Blynyddol o Berfformiad 
ac Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant yn cynnwys 
adolygiad o’r Amcanion Llesiant Corfforaethol.   

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. 

Cynlluniau 
corfforaethol a 
gwasanaeth 

 

Cynllun Llesiant 
(Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus) a 
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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 
 

 Duncan Hall 
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. 

• 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. 

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 
 
 
 
 

Protocolau rheoli 
risg 
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C2 Manteision 
economaidd, 
cymdeithasol ac 
amgylcheddol 
cynaliadwy 

Duncan Hall / 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 

o Mae’r Aelodau wedi cyfrannu at Fframwaith Craffu  
Swyddog Cenedlaethau’r Dyfodol o ran WFGA. 

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 
 

 

Duncan Hall 
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 

• 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. 

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 
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gwleidyddol neu 
gyfyngiadau ariannol 

• Anogir craffu cyn penderfynu lle bo modd. 
• Y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 
• Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027. 
• Y Rhaglen Drawsnewid. 

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, 
cymdeithasol ac 
amgylcheddol amrywiol, 
drwy ymgynghori lle bo 
modd, i sicrhau cyfaddawd 
priodol 

• 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 
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. 

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 

 

Protocolau ar gyfer 
ymgynghori 

 

 Alun Williams / Lowri 
Edwards 
C2.4 Sicrhau mynediad teg 
a chyfartal at wasanaethau 

• Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024. 
• Mae adroddiad monitro Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-

2022 wedi’i gymeradwyo a’i gyhoeddi ar wefan y Cyngor.  
Safonau'r Gymraeg. 

• Adroddiad Monitro Blynyddol ar Safonau’r Gymraeg. 
• Cyflwynwyd Adroddiad Cwynion a Chanmoliaeth Blynyddol 

2021/22 i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 21.9.22 ac 
fe’i cymeradwywyd gan y Cyngor ar 24.11.22. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl e-ddysgu gorfodol am 
Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg. 

• Cafodd yr Aelodau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg 
a Chydraddoldeb fel rhan o’u Rhaglen Gynefino. 

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. 

 

Duncan Hall 
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 yn cael ei 
hadolygu ar hyn o bryd.  Caiff strategaeth newydd ei datblygu 
yn 2023.   

• 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 2022-23 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. 

Duncan Hall 
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. 

Duncan Hall 
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 2022-2027. 
• Cymeradwywyd Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 

2022/2023 gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 10 
Mawrth 2022.  

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 

Duncan Hall 
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 

 

Duncan Hall 
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 
2022/2023 gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 
10/3/22. 

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. 

Duncan Hall 
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? 

 

Duncan Hall 
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 a’u 
diwygio ym mis Hydref 2022.  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 
neu’n rhithiol. 

• 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 datblygu yn gost-effeithiol lle 
bynnag y bo modd. 

• Cynllun Perfformiad 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’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 
Cynllun y Gweithlu 2022-2027 yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd 
a chaiff ei gyhoeddi ar ôl cael ei gymeradwyo gan y Cabinet ar 
ddechrau 2023. Pan fydd yn ei le, adroddir diweddariadau am 
gynnydd Cynllun y 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 / Duncan Hall 
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 

 

Elin Prysor 
E2.3 Sicrhau bod gan yr 
arweinydd a'r prif 
weithredwr swyddogaethau 
arweiniol diffiniedig a 

• 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. 

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. 
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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 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) 

 

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 
– sicrhau datblygiad 
personol, sefydliadol a 
system gyfan drwy ddysgu 
ar y cyd, gan gynnwys y 
gwersi a ddysgir o wendidau 

• Rhaglen Gynefino gynhwysfawr i’r Aelodau (hen a newydd) yn 
dilyn Etholiadau Lleol 2022 

• Modiwlau e-ddysgu ar gael i’r Aelodau a chânt eu hannog i’w 
cwblhau.  

• 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. 

T
udalen 345



Adolygiad o’r Fframwaith Llywodraethu 2022-2023 

 

33 
 

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 i staff ac 
Aelodau. 

• 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 
darparwyd 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 

• gweithio 
mewn 
partneriaeth 

• arwain y 
sefydliad 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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• 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 a Chyfranogiad. 

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 Gwasanaethau Democrataidd yn 

mynychu’r Rhwydwaith Cenedlaethol, wedi’i hwyluso gan 
WLGA. 

• 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. 

• Hyfforddiant wedi’i ddarparu i’r Aelodau (fel rhan o’r rhaglen 
gynefino i Aelodau (o fis Mai 2022)) hyfforddiant Aelodau 
Cabinet, hyfforddiant y Pwyllgor Moeseg a Safonau (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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hyfforddiant Dyletswyddau Arweinydd Grŵp Gwleidyddol a 
hyfforddiant y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu (rôl). 

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. 

• 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. 
• Mae gwasanaeth cwnsela hefyd ar gael i’r Aelodau. 

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 y n 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 2022-2027 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 2022-2027. 

• Cymeradwyodd y Cyngor yr Hunanasesiad ac Adolygiad Blynyddol 
o Berfformiad ac Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant 2021-22.  

• 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) – trafodwyd yr 
ymarfer hunanasesu yn y gweithdy ar 28.11.22 a chaiff ei gynnal 
yn 2023.  

• 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. EQA wedi’i gwblhau mis Mai 
2022, adroddiad a chynllun gweithredu dilynol wedi’i gyflwyno i’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 27.9.22 ynghyd â 
Hunanasesiad Archwiliol Mewnol CMIA.  

• 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. 
o Gofynnir i gadeiryddion pwyllgorau craffu ddwyn materion i sylw'r 

Cabinet 

Trafodaeth rhwng 
Aelodau a 
Swyddogion ar 
anghenion 
gwybodaeth 
Aelodau i gefnogi 
gwneud 
penderfyniadau 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cyhoeddi agendâu 
a chofnodion 
cyfarfodydd 
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o 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 ac yn gyfarfodydd hybrid yn unol â Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021. 

• 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 ar rôl y Pwyllgor Craffu. 
• Hyfforddiant wedi’i ddarparu i Gadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor 

Craffu. 
• Mae manylion aelodaeth yr holl Bwyllgorau Craffu ar gael ar wefan 

y Cyngor. 
• Mae 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. Mae’r rhain yn gysylltiedig â’r 
Amcanion Llesiant Corfforaethol a Strategaeth Gorfforaethol 2022-
2027 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. 
• Gall Pwyllgorau Craffu ofyn am adroddiadau unrhyw bryd. 

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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Duncan Hall 
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 chwarter. 

• 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 10 Mawrth 2022, 
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. Mae camau gweithredu sylfaenol 
ac arwyddocaol a argymhellir yn cael eu dilyn i fyny a’u hadrodd i’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 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 
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 

Strategaeth rheoli 
risg 
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2018/19 
 

Adroddiadau 
archwilio 
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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 / 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 2022/23 

gan y Pwyllgor Archwilio ar 10 Mawrth 2022, 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 2022 a 30 Mehefin 2022 i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ar 27 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 2021/22 gan y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 6 Mehefin 2022 

• 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 19/1/22) 
a'r Cynllun a’r Strategaeth Archwilio Mewnol Blynyddol. 

Cafodd y 
strategaeth/polisi 
rheoli risg ei 
chymeradwyo a'i 
mabwysiadu'n 
ffurfiol, ac mae'n 
cael ei hadolygu a'i 
diweddaru'n 
rheolaidd. 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
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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 yn y tîm IA yn meddu ar Dystysgrif mewn Arferion 

Ymchwilio gan CIPFA (‘CCIP’).  
• 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.  

Cydymffurfio â'r Cod 
Ymarfer ar Reoli'r 
Risg o Dwyll a 
Llygredd (CIPFA, 
2014) 
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• 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 
2021/22 i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 6 Mehefin 2022). 

• 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. 

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. 

• Mae CMIA sy’n astudio ar hyn o bryd i ennill cymhwyster CIPFA yn 
bennaeth ar y swyddogaeth IA, mae ganddo 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 
adolygiad gan gymheiriaid bob 5 mlynedd a chwblhawyd yr un 
diweddaraf ym mis Mai 2022.  Cafodd yr adroddiad a’r cynllun 
gweithredu dilynol ei gyflwyno i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ar 27 Medi 2022. 

• Mae Archwilio Mewnol yn rhoi sicrwydd i reolwyr unigol ar ôl pob 
adolygiad archwilio – yna defnyddir y rhain i ddarparu lefel 

Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol  
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Gwasanaeth 
Archwilio Mewnol 
effeithiol gydag 
adnoddau ac yn 
cael ei gynnal  
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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. 

• 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). 

• 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); 

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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Aelodaeth 
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- 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. 

• 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. 

• 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. 

Fframwaith a 
gweithdrefnau rheoli 
data. 
Allem ni 
ychwanegu'r 
dyddiadau i'r 
polisïau os gwelwch 
yn dda 
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• 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 preifat mewn 
perthynas â cheisiadau i’r holl Aelodau, gan gynnwys y Pwyllgor 
Rheoli Datblygu. 

• Mae hyfforddiant wedi cael ei 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 wedi cael ei 
chynnwys bellach yn y protocol ar gyfer Aelodau mewn cynllunio. 

 

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. 
 
***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. 

Cytundeb rhannu 
data 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Cofrestr rhannu 
data 

 

Cytundebau 
prosesu data 

 

Arwyn Morris 
F4.3 Adolygu ac 
archwilio'n rheolaidd 
ansawdd a chywirdeb y 
data a ddefnyddir i wneud 

• Polisi Rheoli Cofnodion. 
• Polisi Diogelu Data / GDPR. 
• Monitro perfformiad mewnol a thystiolaeth. 
• Mae croes-gyfateb data yn digwydd ar draws y gwahanol 

wasanaethau. 

Data gweithdrefnau 
ac adroddiadau 
ansawdd. 
Allem ni 
ychwanegu'r 
dyddiadau i'r 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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penderfyniadau ac i 
fonitro perfformiad 

• Caiff gwerthoedd Dangosyddion Perfformiad eu dilysu gyda 
thystiolaeth. 

• Amserlen Cadw Dogfennau – wedi’i chyhoeddi ar y fewnrwyd 
erbyn hyn. 

 
 

polisïau os gwelwch 
yn dda 
Oes enghraifft o 
Fonitro perfformiad 
mewnol 
Gweithdrefnau 
dilysu data 
Pa weithgarwch 
dilysu data a 
gyflawnir 

 

F5 Rheoli arian 
cyhoeddus mewn 
ffordd gadarn 

Duncan Hill 
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 
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. 

Rheolaeth ariannol 
yn ategu darparu 
gwasanaethau a 
thrawsnewid yn 
ogystal â sicrhau 
stiwardiaeth dda. 
 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 
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Duncan Hill 
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/Alun Williams 
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 rhoi ar waith y newidiadau a gyflwynwyd gan 

Ddeddf 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 wedi darparu’r wybodaeth 
ddiweddaraf i ddinasyddion am y gwasanaethau a ddarperir 
oherwydd pandemig Covid-19, er mwyn cynnig eglurder i 
breswylwyr y Sir. 

• Mae offer wedi cael eu gosod yn Siambr y Cyngor er mwyn 
gallu cynnal cyfarfodydd hybrid, yn unol â Deddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau 2021. 

• 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 Hunanasesiad ac Adolygiad Blynyddol o Berfformiad 
ac Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant y Cyngor Sir 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. 
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Elin Prysor  
G2.4 Sicrhau bod y 
Fframwaith yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer 
sefydliadau a reolir ar y 
cyd neu a rennir, fel y bo'n 
briodol 

• Caiff AGS ei rannu gyda’r cyfrifon, ei adolygu a'i ddiweddaru, 
gydag Aelodau a Swyddogion yn darparu proses ymgysylltu 
ehangach. 

Datganiad 
Llywodraethu 
Blynyddol 

 9/10 Ystyrir bod y llywodraethu 
cyffredinol da yn 
cydymffurfio ac yn bodloni 
arfer gorau.  Nid oes angen 
camau pellach. 

Duncan Hill 
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 hefyd rhwng swyddogion 
Perfformiad ac Archwilio Cymru, a gellir eu trefnu gyda 
swyddogion eraill yn ôl yr angen. Cynhelir deialog rheolaidd 
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 wedi cael ei datblygu. 

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 

• Mae’r Prif Archwiliwr Mewnol yn astudio i ennill cymhwyster IIA 
ar hyn o bryd, ac wedyn cymhwyster Siartredig, ac mae ganddo 
profiad sylweddol o lywodraeth leol, ac yn cael ei gefnogi gan 
dîm sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau priodol.  

• Mae’r rheolwr Archwilio yn astudio ar gyfer cymhwyster IIA ac 
mae dau archwilydd 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. 

• Mae CMIA newydd wedi bod yn ei le o 1 Ionawr 2022, ac mae 
ganddo brofiad sylweddol o faes IA, ac yn cael ei gynorthwyo 
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.  

• 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 
19/1/22). 

• 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 (yr adolygiad diweddaraf wedi’i gwblhau ym Mai 2022, 
yr adroddiad a’r Cynllun Gwella dilynol wedi’u cyflwyno i’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 27 Medi 2022). 

• 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). 

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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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 Mai 2022 gan Gyngor Sir Fôn ac 
adroddwyd amdano i’r Pwyllgor Archwilio, ynghyd â’r Cynllun 
Gwella dilynol ar 27 Medi 2022.  

• 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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Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol 

Cynnwys 
 

 
 

  

1 Cyflwyniad 3 

2 Cyfrifoldebau dros Lywodraethu Corfforaethol  3 

3 Monitro ac Adolygu 3 

4 Y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 4 

5 Y Fframwaith Llywodraethu 5 

 
o Egwyddor A:  Ymddwyn ag uniondeb, gan ddangos 

ymrwymiad cadarn i werthoedd moesegol, a pharchu 
rheolaeth y gyfraith. 
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 o Egwyddor B:  Sicrhau ei fod yn agored a’i fod yn ymgysylltu’n 
helaeth â rhanddeiliaid. 

14 

 o Egwyddor C:  Diffinio canlyniadau yn nhermau manteision 
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cynaliadwy. 18 

 o Egwyddor D:  Penderfynu ar yr ymyriadau sydd eu hangen i 
wneud y gorau o’r camau i gyflawni’r canlyniadau arfaethedig 

21 

 o Egwyddor E:  Datblygu capasiti’r sefydliad, gan gynnwys 
gallu ei arweinyddiaeth a’r unigolion tu mewn iddo. 23 

 
o Egwyddor F:  Rheoli risgiau a pherfformiad drwy reolaeth 

fewnol gadarn a thrwy reoli arian cyhoeddus mewn ffordd 
gadarn 

26 

 
o Egwyddor G   Defnyddio arferion gweithio da o ran 

tryloywder, adrodd ac archwilio i sicrhau atebolrwydd 
effeithiol 

33 

6 Dogfennau Cysylltiedig 39 
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1. Cyflwyniad  
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i ddangos ei fod wedi rhoi’r trefniadau 
llywodraethu corfforaethol angenrheidiol ar waith er mwyn iddo berfformio’n effeithiol. 
Mae’r Cod Llywodraethu Lleol hwn yn ddatganiad cyhoeddus sy’n nodi sut y bydd y 
Cyngor yn bodloni’r ymrwymiad hwn.  
 
Defnyddir y term llywodraethu corfforaethol i ddisgrifio’r ffordd y mae sefydliadau’n 
cyfarwyddo ac yn rheoli’r hyn y maent yn ei wneud i gyflawni’r canlyniadau a fwriedir 
ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid, gan weithredu er budd y 
cyhoedd ar bob adeg.  
 
Mae llywodraethu corfforaethol da yn peri iddi fod yn ofynnol i awdurdodau lleol 
gyflawni eu swyddogaethau mewn ffordd sy'n dangos atebolrwydd, tryloywder, 
effeithiolrwydd, uniondeb, didueddrwydd a chynwysoldeb. Llywodraethu corfforaethol 
yw'r strwythur hefyd ar gyfer pennu amcanion strategol a monitro perfformiad. 
 
 

2. Cyfrifoldebau dros Lywodraethu Corfforaethol  
 
Mae cyfrifoldeb ar bob Aelod a Swyddog i gynnal egwyddorion llywodraethu da.  
Hwn yw un o brif gyfrifoldebau Arweinydd y Cyngor a’r Prif Weithredwr. 
 
Mae'r Grŵp Arweiniol, sy'n cynnwys y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr Corfforaethol 
a’r Swyddogion Arweiniol Corfforaethol, yn gyfrifol am ddatblygu, cyflwyno ac 
adolygu trefniadau llywodraethu corfforaethol cadarn. 
 
3. Monitro ac Adolygu  
 
Mae'n ofynnol i'r Arweinydd a'r Prif Weithredwr sicrhau bod trefniadau Llywodraethu 
Corfforaethol yn cael eu hadolygu'n flynyddol i fesur i ba raddau y mae’r Cyngor yn 
bodloni gofynion yr egwyddorion craidd a’r is-egwyddorion a geir yng Nghod 
Fframwaith y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA).    

Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sy'n gyfrifol am fonitro ac adolygu'r trefniadau 
Llywodraethu fel y'u disgrifir yn y Cod hwn.  Mae cylch gorchwyl llawn y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu wedi'i gynnwys yn y Cyfansoddiad. 
Adroddir ar ganlyniadau'r adolygiad trwy'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.  
Adolygir unrhyw newidiadau i'r Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol gan y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ac fe’u cymeradwyir gan y Cyngor. 
Trwy'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, bydd y Cyngor yn sicrhau bod y trefniadau 
hyn yn cael eu hadolygu'n barhaus.  Bydd hyn yn cynnwys ystyried: 

• Gwaith Archwilio Mewnol ac Archwilio Allanol  
• Barn arolygiaethau ac asiantaethau adolygu eraill 
• Barn Swyddogion Statudol y Cyngor 
• Materion cyffredinol sy'n ymwneud â gweithredu'r Cod 
• Y broses o baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol a'r camau y 

bwriedir eu cymryd i fynd i'r afael â’r materion llywodraethu sy'n codi 
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4. Y Datganiad Llywodraethu Blynyddol (‘DLlB’) 
 

Bob Blwyddyn, bydd y Cyngor yn cyhoeddi DLlB. 
 
Bydd yn darparu asesiad cyffredinol o drefniadau Llywodraethu Corfforaethol y 
Cyngor ac arfarniad o'r trefniadau rheoli sydd ar waith i reoli prif risgiau’r Cyngor. 
 
Bydd y Datganiad hefyd yn rhoi manylion y meysydd lle y mae angen gwneud 
gwelliannau. 
 
Adolygir y Datganiad gan y Grŵp Arweiniol a'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, 
cyn i'r Cyngor ei gymeradwyo'n derfynol ac i Arweinydd y Cyngor a'r Prif Weithredwr 
ei lofnodi. 
 
Cyhoeddir y Datganiad ar wefan y Cyngor ac fel rhan o Ddatganiad Cyfrifon 
Blynyddol y Cyngor ac fe’i adolygir gan ein Harchwilwyr Allanol. 

5. Y Fframwaith Llywodraethu 
 
Yn 2014 cydweithiodd y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg 
(SSCCCh) a Ffederasiwn Rhyngwladol y Cyfrifwyr (FfRhC) i gynhyrchu'r Fframwaith 
Rhyngwladol: Llywodraethu Da yn y Sector Cyhoeddus (2014). Cynhyrchwyd y 
fframwaith hwn gyda'r nod o annog gwell darpariaeth gwasanaethau a gwell 
atebolrwydd drwy osod meincnod ar gyfer llywodraethu da yn y sector cyhoeddus. 
 
Mae'r Fframwaith Rhyngwladol yn dweud mai 'swyddogaeth sylfaenol llywodraethu 
da yn y sector cyhoeddus yw sicrhau bod endidau yn cyflawni eu canlyniadau 
arfaethedig tra'n gweithredu er budd y cyhoedd bob amser.' Mae'r fframwaith yn 
nodi 7 egwyddor allweddol ar gyfer cyflawni llywodraethu da, sydd wedi'u nodi yn 
Ffigur 1 isod. Roedd egwyddorion A a B yn nodi'r gofynion cyffredinol ar gyfer 
gweithredu er budd y cyhoedd bob amser, tra bod egwyddorion C i G yn nodi'r 
gofynion eraill y mae'n rhaid eu bodloni er mwyn sicrhau llywodraethu da. 
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5. Y Fframwaith Llywodraethu  
 

Mae Ffigur 1 isod yn diffinio'r perthnasoedd rhwng yr Egwyddorion ar gyfer 
Llywodraethu Da yn y Sector Cyhoeddus sydd wedi’i osod allan yn y Fframwaith 
Rhyngwladol: 
 

 
 

Yn 2016, bu SSCCCh yn gweithio ar y cyd â Chymdeithas Prif Weithredwyr 
Awdurdodau Lleol (CPWALl) i ddatblygu eu Cyflawni Llywodraethu Da mewn 
Fframwaith Llywodraeth Leol (2016). Mae'r fframwaith hwn yn seiliedig ar 
egwyddorion craidd y Fframwaith Rhyngwladol, sydd wedi eu dehongli mewn cyd-
destun llywodraeth leol. 
 
Datblygwyd y Cod Llywodraethu Corfforaethol Lleol yn unol â fframwaith Delivering 
Good Governance in Local Government (Rhifyn 2016) a gyhoeddwyd gan 
CIPFA/SOLACE, a nodiadau cyfarwyddyd fframwaith Delivering Good Governance 
in Local Government – Guidance notes for Welsh authorities (Rhifyn 2016) gan 
CIPFA/SOLACE. 
 
Diben y Cod Llywodraethu Corfforaethol hwn yw dangos bod strwythurau 
llywodraethu'r Cyngor yn cydymffurfio â'r egwyddorion craidd a'r is-egwyddorion a 
geir yn y Fframwaith, ac mae'r tabl isod yn dangos trefniadau llywodraethu'r Cyngor 
mewn perthynas ag ef. 
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Egwyddor A:  Ymddwyn ag uniondeb, gan ddangos ymrwymiad cadarn i werthoedd 
moesegol, a pharchu rheolaeth y gyfraith 
Is-egwyddor Sut ydym ni’n bodloni’r Egwyddorion hyn 

Ymddwyn ag 
uniondeb 

• 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 * (diweddariad wedi’i gwblhau ac yn aros 

i’w gymeradwyo ar hyn o bryd) 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). 

• 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. 
• Y broses datganiad o fuddiannau i’w hymestyn i gynnwys gofyniad 

ynghylch partïon cysylltiedig: bod swyddogion ac Aelodau yn datgan os 
oes perthynas agos rhyngddynt â swyddogion eraill, Aelodau neu 
athrawon.  
Datganiad/manylion penodol yn ofynnol os yw hyn yn cynnwys /ddim yn 
cynnwys Prif Swyddog (a nodi’r berthynas). 

• Y broses datganiad o fuddiannau i’w hymestyn i gynnwys y gofyniad bod 
Aelodau yn datgan swyddi Cyfarwyddwyr – enw a rhif y cwmni, am dâl 
(neu beidio), budd preifat neu benodiad yn y Cyngor.  
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MO i atgoffa’r Aelodau o’r angen i ddatgan yn fanwl gywir yr holl swyddi 
Cyfarwyddwyr (gan gynnwys cwmnïau segur). 

• Y broses datganiad o fuddiannau i’w hymestyn i gynnwys y gofyniad bod 
Aelodau yn nodi rôl benodol o fewn yr aelodaeth – sylwedydd, aelod, 
gwirfoddolwr, aelod o’r Pwyllgor, aelod o’r Bwrdd neu Ymddiriedolwr.  

• Y broses datganiad o fuddiannau i’w hymestyn i gynnwys y gofyniad i 
ddatgan os yw ef/hi neu aelod agos o’r teulu neu unrhyw unigolyn neu 
sefydliad sy’n gweithredu ar ei ran, ar Fwrdd, pwyllgor rheoli neu grŵp 
rheoli arall sefydliad y mae’r Cyngor yn cael trafodion arwyddocaol â 
nhw.  

• Mae’r Cod Ymddygiad i Swyddogion wedi cael ei adolygu’n sylweddol a 
chaiff ei ddiweddaru cyn bo hir.  

• Cyngor wedi’i ddiweddaru am Ddatganiadau a Chofrestru Buddiannau 
Cyflogeion y Cyngor (gan diweddariadau e-bost yn cynnig newyddion). 

• 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.  

• Datganiad o ddiddordeb y Prif Swyddogion a rhwynedigaeth parhaus i 
ddatgan buddiannau. 

• Prif Swyddogion wedi’u hysbysu trwy ddiweddariad newyddion system 
CeriNet am ebost MO ynghylch datgan buddiannau a Lletygarwch a 
nodyn atgoffa wedi’i anfon at y 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. 

• MO i wneud ymholiadau gydag ysgrifenyddion cwmni fel y bo angen i 
bennu sail buddiannau Aelodau o fewn sefydliadau neu gwmnïau 
elusennol, a’r sail resymegol. Ceisio diwygio’r Erthyglau Cymdeithasu 
hefyd neu ymddiswyddo o swyddi Cyfarwyddwyr y Cyngor os oes 
angen. 

• 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: 
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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: 
o Swyddi Cyfarwyddwr;  a  
o Chyflogaeth arall  
Gan gynnwys a yw’n gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor neu 
beidio.   

• 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. 

• MO yn cwrdd ag arweinwyr grwpiau gwleidyddol bob chwarter i ystyried 
eu dyletswyddau newydd i gynnal safonau ymddygiad yr Aelodau yn eu 
grŵp.  

• Arweinwyr grwpiau gwleidyddol yn ymgysylltu â’r Pwyllgor  Moeseg a 
Safonau fel y bo angen yn unol â’u dyletswyddau newydd.  

• Arweinwyr grwpiau gwleidyddol i gwblhau templed yn amlinellu’r camau 
gweithredu a gyflawnwyd i dystio eu bod wedi cydymffurfio â’u 
dyletswyddau newydd.  

• Gweithdrefn Datrys yn Lleol ar gyfer Aelodau: Aelod heb fod mewn 
grŵp/heb ymlyniad yn cael cyngor/cymorth gan Gadeirydd/Is-gadeirydd 
y Cyngor.  

• Mae 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: 

o Monitro cydymffurfiaeth gan arweinwyr grwpiau gwleidyddol ar y 
Cyngor gyda’u dyletswyddau dan A.52A(1) Deddf Llywodraeth 
Leol 2000; 

o 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. 

o 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. 
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• Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Rheoli Datblygu (y Pwyllgor Rheolaeth 
Datblygu gynt) wedi cael ei ddiwygio. 

• Mae’r ddogfen Gweithdrefnau Gweithredol ar gyfer y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu wedi cael ei diwygio. 

• Mae’r Cynllun Dirprwyaethau yn cynnwys meini prawf ar gyfer ceisiadau, 
y mae’n rhaid eu cyfeirio i’r Pwyllgor Rheoli Datblygu, a’r ceisiadau 
hynny y gellir eu dirprwyo i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol. 

• Mae Protocol ar gyfer Ymarfer Da i Gynghorwyr yn y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu wedi cael ei gynhyrchu a’i gynnwys yn y Cyfansoddiad.  

• Mae grŵp 'oeri' wedi'i sefydlu o fewn Gweithdrefnau Gweithredol y 
Pwyllgor Rheoli Datblygu er mwyn adolygu ceisiadau cynllunio, a allai, 
os caiff ei gymeradwyo, fod yn ymadawiad sylweddol â pholisi. 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 Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 yn cynnwys Amcanion 
Llesiant a Gwella ac yn amlinellu blaenoriaethau ac amcanion lefel uchel 
y Cyngor gyda chamau gweithredu ategol yn flynyddol.   

• Ceir deialog reolaidd ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru (‘PSOW’) a rheoleiddwyr eraill gan gynnwys Estyn, AGC, ICO ac 
IPCO. 

• 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 mynd 
rhagddo, gan bod y Cyfansoddiad yn ddogfen fyw, er mwyn adlewyrchu 
newidiadau deddfwriaethol ac yn unol â’r angen. 

• Mae Gweithgor Trawsbleidiol ar y Cyfansoddiad, sy’n cynnwys 
Cydbwysedd Gwleidyddol, yn cyfarfod yn rheolaidd i ystyried cynigion 
ynghylch diweddariadau i’r Cyfansoddiad. 

• 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’r 
camau gweithredu a fydd yn gwella’r Gwasanaeth Cynllunio, gan 
gynnwys gwneud penderfyniadau. 

• 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’).  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. 
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• 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. 

• Hyfforddiant Cod Ymddygiad wedi’i ddarparu i’r holl Aelodau. 
• Mae MO yn cynghori'r Pwyllgor a’r Aelodau. 
• Mae'r Pwyllgor Safonau a Moeseg yn chwarae rhan weithredol o ran 

hyfforddi Aelodau. 
• Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Moeseg a Safonau i’r 

Cyngor ym mis Hydref 2022.  
• 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’). 

• Adolygiad Archwiliad Mewnol ac adrodd ar y broses yn flynyddol. Mae'r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cwrdd yn rheolaidd i ystyried 
adroddiadau llywodraethu a rheoleiddwyr allanol. Dan gadeiryddiaeth 
aelod lleyg.  

• Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i’r 
Cyngor. 

• Cyhoeddir Cofnod o’r Penderfyniadau a wneir gan Grŵp Arweiniol 
Covid-19 (‘Grŵp Rheoli Aur’) ar Wefan y Cyngor. 

• 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 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.    

• 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. 

• 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 – yn cael ei adolygu ar hyn o bryd) 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. 
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• 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. 

• Caiff y system gwynion ei monitro gan y Rheolwr Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth Corfforaethol.   

• Polisi Pryderon Corfforaethol a Chwynion diwygiedig wedi’i gyhoeddi 
1.10.2021. 

• 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 penderfyniadau dirprwyedig y 
Pwyllgor Rheoli Datblygiad y Pwyllgor Rheoli Datblygu ar gyfer pob 
cyfarfod o’r Pwyllgor Rheoli Datblygiad. 

• Cyhoeddir Cofrestr Contractau ar Wefan y Cyngor. 
• Newidiadau y mae angen eu gwneud i’r Cyfansoddiad ynghylch y 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ôl Deddf 2021 wedi’u 
cymeradwyo gan y Cyngor 23.9.21, 3.3.22, 8.7.22 a 20.10.22. 

• Mae’r Pwyllgor Llywodraethu a Archwilio yn gynnwys 6 Aelod o’r Cyngor 
Sir a 3 aelod lleyg (9 at ei gilydd). 

Dangos 
ymrwymiad 
cadarn i 
werthoedd 
moesegol 

• 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. 

• Mae swyddogion, fel Archwilwyr Mewnol, yn llofnodi datganiad blynyddol 
dan y Cod Moeseg. 

• Cymeradwywyd y Siarter Archwilio Mewnol gan y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu. 

• 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. 
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• Mae Llawlyfr y Gweithwyr yn cael adolygu’n flynyddol, 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. 
• 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. 

• 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. 

Parchu 
rheolaeth y 
gyfraith 

• Cyfansoddiad y Cyngor 
•  Rhoddir ystyriaeth 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 yr holl Aelodau (Cyflwyniad i'r 
Cyngor, gan gynnwys Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data) 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. 
• Mae Deddf 2021 yn cael effaith ar gyrff corfforaethol, gan gynnwys y 

Cyngor, ac mae gwaith wedi cael ei wneud ar sicrhau cydymffurfiaeth, 
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. 

• Cylch Gorchwyl Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi’I ddiweddaru yn 
unol â’r Ddeddf newydd 
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• 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. 
• Mae'r Prif Swyddogion yn rhoi cymorth a chyngor i'r Aelodau. 
• 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 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. 

• 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 (wrthi’n cael ei adolygu) a Pholisi Disgyblu. 
• Mae Swyddog yn y tîm IA yn Dechnegydd Atal Twyll achrededig. 
• Mae Swyddog 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. 
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• 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. 

• 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. 

 

Egwyddor B: Sicrhau ei fod yn agored a'i fod yn ymgysylltu'n helaeth â rhanddeiliaid 
Is-egwyddor Sut ydym ni’n bodloni’r Egwyddorion hyn 
Bod 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 2022-

2027. 
• Gwefan Cyngor Sir Ceredigion yn darparu gwybodaeth i’r cyhoedd  
• 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). 
• 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. 
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• Protocol ar gyfer siarad yn y Pwyllgor Rheoli Datblygiad yn ei le (Rhan 
4, Dogfen I yn y Cyfansoddiad). 

• Protocol i’r Aelodau Cabinet gael mynediad i’r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor (Rhan 5 Dogfen M2 
Cyfansoddiad). 

• Yn unol â gofynion Deddf 2021, mae trefniadau wedi cael eu gwneud 
er mwyn gallu cynnal cyfarfodydd hybrid o fis Mai 2022. Offer 
newydd wedi cael eu gosod yn y Siambr. Cyfarfodydd y Cyngor a’r 
Cabinet yn cael eu darlledu ar dudalennau Facebook y Cyngor. Gall 
aelodau’r cyhoedd fod yn bresennol i weld cyfarfodydd o bell neu 
mewn person. 

• 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 ac adlewyrchu’r 
Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 newydd. 

• 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 Ymarfer Da wedi cael ei greu i helpu Aelodau’r Pwyllgor 
Rheoli Datblygu i sicrhau y caiff penderfyniadau ynghylch ceisiadau eu 
gwneud ar sail ystyriaethau cynllunio perthnasol cadarn, ac nid 
amgylchiadau personol yr 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. 

• 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 8 IIA gerbron y Cabinet o 01.04.2022 i 07.12.2022 (2022-
23 rhan o’r flwyddyn). 

• 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’). 

Tudalen 379

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ynglyn-cyngor/cyfansoddiad-y-cyngor/
https://www.ceredigion.gov.uk/your-council/about-the-council/the-councils-constitution/
https://www.ceredigion.gov.uk/your-council/about-the-council/the-councils-constitution/
https://cerinet.ceredigion.gov.uk/our-council/integrated-impact-assessments/
https://cerinet.ceredigion.gov.uk/documents/forms-and-templates/
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ynglyn-cyngor/cyfansoddiad-y-cyngor/
https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/
https://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/
https://cerinet.ceredigion.gov.uk/media/1297/engagement-and-consultation-checklist.pdf


 

16 
 

• Pennwyd amcanion llesiant ar gyfer 2022-2023 er mwyn cyflawni 
Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027. 

• Adolygwyd y Polisi Cwynion Corfforaethol ac mae wedi’i cael ei 
weithredu 

• 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  
o Cyhoeddir ymgyngoriadau yn yr adran Gorfforaethol ar Wefan y 

Cyngor. 
• 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. 

Ymgysylltu'n 
helaeth â 
rhanddeiliaid 
sefydliadol 

• 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. 
• Mae Rhestr Ymgysylltu gyda Defnyddwyr Gwasanaeth gan gynnwys 

rhanddeiliaid y dylai’r awdurdod ymgysylltu â nhw yn ei lle, ynghyd â 
Pholisi Ymgysylltu a Chyfranogiad.  

• 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. 

• 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. 
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• Sefydlwyd partneriaethau fel Tyfu Canolbarth Cymru, gyda threfniadau 
llywodraethu. 

• Cyflwynir adroddiadau rheolaidd i'r Grŵp Arweiniol a'r Cabinet am 
gyfarfodydd a gweithgareddau partneriaethau. 

• 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. 

Ymgysylltu â 
rhanddeiliaid yn 
effeithiol, gan 
gynnwys 
dinasyddion 
unigol a 
defnyddwyr 
gwasanaethau 

• Lluniwyd Coeden benderfynu a siart lif ynghylch ymgynghori ar gyfer y 
Staff a’r Aelodau. 

• Rhestr Wirio Ymgysylltu ac Ymgynghori. 
• Polisi Ymgysylltu a Chyfranogiad. 
• Lluniwyd Tudalen Ymgysylltu, Ymgynghoriadau a Phartneriaethau 

Cymunedol ar CeriNet, sy’n cynnwys dolenni i Bolisi Ymgysylltu a 
Chyfranogiad, Rhestr Gyfeirio Ymgysylltu ac Ymgynghori, Ymgysylltu 
gyda Defnyddwyr Gwasanaeth ac Offeryn Gwneud Penderfyniadau wrth 
Ymgynghori. 

• Mae Polisi Ymgysylltu a Chyfranogiad newydd ar gyfer Cyngor Sir 
Ceredigion, ‘Siarad, Gwrando a Chydweithio’ wedi cael ei pharatoi a’i 
gytuno trwy’r broses ddemocrataidd yn yr hydref 2022   

• Asesir pob IIA ar gyfer y Cabinet gan y Rheolwr Ymgysylltu a 
Chyfranogiad, 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. 

• Rhestr Wirio Ymgysylltu ac Ymgynghori. 
• Strategaeth Gorfforaethol (2022-2027). 
• Pecyn Cymorth IIA. 
• Polisi'r Cyfryngau Cymdeithasol (diwygiwyd Awst 2018). 
• Canllawiau ar Frandio Corfforaethol (Mai 2019). 
• Cofnodion cyfarfodydd a digwyddiadau ymgysylltu strwythuredig. 
• Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol (2019-2022) yn cael ei hadolygu 

ar hyn o bryd a chaiff Strategaeth newydd ei datblygu yn 2023. 
• Protocol Ymgysylltu â'r Cyhoedd Trosolwg a Chraffu (2016) (Dogfen N 

yn y Cyfansoddiad). 
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• 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.  

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Cyflawnwyd Asesiad Llesiant (BGC) a fydd yn llywio'r gwaith o 
ddatblygu Cynllun Llesiant Lleol y BGC sydd i’w gyhoeddi ym mis Mai 
2023.  

• Mae’r Amcanion Llesiant Corfforaethol wedi’u eu cynnwys yn 
Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 y Cyngor ac fe’u hadolygir bob 
blwyddyn.   

• 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. 
 

 

Egwyddor C: Diffinio canlyniadau yn nhermau manteision economaidd, cymdeithasol 
ac amgylcheddol cynaliadwy 
Is-egwyddor Sut ydym ni’n bodloni’r Egwyddorion hyn 
Diffinio 
canlyniadau 

• Mae Amcanion Llesiant Corfforaethol y Cyngor wedi’u cynnwys yn 
Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 y Cyngor a chânt eu hadolygu bob 
blwyddyn a’u hadrodd yn yr Hunanasesiad ac Adolygiad Blynyddol o 
Berfformiad ac Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant a gyhoeddir ar 
wefan Cyngor Sir Ceredigion.  

• Mae'r Cyngor wedi penderfynu ar bwrpas a gweledigaeth y Cyngor ac 
maent wedi'u cynnwys yn Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027.  Mae'r 
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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. 

• Mae'r offeryn a chanllawiau IIA ar gael ac mae hyfforddiant wedi cael ei 
ddarparu i Swyddogion ac Aelodau. 

• Mae Polisi Ymgysylltu a Chyfranogiad 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 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). 

• 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. 

• 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. 
• Ystyrir data am berfformiad gwasanaeth a gyhoeddir, gan gynnwys 

costau a gwerth am arian, yn rheolaidd mewn adroddiadau gwasanaeth. 
Manteision 
economaidd, 
cymdeithasol 
ac 
amgylcheddol 
cynaliadwy 

• 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.  
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• 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 

o Mae’r Aelodau wedi cyfrannu at Fframwaith Craffu  Swyddog 
Cenedlaethau’r Dyfodol o ran WFGA. 

• 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. 

• Anogir craffu cyn penderfynu lle bo modd. 
• Y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 
• Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027. 
• Y Rhaglen Drawsnewid. 
• Cyhoeddwyd Cynllun Llesiant Lleol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

ym mis Mai 2018. 
• Mae Rhestrau Gwirio Ymgysylltu ac Ymgynghori ar gael ar CeriNet. 
• Cynllun Gweithredu Grŵp WFGA ar draws y Cyngor. 
• Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024. 
• Mae adroddiad monitro Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-2022 

wedi’i gymeradwyo a’i gyhoeddi ar wefan y Cyngor.  Safonau'r 
Gymraeg. 

• Adroddiad Monitro Blynyddol ar Safonau’r Gymraeg. 
• Cyflwynwyd Adroddiad Cwynion a Chanmoliaeth Blynyddol 2021/22 i’r 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 21.9.22 ac fe’i cymeradwywyd 
gan y Cyngor ar 24.11.22. 

• Rhaid i’r holl Staff gwblhau modiwl e-ddysgu gorfodol am 
Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg. 

• Cafodd yr Aelodau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a 
Chydraddoldeb fel rhan o’u Rhaglen Gynefino. 
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Egwyddor D: Penderfynu ar yr ymyriadau sydd eu hangen i wneud y gorau o'r camau i 
gyflawni'r canlyniadau arfaethedig 
Is-egwyddor Sut ydym ni’n bodloni’r Egwyddorion hyn 
Penderfynu ar 
ymyriadau 

• 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 

• Diweddarwyd y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn rheolaidd.  
• 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.   

Cynllunio 
ymyriadau 

• Defnyddir calendr i roi gwybod am derfynau amser, a chyhoeddir 
dyddiadau’r Bwrdd / Panel Gweithredol gyda'r adroddiadau. 

• Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol 2019-2022 yn cael ei hadolygu ar 
hyn o bryd.  Caiff strategaeth newydd ei datblygu yn 2023.   

• 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. 

• 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. 

• Helpu i bennu’r gofynion cyfalaf i’w cynnwys mewn rhaglenni cyfalaf yn y 
dyfodol. 

• Bydd newidiadau deddfwriaethol yn cael eu hystyried e.e.  mae’r gwaith 
yn parhau mewn perthynas â gweithredu newidiadau deddfwriaethol 
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megis newidiadau Deddf LGEW 2021 ac ystyried/monitro risgiau y mae 
pob partner yn eu hwynebu wrth gydweithio, gan gynnwys risgiau a 
rennir.  

• 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. 

• Sicrhau bod Staff sy'n meddu ar sgiliau rheoli prosiectau ar gael. 
• 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 2022-23 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. 

• 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. 

• 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. 
• 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 2022-2027. 
• Cymeradwywyd Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 2022/2023 

gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 10 Mawrth 2022. 
Gwneud y 
gorau o'r 
camau i 
gyflawni'r 
canlyniadau 
arfaethedig 

• 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. 

• 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 2022/2023 
gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 10/3/22. 

• Mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar waith. 
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• Mae'r cynllun arbedion corfforaethol wedi bod yn destun proses 
lywodraethu gadarn i sicrhau bod yr holl arbedion yn gysylltiedig â'r 
canlyniad arfaethedig. 

• 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. 

 

 

Egwyddor E: Datblygu capasiti'r sefydliad, gan gynnwys gallu ei arweinyddiaeth a'r 
unigolion tu mewn iddo 
Is-egwyddor Sut ydym ni’n bodloni’r Egwyddorion hyn 

Datblygu 
capasiti'r endid 

• Mae hyfforddiant cynefino corfforaethol a rheoli llinell bellach ar waith.  
Cyflwynwyd cynlluniau Datblygu Rheolwyr Corfforaethol a chynefino 
corfforaethol ym mis Ebrill 2018 a’u diwygio ym mis Hydref 2022.  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 neu’n rhithiol. 

• 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 datblygu yn gost-effeithiol lle bynnag y bo modd. 

• Cynllun Perfformiad 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. 

• 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. 

• Gweithredu partneriaethau sy'n cyflawni canlyniadau y cytunir arnynt yn 
effeithiol. 

• Datblygwyd Partneriaethau effeithiol mewn nifer o feysydd a 
gwasanaethau, gan gynnwys: 

o Gwella Ysgolion; 
o Iechyd a Gofal cymdeithasol;  a 
o Gwastraff. 

• Mae partneriaethau ychwanegol wedi'u cynnwys yn y Rhestr o 
Brosiectau Cydweithredu strategol. 
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• 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 Cynllun y Gweithlu 
2022-2027 yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd a chaiff ei gyhoeddi ar 
ôl cael ei gymeradwyo gan y Cabinet ar ddechrau 2023. Pan fydd yn 
ei le, adroddir diweddariadau am gynnydd Cynllun y Gweithlu i’r 
Pwyllgor Craffu. 

Datblygu 
capasiti 
arweinyddiaeth 
y sefydliad ac 
unigolion eraill 

• 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) 

• Ceir Cynllun Dirprwyo (Y Cyfansoddiad, Rhan 3.5) sy'n nodi 
cyfrifoldebau'r Aelodau a'r Swyddogion yn glir. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
• Rhaglen Gynefino gynhwysfawr i’r Aelodau. 
• 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). 

• 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.  
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• Mae gwybodaeth gynefino, Llawlyfr Staff a Phecyn Adnoddau i Reolwyr 
ar gael ar Ceri. 

• Caiff pecynnau e-ddysgu eu datblygu a’u cyflwyno yn rheolaidd ar gyfer 
hyfforddiant gorfodol ac anorfodol i staff ac Aelodau. 

• Cynhelir Adolygiadau Perfformiad gan yr holl Staff fel rhan o fodiwl 
Rheoli Perfformiad system Ceri.  

• Hyfforddiant wedi’i ddarparu i Aelodau (fel rhan o raglen sefydlu ar 
gyfer Aelodau (o fis Mai 2022)) Hyfforddiant Aelod Cabinet, hyfforddiant 
Pwyllgor Moeseg a Safonau (rôl), hyfforddiant Arweinydd Grŵp 
Gwleidyddol a Hyfforddiant Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
(rôl).Mae aelodau yn mynychu digwyddiadau, seminarau a 
chynadleddau amrywiol (gweler uchod). 

• Mae cyfleoedd Dysgu a Datblygu ar gael i Staff ac Aelodau ar amryw o 
bynciau, drwy system hunanwasanaeth Ceri. 

• Gall rheolwyr hefyd gadw lle i Staff mewn digwyddiadau perthnasol 
drwy'r system Hunanwasanaeth i Reolwyr. 

• Cynhelir hunanasesiad craffu bob blwyddyn. 
• 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. 

• Rhestr ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau. 
• Polisi Ymgysylltu a Chyfranogiad. 
• Cyhoeddir cofnodion presenoldeb bob blwyddyn. 
• Anogir a chynorthwyir Aelodau i gwblhau Adroddiadau Blynyddol, a 

gyhoeddir ar wefan y Cyngor. 
• Mae Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn mynychu’r 

Rhwydwaith Cenedlaethol, wedi’i hwyluso gan WLGA. 
• 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. 

• Hyfforddiant wedi’i ddarparu i’r Aelodau (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). 

• Cynllun datblygu'r Aelodau. 
• Adolygu datblygiad personol yr Aelodau. 
• Anogir a chynorthwyir Aelodau i gwblhau Adroddiadau Blynyddol, a 

gyhoeddir ar wefan y Cyngor. 
• 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. 
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• 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: 
o Gwasanaeth cwnsela;  a 
o 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. 

• Mae gwasanaeth cwnsela hefyd ar gael i’r Aelodau. 
 

 

Egwyddor F: Rheoli risgiau a pherfformiad drwy reolaeth fewnol gadarn a thrwy reoli 
arian cyhoeddus mewn ffordd gadarn 
Is-egwyddor Sut ydym ni’n bodloni’r Egwyddorion hyn 

Rheoli risg • Cymeradwyodd y Cabinet y Polisi a’r Strategaeth Rheoli Risgiau ar 24 
Medi 2019. 

• Mae’r Fframwaith Rheoli Risgiau Corfforaethol yn parhau i gael ei 
ddiweddaru. 

• 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. 

• Mae gofyn cael diweddariadau rheolaidd ynghylch Risg ar gyfer 
Perfformiad Corfforaethol. 

• Cyflawnir gwaith penodol i Fonitro Risg Prosiect. 
• Caiff pob Risg ei dyrannu i Swyddog Arweiniol Corfforaethol 

(Perchennog Risg). 
Rheoli 
perfformiad 

• Mae rheoli perfformiad corfforaethol yn gysylltiedig â’r Amcanion 
Llesiant a Gwella, Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 a chynlluniau 
BGC.  Mae gan y Cyngor nifer o ddangosyddion lleol hefyd sy’n ei helpu 
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i bennu a yw wedi cyflawni’r blaenoriaethau yn ei Strategaeth 
Gorfforaethol 2022-2027. 

• Hunanasesiad ac Adolygiad Blynyddol o Berfformiad ac Adroddiad 
Blynyddol Amcanion Llesiant cymeradwyo gan y Cyngor yn flynyddol.  

• 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’). 

• Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn gwneud hunanasesiad 
blynyddol. 

• 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. EQA wedi’i gwblhau mis Mai 2022.  

• 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. 

• Mae'r Prif Swyddogion yn rhoi cymorth a chyngor i'r Aelodau. 
• 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'n ofynnol cynnwys goblygiadau ariannol ym mhob adroddiad i'r 
Cabinet. 

• Mae’r Prif Swyddog Cyllid yn rhoi cyngor. 
• Mae MO yn rhoi cyngor. 
• Cytundeb ar y wybodaeth y bydd ei hangen a'r terfynau amser. 
• 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.   

• Hyfforddiant i’r Aelodau ar rôl y Pwyllgor Craffu. 
• Hyfforddiant wedi’i ddarparu i Gadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor 

Craffu. 
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• Mae manylion aelodaeth yr holl Bwyllgorau Craffu ar gael ar wefan y 
Cyngor. 

• Mae 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. 
• Adolygodd y Cyngor ei drefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol yn 

2017 er mwyn gwella’r gwaith o fonitro ei gynlluniau busnes a’i 
ddangosyddion perfformiad. Mae’r rhain yn gysylltiedig â’r Amcanion 
Llesiant Corfforaethol a Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 hefyd. 

• Cyfeirir Trawsnewid a Risgiau at Baneli a chyfarfodydd Llywodraeth Leol 
ar y cyd. 

• Gall Pwyllgorau Craffu ofyn am adroddiadau unrhyw bryd. 
• 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'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. 

Rheolaeth 
fewnol gadarn 

• 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 
chwarter. 

• 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.  

• 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. Mae camau gweithredu sylfaenol ac arwyddocaol a 
argymhellir yn cael eu dilyn i fyny a’u hadrodd i’r Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio. 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 ofyn i’r Rheolwr fynychu ac 
esbonio’r rheswm dros y diffyg cydymffurfiaeth. 
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• 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. 
• Fframwaith Rheoli Risgiau’r Cyngor. 
• 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 gan y 

Pwyllgor Llywodraethu a Archwilio. 
• 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. 

• Cyflwynir crynodeb o’r gwaith a’r farn archwilio ar sicrwydd yn yr 
Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol ar ddiwedd y flwyddyn. 

• 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 a'r Cynllun a’r Strategaeth Archwilio 
Mewnol Blynyddol. 

• 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 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 Swyddog yn y tîm IA yn Dechnegydd Atal Twyll achrededig. 
• Mae Swyddog yn y tîm IA yn meddu ar Dystysgrif mewn Arferion 

Ymchwilio gan CIPFA (‘CCIP’).  
• Mae ‘Strategaeth Atal Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys 

Atal Gwyngalchu Arian) wedi’i pharatoi o ran y Cod Ymarfer ac mae 
wedi’i diweddaru i sicrhau bod yr holl ofynion wedi’u cynnwys.  

• 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. 

• 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); 
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• 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; 

• Ychwanegwyd archwiliadau rheolaeth ariannol allweddol i’r cynllun 
archwilio, er mwyn archwilio rheolaethau, llywodraethu a risgiau tra bod 
staff yn gweithio gartref 

• Cymeradwywyd AGS 2021/22 gan y Cyngor ar 19 Ionawr 2022 gyda’r 
Datganiad o’r Cyfrifon.  Mae AGS yn cynnwys barn flynyddol CMIA 
ynghylch sicrwydd. 

• Mae CMIA sy’n astudio ar hyn o bryd i ennill cymhwyster CIPFA yn 
bennaeth ar y swyddogaeth IA, mae ganddo 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 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. 

• Mae dau aelod staff wrthi’n astudio ar gyfer cymhwyster hyfforddiant 
proffesiynol Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol ar hyn o bryd. 

• 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).  

• Diweddarwyd cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 6 
Rhagfyr 2018. 

• Cwblhawyd adolygiad o faint y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a 
chymeradwywyd y ffaith y bydd ei faint yn newid i 9 aelod (1/3 Aelodau 
Lleyg). 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

Rheoli data • 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 preifat mewn 

perthynas â cheisiadau i’r holl Aelodau, gan gynnwys y Pwyllgor Rheoli 
Datblygu. 

• Mae hyfforddiant wedi cael ei 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 wedi cael ei chynnwys 
bellach yn y protocol ar gyfer Aelodau mewn cynllunio. 

• 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. 
***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. 

• Monitro perfformiad mewnol a thystiolaeth. 
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• 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. 

Rheoli arian 
cyhoeddus 
mewn ffordd 
gadarn 

• 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: 

• Adlewyrchu effaith Covid-19 
• Adlewyrchu 'Hybu Economi Ceredigion – Strategaeth Weithredu 

2020-35' 
• Diwygio'r cynllun arbedion trawsnewid 
• Rhagamcanu y pwysau o ran costau 
• 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 Cyngor yn ddigon cadarn i 
ymateb i’r sialensiau sylweddol yn y dyfodol. 

• Mae Cynllun Strategol wedi ei ddatblygu ac wedi gwella'r rhaglen o 
waith sy’n 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.  

• 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. 
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Egwyddor G: Defnyddio arferion gweithio da o ran tryloywder, adrodd ac archwilio i 
sicrhau atebolrwydd effeithiol 
Is-egwyddor Sut ydym ni’n bodloni’r Egwyddorion hyn 

Defnyddio 
arferion gwaith 
da o ran 
tryloywder 

• 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 rhoi ar waith y newidiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf 

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 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 offer wedi cael eu gosod yn Siambr y Cyngor er mwyn gallu cynnal 
cyfarfodydd hybrid, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
2021. 

• 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. 

• Mae manylion cyswllt y Cynghorwyr, eu cofnodion presenoldeb ac 
aelodaeth y Pwyllgorau 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.  
Defnyddio 
arferion gwaith 
da o ran 
adrodd 

• Cyhoeddir Hunanasesiad ac Adolygiad Blynyddol o Berfformiad ac 
Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant y Cyngor ar wefan Cyngor 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. 
• Cymeradwyaeth briodol. 
• Trefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol. 
• Perchnogaeth dros gynllunio a thrawsnewid. 
• 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 
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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.  Y Cyngor sy’n penderfynu a ddylid cymeradwyo’r AGS. 

• 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. 

• Caiff AGS ei rannu gyda’r cyfrifon, ei adolygu a'i ddiweddaru, gydag 
Aelodau a Swyddogion yn darparu proses ymgysylltu ehangach. 

• 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. 

Sicrwydd ac 
atebolrwydd 
effeithiol 

• 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.  

• Cynhelir cyfarfodydd misol hefyd rhwng swyddogion Perfformiad ac 
Archwilio Cymru, a gellir eu trefnu gyda swyddogion eraill yn ôl yr 
angen. Cynhelir deialog rheolaidd 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. 

• Mae’r broses o fonitro’r cynnydd a wneir o ran y Camau Gweithredu 
wedi cael ei datblygu. 

• Mae’r Prif Archwiliwr Mewnol yn astudio i ennill cymhwyster IIA ar hyn o 
bryd, ac wedyn cymhwyster Siartredig, ac mae ganddo profiad 
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sylweddol o lywodraeth leol, ac yn cael ei gefnogi gan dîm sydd â’r 
wybodaeth a’r sgiliau priodol.  

• Mae’r rheolwr Archwilio yn astudio ar gyfer cymhwyster IIA ac mae dau 
archwilydd yn datblygu sgiliau archwilio TGCh. 

• Mae Swyddogion IA yn dilyn cymwysterau archwilio er mwyn gwella eu 
gwybodaeth, eu sgiliau a’u cymhwysedd. 

• Mae CMIA newydd wedi bod yn ei le o 1 Ionawr 2022, ac mae ganddo 
brofiad sylweddol o faes IA, ac yn cael ei gynorthwyo 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.  

• 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. 

• 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. 

• Cynhaliwyd yr Asesiad Allanol diwethaf o’r gwasanaeth Archwilio 
Mewnol ym mis Mai 2022 gan Gyngor Sir Fôn ac adroddwyd amdano 
i’r Pwyllgor Archwilio, ynghyd â’r Cynllun Gwella dilynol ar 27 Medi 
2022.  

• 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). 

• Rhoddir argymhellion Archwilio Cymru ar waith trwy'r trefniadau Rheoli 
Perfformiad Corfforaethol. 

• AGS. 
• Mae’r Aelodau a’r Swyddogion yn cynnal adolygiad o’r AGS bob 

blwyddyn. 
• 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. 
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6. Dogfennau Cysylltiedig 
 
Mae’r tabl canlynol yn amlinellu’r Prif Ddogfennau, y Prosesau sydd wedi Cyfrannu atynt 
a’r gwaith Monitro Rheoleiddiol sy’n mynd rhagddo i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r 
egwyddorion craidd. 
 

Y Prif Ddogfennau sy’n cefnogi’r gwaith o gyflawni’r Egwyddorion 
craidd 

Prosesau Perthnasol / 
Monitro Rheoleiddiol 

Polisi Camddefnyddio Alcohol a 
Chyffuriau 
Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol 
Datganiad Blynyddol o’r Cyfrifon 
Strategaeth Atal Twyll, Llygredd 
a Llwgrwobrwyo (gan gynnwys 
Atal Gwyngalchu Arian) 
Cynllun Rheoli Asedau Eiddo 
Adroddiadau’r Cabinet a’r 
Pwyllgorau 
Cod Ymddygiad yr Aelodau 
Cod Ymddygiad y Swyddogion 
Polisi Ymgysylltu â’r Gymuned 
Polisi Pryderon a Chwynion 
Llyfryn Gwybodaeth am 
Bryderon a Chwynion 
Cod Adroddiadau Cyfrinachol 
Cyfansoddiad  
Rheolau’r Weithdrefn 
Gontractau 2017 
Strategaeth Gyfathrebu 
Gorfforaethol 2019-2022 gan 
gynnwys Cysylltiadau â’r 
Cyfryngau 
Strategaeth Gorfforaethol 
Iechyd, Diogelwch a Llesiant 
Cofrestr Risgiau Corfforaethol 
Strategaeth Gorfforaethol 2017 - 
2022 
Polisi Diogelu Data a Pholisi’r 
Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu 
Data 
Polisi Datgan a Chofrestru 
Lletygarwch a Buddiannau 
Adroddiad Blynyddol y 
Gwasanaethau Democrataidd 
Polisi Urddas yn y Gwaith 
Polisi Disgyblu 
Polisi’r Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd/Recriwtio Diogel 
Polisi Trais Domestig 
Polisi Ymgysylltu â’r Gymuned 
(2013) 

Polisi Rheoli Perfformiad y 
Gweithwyr 
Polisi Rheoli Newid 
Polisi Ategol Grymoedd y 
Farchnad 
Polisi Rheoli Perfformiad 
Enghreifftiol 
Polisi Atal Caethwasiaeth 
Fodern 
Cod Llywodraethu 
Corfforaethol Lleol  
Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig 2018-2019 ymlaen 
Lwfansau’r Aelodau 2019-2020 
Llawlyfr yr Aelodau 
Datblygiad Personol yr 
Aelodau  
Rhestr o Daliadau’r Aelodau 
Strategaeth Dysgu a 
Datblygu’r Aelodau 
Cofnodion Cyfarfodydd 
Strategaeth Swyddfeydd 
Datganiadau o Fuddiannau’r 
Swyddogion a’r Aelodau 
Cofrestru Rhoddion a 
Lletygarwch 
Adroddiad Blynyddol Trosolwg 
a Chraffu 
Polisïau Tâl 
Polisi a Chanllawiau i Ddiogelu 
Plant ac Oedolion sydd mewn 
Perygl  
Polisi Cyfyngiadau 
Gwleidyddol 
Pecyn Cymorth Ymgysylltu â’r 
Cyhoedd  
Strategaeth Gaffael 2018-22 
Polisi Adleoli 
Deddf Rheoleiddio Pwerau 
Ymchwilio 2000 Rhan II 
(‘RIPA’) 
Gwyliadwriaeth Gyfeiriedig, 
Defnyddio Ffynonellau 
Cuddwybodaeth Ddynol 

Y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu 
Y Grŵp Arweiniol 
Fforwm Caffael Ceredigion 
Y Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol 
Bwrdd Perfformiad Rheoli 
Perfformiad Corfforaethol 
Panel Gweithredol Rheoli 
Perfformiad Corfforaethol 
Pwyllgor y Gwasanaethau 
Democrataidd 
Y Pwyllgor Moeseg a 
Safonau 
Fforwm y Gweithwyr 
Asiantaethau Arolygu ac 
Adolygu allanol 
Grŵp Iechyd Da 
Archwilio Mewnol 
Bwrdd Diogelu Canolbarth a 
Gorllewin Cymru 
Y Pwyllgorau Trosolwg a 
Chraffu 
Y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
Panel yr Heddlu a 
Throseddu 
Y Grŵp Trawsbleidiol ar 
Drawsnewid ac 
Effeithlonrwydd 
Y Gweithgor Trawsbleidiol 
ar y Cyfansoddiad 
Archwilio Cymru 
Pwyllgor y Gymraeg 
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Polisi Cwynion (cyhoeddus) 
2015 
Polisi Diogelu Data 2019 
Strategaeth Economaidd 2020-
2035 
Polisi E-bost 
Polisi’r Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol 
Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd 
Trosolwg a Chraffu 
Rhestr Ymgysylltu â Defnyddwyr 
Gwasanaethau 
Adroddiadau Archwilio Allanol 
Safonau Rheoli Cyllid 
Rheolau’r Weithdrefn Ariannol 
2009 
Blaenraglen Benderfyniadau 
Polisi Deddf Rhyddid 
Gwybodaeth 2000 
Gweithdrefn Cwynion  
Polisi Honorariwm 
Polisi Iechyd a Diogelwch 2019 
Polisi Rheoli Incwm ac Adennill 
Costau Gwasanaethau 
Strategaeth TGCh a Digidol 
Polisi Diogelwch Gwybodaeth 
2019 
Adroddiadau Arolygiadau 
Pecyn Cymorth Asesu Effaith 
Integredig 
Cynllun Archwilio Mewnol 
 

a Chael Gafael ar Ddata 
Cyfathrebu 
Dogfen Polisïau a 
Gweithdrefnau Corfforaethol  
RIPA Cyfryngau Cymdeithasol  
Polisi Dethol a Recriwtio 
Polisi Gweithle Di-fwg 
Polisi Rheoli Gwybodaeth a 
Chofnodion 
Cofnod Penderfyniadau 
Strategaeth Rheoli Risgiau 
Cynllun Dirprwyo 
Cynlluniau Gwasanaeth 
Polisi a Gweithdrefn Cwynion y 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
Polisi’r Cyfryngau 
Cymdeithasol 
Polisi Golygyddol a 
Gweinyddol y Cyfryngau 
Cymdeithasol 
Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol 2020–2024 
Polisi Rheoli Straen 
Polisi a Gweithdrefn Atal o’r 
Gwaith 
Strategaeth Hyfforddi a 
Datblygu 
Polisi Rheoli’r Trysorlys 
Cynllun Llesiant a Gwella 
Polisi Gweithredoedd 
Annerbyniol 
Polisi Chwythu’r Chwiban 
Safonau’r Gymraeg 
Cynllun y Gweithlu 
Cynllun Strategol 
Polisi Cydbwysedd Bywyd a 
Gwaith 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R:  Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

 
DYDDIAD:  17eg Ionawr 2023 
  
LLEOLIAD:  
 
TEITL:  

O bell drwy Gynhadledd Fideo  
 
Adroddiad Hanner Blwyddyn ynghylch Canmoliaeth 
a Chwynion (2022/2023) 
 

PWRPAS YR 
ADRODDIAD:    

Rhoi trosolwg cynhwysfawr i’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ynghylch Canmoliaeth a 
Chwynion a dderbyniwyd gan yr Awdurdod yn ystod 
hanner cyntaf 2022/2023. 

 
Er: 

 
Penderfyniad 
 

PORTFFOLIO 
CABINET AC AELOD 
CABINET: 

Y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor 
 

 
Cyflwyniad 
 
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth sy’n ymwneud â’r nifer o sylwadau o ganmoliaeth a 
chwynion a dderbyniwyd gan y Cyngor yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 a 30 Medi 2022.  
Mae’r adroddiad ei hun (sy’n cyd-fynd â’r adroddiad eglurhaol hwn) yn ymddangos yn 
Atodiad 1, sy’n cynnwys gwybodaeth benodol am nifer y cwynion a dderbyniwyd, gwahanol 
gamau’r cwynion, perfformiad a chanlyniadau sy’n gysylltiedig â’r rhain.  Ceir adran hefyd ar y 
cyswllt a dderbyniwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (“yr 
Ombwdsmon”) yn ystod y cyfnod adrodd.   
 
Crynodeb o’r gweithgarwch ar gyfer hanner cyntaf 22/23 
 

• Derbyniwyd 95 sylw o ganmoliaeth  
• Derbyniwyd 66 cwyn Cam 1 = 40 Cam 2 = 26 
• Derbyniwyd 16 ‘cyswllt’ drwy Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
• Cafodd 206 ymholiad ei brosesu gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth  

 
1. Mae nifer y cwynion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd hwn (66) yn debyg i’r nifer a 

dderbyniwyd yn rhan gyntaf ac ail hanner 2021/22 (62 a 71 yn eu trefn).     
 

2. Bu ychydig o gynnydd yn nifer yr ymholiadau a reolid gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth yn hanner cyntaf 2022/23 o gymharu â hanner cyntaf ac ail hanner 2021/22, 
gyda chynnydd o 6% o gymharu â hanner cyntaf 2021/22 a chynnydd o 18% o gymharu ag 
ail hanner 2021/22.   

 
3. Cafwyd cynnydd o 8 (25%) yn nifer y cwynion Cam 1 o gymharu â hanner cyntaf 2021/22.    

Er hynny, roedd gostyngiad yn nifer y cwynion yr ymchwiliwyd iddynt ar Gam 2 (gostyngiad 
o 4, neu 13%).     
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4. Mae nifer y cwynion a gyfeirir i’r Ombwdsmon wedi gostwng o gymharu â’r nifer a gyfeiriwyd 

yn hanner cyntaf ac ail hanner 2021/22.  Caewyd 9 cwyn ar ôl yr ystyriaeth gychwynnol 
(56%), ac ystyriwyd bod 1 achos yn un ‘Cyn Pryd’ (6%).  Cafodd y 6 achos a oedd yn weddill 
eu datrys drwy ‘Ddatrysiad Buan’ (38%).   

 
5. Cafodd canran llai o gwynion eu cyfiawnhau yn ystod hanner cyntaf 2022/23, 41% o 

gymharu â 49% o’r holl gwynion a dderbyniwyd yn 2021/22.  Ni chafodd 33% o’r cwynion a 
dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd hwn eu cyfiawnhau, sy’n gyfradd debyg o gymharu â 
2021/22 lle na chafodd 31% o gwynion eu cyfiawnhau.  Fodd bynnag, bu cynnydd yn nifer y 
cwynion a gafodd naill ai eu dirwyn i ben neu eu tynnu’n ôl, gydag 20% yn cael eu dirwyn i 
ben/tynnu’n ôl yn ystod hanner cyntaf 2022/23 o gymharu ag 8% o bob achos o 2021/22.     

 
Argymhelliad/Argymhellion: Adolygu, asesu a chymeradwyo cynnwys yr 

Adroddiad Hanner Blwyddyn ynghylch Canmoliaeth a 
Chwynion (2022/2023)  
 

RHESWM/RHESYMAU DROS YR 
ARGYMHELLIAD/ARGYMHELLION:   

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
am y gwaith a wneir gan y Gwasanaeth Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth 
 

  
Atodiadau:  Atodiad 1 

Adroddiad Hanner Blwyddyn ynghylch Canmoliaeth a 
Chwynion (2022/2023)  
 
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  

Alun Williams, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol Polisi, Perfformiad a Diogelu’r 
Cyhoedd 
 

Swyddog Adrodd:  Diana Davies, Rheolwr Corfforaethol 
Partneriaethau a Pherfformiad 
 

Dyddiad: 19eg Rhagfyr 2022 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

Adroddiad Hanner Blwyddyn ynghylch Canmoliaeth a Chwynion 
1 Ebrill 2022 - 30 Medi 2022 

 
1. CYFLWYNIAD 

 
1.1 Mae’r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth sy’n ymwneud â nifer y sylwadau o 

ganmoliaeth a chwynion a dderbyniwyd gan y Cyngor yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2022 
hyd at 30 Medi 2022.  Mae Adran 2 yr adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth sy’n 
ymwneud â chanmoliaeth a dderbyniwyd ac mae Adran 3 yn dangos rhai tueddiadau, 
themâu a pherfformiad mewn perthynas â nifer, amserlen a chanlyniadau’r Cwynion a 
dderbyniwyd.  Mae Adran 4 yn rhoi manylion pob achos sy’n ymwneud ag 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (“yr Ombwdsmon”).  Mae Adran 5 yn 
rhoi Crynodeb a Chasgliadau’r data a ddarperir yn yr adroddiad. 
 

2. CANMOLIAETH A DDERBYNIWYD  
 
2.1 Canmoliaeth 

Caiff yr holl sylwadau o ganmoliaeth a dderbynnir gan ddefnyddwyr gwasanaethau eu 
cofnodi a’u monitro yn rheolaidd a dylid ei ystyried yn gyfle i rannu arferion da lle’n 
bosibl.  Dylid ymateb i sylwadau o ganmoliaeth yn unigol a’u rhannu â’r bobl sy’n 
uniongyrchol gysylltiedig â nhw.   

 
2.2  Mae’r tabl isod yn dangos nifer y sylwadau o ganmoliaeth a gofnodwyd gan bob 

Gwasanaeth yn ystod hanner cyntaf 2022/23.   
  

Gwasanaeth 
Hanner 

Blwyddyn 1 
2022/23 

Gwasanaethau Democrataidd  1 
Ysgolion a Diwylliant   2 
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd  3 
Cyswllt Cwsmeriaid  3 
Economi ac Adfywio   4 
Porth Gofal  6 
Porth Cymorth Cynnar 9 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol  11 
Porth Cynnal 28 
Corfforaethol 28 
Cyfanswm  95 
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3. CWYNION A DDERBYNIWYD  
 

3.1 Cyfanswm y cwynion a dderbyniwyd 
Mae’r siart isod yn nodi cyfanswm y cwynion a dderbyniwyd yn ystod hanner cyntaf 
2022/23 a broseswyd yn unol â’r polisïau cwynion dau gam.  Ceir cymhariaeth o ran 
dau hanner 2021/22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 Nifer y cwynion a wnaed yn ôl cam 
Nodir nifer y cwynion a wnaed yn erbyn y Cyngor o dan bob cam o’r Polisi Cwynion 
ar gyfer 2021/22 a hanner cyntaf 2022/23 yn y tabl isod.  
 

Blwyddyn Cam 1 Cam 2 Cyfanswm  
Hanner Blwyddyn 1 

2021/22 32 30 62 

Hanner Blwyddyn 2 
2021/22 41 30 71 

Hanner Blwyddyn 1 
2022/23 40 26 66 

 
3.3    Cwynion ynghylch Y Gymraeg 
 Yn ystod hanner cyntaf 2022/23 ni dderbyniodd y Cyngor gŵyn yn ymwneud yn 

benodol â’r ddarpariaeth (neu ddiffyg darpariaeth) gwasanaethau Cymraeg ar draws 
y Cyngor.  

 
3.4 Deg Adran â’r nifer uchaf o gwynion yn hanner cyntaf 2022/23 

Mae’r siart isod yn dangos deg adran y Cyngor sy’n derbyn y nifer uchaf o gwynion 
yng Ngham 1.  Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae mesur y meysydd 
pwnc y cwynwyd yn eu cylch yn galluogi i ni adnabod y tueddiadau - yn fewnol yn 
ogystal ag ar gyfer cymharu’n genedlaethol.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62

71

66

H1 2021/22 H2 2021/22 H1 2022/23

Nifer y Cwynion a Dderbyniwyd

0 1 2 3 4 5

Cynllunio
Cymorth Estynedig

Tai
Diogelu Data

Adfywio
Casglu Gwastraff

Priffyrdd
Asesu Plant a Theuluoedd

Cyllid a Treth y Cyngor
Gwasanaethau Brysbennu ac Asesu Integredig

Cwynion Cam 1 yn ôl Adran - y Deg Uchaf
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3.5 Canlyniadau’r Cwynion 
 

Gweler isod y canlyniadau a gofnodwyd yn erbyn pob cwyn ar gyfer y cyfnod adrodd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Amserlen 
 Mae gofyn i’r Cyngor ymateb i bob cwyn yn brydlon a, beth bynnag, o fewn yr 

amserlen a nodir yn y polisi.  Mae’n bwysig nodi bod elfen o hyblygrwydd o dan Gam 
2, yn enwedig er mwyn sicrhau bod ymchwiliadau trylwyr a chadarn yn cael eu 
cynnal sy’n aml yn cymryd yn hirach i’w cwblhau. 

 
3.7 Cam 1 – Rhoddwyd sylw i gyfanswm o 40 cwyn Cam 1 yn ystod y cyfnod adrodd.    

Dan y polisi corfforaethol, dylid cwblhau cwynion Cam 1 o fewn 10 niwrnod gwaith 
ac o dan weithdrefnau cwyno’r Gwasanaethau Cymdeithasol dylid cwblhau cwynion 
o fewn 15 niwrnod gwaith gan gynnwys cynnig cyfarfod/trafodaeth gyda’r rheolwr 
gwasanaeth perthnasol.  Rhoddwyd sylw i gyfanswm o 21 o’r 24 cwyn gorfforaethol 
ar y cam hwn o fewn yr amserlen benodedig.  Dylai 3 chwyn fod wedi’u huwchgyfeirio 
i Gam 2 pan aethpwyd y tu hwnt i’r amserlen 10 niwrnod gwaith ond cyflwynwyd yr 
ymateb o dan Gam 1 i’r cwynion hyn ar yr unfed niwrnod ar ddeg a chafodd yr 
achwynwyr gyfle i uwchgyfeirio eu pryderon i Gam 2 y polisi os oeddent yn teimlo na 
roddwyd sylw priodol i’w cwyn.    

 
3.8  Uwchgyfeirio o Gam 1 i Gam 2 oherwydd yr amserlen – O’r 22 cwyn gorfforaethol 

y rhoddwyd sylw iddynt ar Gam 2 yn ystod y cyfnod adrodd hwn, cafodd 5 eu 
huwchgyfeirio’n awtomatig o Gam 1 am eu bod wedi mynd y tu hwnt i’r amserlen 10 
niwrnod gwaith.  Mae hyn yn cyfateb i 23% o bob cwyn gorfforaethol Cam 2 yr 
ymchwiliwyd iddi.   

 
3.9 Cam 2 – Derbyniwyd cyfanswm o 26 cwyn ar Gam 2.  O’r rhain, cafodd 4 eu rheoli o 

dan y Polisi Gwasanaethau Cymdeithasol statudol sy’n caniatáu 25 niwrnod gwaith 
o’r ‘Diwrnod Cychwyn’ yn hytrach nag 20 niwrnod gwaith o dan y weithdrefn 
gorfforaethol ar gyfer Cwynion a Phryderon.  Ceir perfformiad mewn perthynas â’r 
polisi corfforaethol isod.  O ran y 4 cwyn Gwasanaethau Cymdeithasol, mae un yn 
parhau ar agor, tynnwyd un yn ôl gan yr achwynwr, a chymerodd y 2 achos a oedd 
yn weddill yn hirach na’r amser penodedig i’w cwblhau, a chaniateir hyn os y ceir 
cymeradwyaeth ysgrifenedig am estyniad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol Statudol. 

 

Ymchwiliad/Cwyn 
heb ei pharhau neu ei 

thynnu’n ôl 
20%

Heb ei 
chadarnhau  

33%

Wedi'u cadarnhau 
41%

Parhau
6%
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4. CWYNION A WNAED I OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU 
 
4.1 Disgwyliad yr Ombwdsmon yw y bydd achwynwyr yn mynd ar drywydd gweithdrefn 

gwyno’r Cyngor ei hun cyn cysylltu â’i swyddfa i gael ystyriaeth annibynnol o’u cwyn.  
Ond, mewn amgylchiadau eithriadol, mae gan yr Ombwdsmon y disgresiwn i 
ymgymryd ag archwiliad uniongyrchol.  Fel rheol, bydd cwynion na chafodd eu 
hystyried gan y Cyngor yn cael eu cofnodi gan swyddfa’r Ombwdsmon fel cysylltiadau 
‘Cyn Pryd’ a chaiff rhain eu cyfeirio’n ôl i’r Cyngor i ymchwilio iddynt o dan ei 
weithdrefnau cwyno ei hunan.     

 
4.2 Fel mater o drefn, mae pob ymateb ffurfiol a gyflwynir ar Gam 2 o weithdrefnau cwyno’r 

Cyngor (Polisïau Gwasanaethau Cymdeithasol a Chorfforaethol) yn cynnwys cyngor y 
gall achwynwyr gyfeirio eu hachos i’r Ombwdsmon os ydynt yn dal yn anfodlon â 
chanfyddiadau’r Cyngor, neu’r modd yr ymdriniwyd â’r gŵyn.   

 
4.3 Ychydig o reolaeth sydd gan y Cyngor dros ddefnyddwyr gwasanaethau yn cysylltu â’r 

Ombwdsmon yn uniongyrchol. 
 
4.4 Mae’n ddefnyddiol nodi bod yr Ombwdsmon yn darparu data yn ôl y nifer o 

‘gysylltiadau’ a dderbyniwyd gan ddefnyddwyr gwasanaethau yn ogystal â nifer yr 
‘achosion a gaewyd’ yn ystod y cyfnod adrodd.  Bydd y dull hwn yn cyfrif am unrhyw 
amryfusedd yn nifer yr achosion yr adroddir arnynt (yn enwedig os yw rhai’n pontio 
sawl cyfnod adrodd).  

 
4.5 Nifer y cwynion a wnaed i’r Ombwdsmon yn hanner cyntaf 2022/23 yn ôl y prif bwnc: 

Cyn pen 20 
diwrnod 
gwaith 

18%

Mwy na 20 diwrnod 
gwaith

82%

Perfformiad o ran Amserlen Cam 2 (polisi corfforaethol)

Pwnc 
Nifer y cwynion i’r 

Ombwdsmon 2021/22 
Nifer y cwynion i’r 
Ombwdsmon yn 

Hanner Blwyddyn 1 
2022/23 

Gwasanaethau Cwsmeriaid  0 1 
Rheoli Cynllunio ac Adeiladu 10 2 
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion 6 5 
Yr Amgylchedd a Iechyd yr Amgylchedd  5 0 
Ffyrdd a Thrafnidiaeth  5 1 
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant  3 0 
COVID-19 3 1 
Addysg 2 1 
Cyllid a Threthu 2 1 

Tudalen 408



5 
 

*Mae categoreiddio cwynion a wnaed i’r Ombwdsmon yn hanner cyntaf 2022/23 yn agored 
i newid pan dderbynnir y Llythyr Blynyddol ar gyfer 2022/23* 

 
4.6 Derbyniodd yr Ombwdsmon 16 cwyn ynghylch y Cyngor yn ystod y cyfnod adrodd hwn.  

Nid yw’r Ombwdsmon wedi dechrau ar ymchwiliad i unrhyw un o’r achosion hyn.  O’r 
16 cwyn a gyfeiriwyd i’r Ombwdsmon, cafodd 9 achos eu cau ar ôl yr ystyriaeth 
gychwynnol; ystyriwyd bod 1 achos yn un ‘Cyn Pryd’ a chafodd ei gyfeirio’n ôl i’r Cyngor 
i ymchwilio iddo; a daethpwyd i gytundeb Datrys yn Gynnar yn achos 6, er mwyn i’r 
Cyngor allu datrys y gŵyn yn foddhaol o safbwynt yr Ombwdsmon ei hun.  

 
4.7 Fel y cyfeiriwyd ato uchod, ni ymgymerwyd ag unrhyw ymchwiliad ffurfiol gan yr 

Ombwdsmon ar gyfer y cyfnod adrodd hwn.  Er hynny, daethpwyd i gytundeb Datrys 
yn Gynnar ar 6 achos.  Yn yr achosion hyn, mae’r Ombwdsmon yn rhoi cyfle i’r Cyngor 
adolygu ei reolaeth o’r achos a chytuno ar ffordd o weithredu a ddylai ddatrys y gŵyn. 

 
5. CRYNODEB A CHASGLIADAU 
 
5.1     I grynhoi, mae prif gasgliadau’r adroddiad hwn fel a ganlyn: 

• Derbyniwyd 95 sylw o ganmoliaeth  
• Derbyniwyd 66 cwyn: Cam 1 = 40 Cam 2 = 26 
• Derbyniwyd 16 ‘cyswllt’ drwy Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
• Cafodd 206 ymholiad ei brosesu gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 

Gwybodaeth  
 
5.2 Mae nifer y cwynion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd hwn (66) yn debyg i’r 

nifer a dderbyniwyd yn rhan gyntaf ac ail hanner 2021/22 (62 a 71 yn eu trefn).   
 

5.3 Bu ychydig o gynnydd yn nifer yr ymholiadau a reolid gan y Gwasanaeth Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth yn hanner cyntaf 2022/23 o gymharu â hanner cyntaf ac ail 
hanner 2021/22, gyda chynnydd o 6% o gymharu â hanner cyntaf 2021/22 a chynnydd 
o 18% o gymharu ag ail hanner 2021/22.   

 
5.4 Cafwyd cynnydd o 8 (25%) yn nifer y cwynion Cam 1 o gymharu â hanner cyntaf 

2021/22.  Er hynny, roedd gostyngiad yn nifer y cwynion yr ymchwiliwyd iddynt ar Gam 
2 (gostyngiad o 4, neu 13%).   

 
5.5 Fel a nodwyd yn flaenorol, bu gostyngiad yn nifer y cwynion a gyfeiriwyd i’r 

Ombwdsmon o gymharu â’r nifer a gyfeiriwyd yn hanner cyntaf ac ail hanner 2021/22.  
Caewyd 9 cwyn ar ôl yr ystyriaeth gychwynnol (56%), ac ystyriwyd bod 1 achos yn un 
‘Cyn Pryd’ (6%).  Cafodd y 6 achos a oedd yn weddill eu datrys drwy ‘Ddatrysiad Buan’ 
(38%).   
 

5.6 Cafodd canran llai o gwynion eu cyfiawnhau yn ystod hanner cyntaf 2022/23, 41% o 
gymharu â 49% o’r holl gwynion a dderbyniwyd yn 2021/22.  Ni chafodd 33% o’r 
cwynion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd hwn eu cyfiawnhau, sy’n gyfradd 
debyg o gymharu â 2021/22 lle na chafodd 31% o gwynion eu cyfiawnhau.  Fodd 
bynnag, mae cynnydd wedi bod yn nifer y cwynion sydd naill ai wedi’u dirwyn i ben neu 
eu tynnu’n ôl, gydag 20% yn cael eu dirwyn i ben/tynnu’n ôl yn ystod hanner cyntaf 
2022/23 o gymharu ag 8% o bob achos o 2021/22.   

Cymunedau, cyfleusterau, adloniant a 
hamdden 1 1 

Cwynion Aml-wasanaeth 1 3 
Ymdrin â Chwynion 14 0 

CYFANSWM  52 16 

Tudalen 409



Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1 
 

Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
Adroddiad i’r: 
 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

Dyddiad y cyfarfod: 
 

Lleoliad: 

17 Ionawr 2023 
 
Siambr y Cyngor / O Bell Trwy Gynhadledd Fideo 
 

Teitl: 
 

Adroddiad Hunanasesu Terfynol Cyngor Sir 
Ceredigion 2021/22 
 

Pwrpas yr adroddiad: Rhoi Adroddiad Hunanasesu Terfynol y Cyngor 
2021-22 i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn 
unol â gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 
 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet 
 

Y Cynghorydd Bryan Davies - Arweinydd y Cyngor 
ac Aelod y Cabinet dros Bolisi a Pherfformiad 

 
Cefndir 
 
Cyflwynodd Rhan 6 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 drefn 
perfformiad newydd ar sail Hunanasesiad ar gyfer Prif Gynghorau. 
 
Bwriad y drefn perfformiad newydd yw meithrin a chefnogi diwylliant lle mae cynghorau 
yn ceisio gwella a gwneud yn well yn barhaus ym mhopeth a wnânt, ni waeth pa mor 
dda y maent yn perfformio eisoes. Mae’r Ddeddf yn disgwyl y bydd cynghorau bob 
amser yn ymdrechu i gyflawni mwy ac yn ceisio sicrhau’r canlyniadau gorau i bobl a 
chymunedau lleol.  
 
Mae 5 dyletswydd benodol i Gynghorau a gyflwynir gan y Ddeddf: 
 
• Dyletswydd i gadw perfformiad dan sylw 
• Dyletswydd i ymgynghori ynglŷn â pherfformiad 
• Dyletswydd i roi adroddiad am berfformiad 
• Dyletswydd i drefnu Asesiad Perfformiad Panel 
• Dyletswydd i ymateb i Asesiad Perfformiad Panel 
 
O dan ei ddyletswydd i roi adroddiad am berfformiad, mae’n ofynnol i’r Cyngor gyhoeddi 
Adroddiad Hunanasesu unwaith ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn amlinellu’r 
casgliadau o ran i ba raddau y cyflawnodd y Cyngor ofynion y perfformiad yn ystod y 
flwyddyn ariannol honno, ac unrhyw gamau y bydd yn eu cymryd, neu y mae eisoes 
wedi eu cymryd, i gynyddu'r graddau y bydd yn bodloni gofynion y perfformiad. Mae 
pwyslais yr Adroddiad ar ddeall sut mae'r Cyngor yn gweithredu nawr, y gofynion 
tebygol y bydd yn eu hwynebu yn y dyfodol, a sut y gall feithrin cynaliadwyedd.  
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Y Sefyllfa ar hyn o bryd 
Bu’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ystyried yr Adroddiad Hunanasesu Drafft yn 
ei gyfarfod ar 27 Medi 2022. Ni wnaed dim argymhellion ffurfiol i newid y casgliadau na'r 
camau y mae'r Cyngor yn bwriadu eu cymryd, fodd bynnag, gofynnwyd am fân 
newidiadau i'r fformat a chodwyd nifer o bwyntiau ar sut i wella'r cylch nesaf o roi 
adroddiad. Mae’r Adroddiad Hunanasesu wedi’i ddiweddaru gyda’r diwygiadau hyn ac 
mae wedi’i atodi yn Atodiad 1. Cymeradwywyd yr Adroddiad gan y Cabinet ar 6 Rhagfyr 
2022 a chan y Cyngor ar 15 Rhagfyr 2022. 
 
Camau Nesaf 
Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn un o bedwar derbynnydd statudol yr 
Adroddiad Hunanasesu Terfynol. Bydd yr Adroddiad hefyd yn cael ei gyflwyno i 
Weinidogion, Estyn ac Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn ogystal â chael ei gyhoeddi ar 
wefan y Cyngor.   
 
Argymhelliad:      Cael Adroddiad Hunanasesu 2021/22 gan gynnwys yr 

Adolygiad Blynyddol o Amcanion Perfformiad a 
Llesiant 

 
Rheswm dros y  
penderfyniad:       Sicrhau cydymffurfedd â Rhan 6 Deddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021 / Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2021 

 
Atodiadau:             Atodiad 1 - Adroddiad Hunanasesu Terfynol 2021/22 
 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Alun Williams (Swyddog Arweiniol Corfforaethol 

Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd) 
 
Swyddog Adrodd: Rob Starr (Tîm Perfformiad ac Ymchwil) 
 
Dyddiad: 15 Rhagfyr 2022 
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      CYFLWYNIAD 

Croeso i Adroddiad Hunanasesu cyntaf 
Cyngor Sir Ceredigion. Mae’r adroddiad 
hwn yn adolygu ein perfformiad a’n 
cynnydd tuag at gyflawni ein Hamcanion 
Llesiant yn 2021/22. 

Cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 drefn rheoli 
perfformiad newydd ar gyfer awdurdodau 
lleol yn seiliedig ar Hunanasesiad. 

Yn syml, mae hunanasesu yn ymwneud 
ag awdurdodau lleol yn hunanymwybodol 
o sut y maent yn perfformio, lle mae 
angen iddynt wella a sicrhau bod 
gwasanaethau’n gynaliadwy yn y dyfodol. 
Mae’n broses barhaus o ddysgu a 
chyflawni gwelliannau flwyddyn ar ôl 
blwyddyn. 

Nid yw'r egwyddorion hyn yn newydd i 
Gyngor Sir Ceredigion. Rydym wedi bod 
yn defnyddio hunanasesu ers tro fel arf i 
fyfyrio ar sut yr ydym yn gwneud pethau 
nawr, a sut y gallwn gyflawni gwelliannau 
neu ddarparu mwy o effeithlonrwydd. 
Rhai enghreifftiau o hyn yw’r Model Gydol 
Oes arloesol sy’n trawsnewid y 
ddarpariaeth o ofal cymdeithasol yn y Sir, 
y defnydd arloesol o’n hadnoddau yn 
ystod COVID-19 i ddarparu ymateb 
effeithiol i’r pandemig a welodd 

Cynghorydd Bryan Davies 

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion 
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Eifion Evans 

Prif Weithredwr Cyngor Sir Cer-
edigion 

Gan Arweinydd a Prif Weithredwr Cyngor Sir 
Ceredigion 

Ceredigion yn parhau i fod yn un o’r 
rhannau mwyaf diogel o Gymru, a 
thrawsnewid y ffordd yr ydym yn 
rhyngweithio â’n cwsmeriaid trwy ein 
canolfan gyswllt “CLIC” i ddarparu 
profiad gwell i gwsmeriaid. 

Fe wnaethom gynnal ein Hunanasesiad 
yn ystod haf 2022, gan edrych ar ystod 
eang o dystiolaeth, adroddiadau 
rheoleiddio ac adborth helaeth o’r 
ymgynghoriad. Mae’n cadarnhau bod 
Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i 
berfformio’n uwch na’i statws ac yn 
gwneud defnydd da o’r adnoddau sydd 
ar gael iddo, er gwaethaf yr heriau a 
wynebwyd yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf megis toriadau sylweddol yn y 
gyllideb a phandemig COVID-19. 

Fodd bynnag, mae cyfleoedd i wella 
bob amser ac mae Hunanasesu wedi 
ein helpu ni i nodi camau gweithredu 
allweddol dros y flwyddyn nesaf a fydd 
yn helpu i ysgogi canlyniadau gwell i'r 
sir a'i dinasyddion. Byddwn yn cynnal 
ymgynghoriad pellach gyda 
dinasyddion, busnesau, Staff y Cyngor 
ac Undebau Llafur dros y misoedd 
nesaf i gasglu barn bellach ar sut y 
gallwn wella perfformiad ac edrychwn 

ymlaen at glywed eich barn. 

Rhan allweddol o adolygu ein 
perfformiad yw’r cynnydd o ran cyflawni 
ein Hamcanion Llesiant yn 2021/22. 
Roedd yr Amcanion hyn yn 
canolbwyntio ar gefnogi ein 
dinasyddion a’n busnesau yn ystod 
pandemig COVID-19. Er gwaethaf yr 
heriau yr ydym wedi'u hwynebu, mae 
cynnydd wedi bod yn dda ac mae'r 
adroddiad hwn yn amlygu nifer o 
gyflawniadau allweddol ar draws pob un 
o'r wyth Amcan. 

Yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai 
2022, rydym yn y broses o adolygu ein 
Hamcanion Llesiant i adlewyrchu 
uchelgeisiau’r weinyddiaeth newydd, y 
blaenoriaethau ar gyfer y Sir fel y 
nodwyd yn Asesiad Llesiant Lleol 
Ceredigion, a barn ein dinasyddion. 
Bydd Strategaeth Gorfforaethol newydd 
y Cyngor ar gyfer 2022-27 yn nodi ein 
Hamcanion Llesiant Corfforaethol 
newydd a’n huchelgeisiau ar gyfer y 
dyfodol. 

Gobeithiwn y bydd yr adroddiad hwn yn 
llawn gwybodaeth ac yn ffordd 
ddefnyddiol o gadw mewn cysylltiad ar 
ein taith gwella perfformiad. 
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YMARFER EIN SWY
DDOGAETHAU YN 

EFFEITHIOL 

CRYNODEB O BERFFORMIAD 2021-22                            

Rydym wedi dysgu llawer wrth gynhyrchu ein 
Adroddiad Hunanasesu 2021/22. Mae’r 
ymarfer wedi dod ag amrywiaeth eang o 
dystiolaeth ynghyd i asesu ein perfformiad ac 
adolygu ein Hamcanion Llesiant. Mae wedi 
amlygu a chanolbwyntio ein sylw ar yr heriau 
sy’n ein hwynebu. Mae'r rhain yn bwysig 
oherwydd mae angen i ni barhau i addasu i 
gwrdd â'r heriau hyn er mwyn sicrhau bod ein 
gwasanaethau'n gynaliadwy a hefyd pharhau i 
nodi cyfleoedd i wella lefelau perfformiad, nodi 
arbedion effeithlonrwydd, neu'r ddau. 

Mae yna saith thema yr ydym yn asesu ein 
hunain yn eu herbyn, sef: 

• Arfer ein swyddogaethau yn effeithiol 
• Defnyddio ein hadnoddau yn ddarbodus, yn 

effeithlon ac yn effeithiol 
• Sicrhau bod ein llywodraethu yn effeithiol 
• Arloesedd a chreadigrwydd 
• Cydweithio 
• Ymglymiad 
• Rheoli Risg 
 
Mae'r rhain yn deillio o gyfuniad o'r Canllawiau 
Statudol ar y Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 ynghyd â'r Egwyddor 
Datblygu Gynaliadwy. Maent yn adlewyrchu 
saith gweithgaredd craidd cyrff cyhoeddus fel y 
diffinnir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. Ar gyfer pob thema 
rydym yn asesu os oes gennym gynlluniau ac 
amcanion ar waith, a yw’r cynlluniau a’r 
amcanion hynny’n cael eu cyflawni ac os ydynt 
yn gynaliadwy dros y tymor hwy. 

Mae crynodeb o'r canfyddiadau a'r sgorau o 
bob un wedi’i dangos ar y tudalennau dilynol. 
Mae’r system sgorio yn cyd-fynd â Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol y Cyngor er cysondeb. 
Mae'n darparu graddfa Coch-Ambr-Gwyrdd i 
ddangos lle mae perfformiad yn dda a lle mae 
angen cymryd camau pellach. 
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CRYNODEB O SGORIO YN ÔL THEMA 

A oes gan y Cyngor set 
o strategaethau corfforaethol 
ar waith sy'n 
nodi gweledigaeth a blaenoria
ethau'r Cyngor? 

A yw'r strategaethau hyn 
yn cyflawni eu nodau a'u 
hamcanion? 

A yw'r strategaethau hyn 
yn gynaliadwy o ran 
addasu i anghenion y 
sefydliad yn y dyfodol? 

A yw Cynlluniau Busnes 
Gwasanaeth yn cyflawni 
eu hamcanion a'u 
targedau perfformiad? 

A oes gan y Cyngor fframwaith rheoli perfformiad effeithiol a 
chraffu democrataidd ar waith i gefnogi'r gwaith o gyflawni 

gweledigaeth a blaenoriaethau'r Cyngor? 

DEFNYDDIO EIN 
HADNODDAU YN 

ECONOMAIDD, YN 
EFFEITHLON AC 
YN EFFEITHIOL  

A yw'r strategaethau hyn yn cyflawni eu nodau a'u 
hamcanion datganedig ar gyfer Cynllunio'r Gweithlu, 

Rheolaeth Ariannol, Caffael a Rheoli Asedau? 

A yw'r strategaethau hyn 
yn gynaliadwy o ran 
addasu i anghenion y 
sefydliad yn y dyfodol? 

A oes gan y Cyngor 
strategaethau cynhwysfawr 
ar waith ar gyfer Cynllunio'r 
Gweithlu, Rheolaeth 
Ariannol, Caffael a Rheoli 
Asedau? 

Cyflawni Ein Swyddogaethau'n Effeithiol 

Mae gan y Cyngor lawer o strategaethau ar 
waith i gefnogi ac i helpu cyflawni Amcanion 
Llesiant Corfforaethol y Cyngor. Mae'r rhain 
yn cynnwys y Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig, y Strategaeth Gydol Oed a Llesiant, y 
Strategaeth Economaidd a'r Strategaeth 
Mynd i'r Afael â Chaledi. Mae cynnydd wrth 
gyflwyno'r strategaethau hyn hefyd wedi bod 
yn dda. Un enghraifft allweddol o 2021/22 yw 
llofnodi Bargen Twf Canolbarth Cymru i ddod 
â buddsoddiad cyfun o £110m i ranbarth 
Ganolbarth Cymru. 

Mae gosod blaenoriaethau hefyd wedi'i 
ystyried fel gwaith cryf a chadarnhaol gyda 
gweinyddiaeth newydd y Cyngor ac mae hyn 
wedi bod ar waith i ddatblygu’r Strategaeth 
Gorfforaethol newydd a’r Amcanion Llesiant 
Corfforaethol ar gyfer 2022-27. 

Mae gan y Cyngor weledigaeth uchelgeisiol ar 
gyfer y dyfodol, a'r asesiad cyffredinol yw bod 
y strategaethau ar waith yn gynaliadwy ac yn 
ystyried y cyd-destun tymor byr, canolig a hir. 

Fodd bynnag, fel pob awdurdod lleol, mae 
heriau i gyflawni’r uchelgeisiau hyn. Mae 
gallu ac adnoddau cyfyngedig ar gael, tra bod 
y galw gan gwsmeriaid yn parhau i dyfu. Er 
bod gan y Cyngor hanes o arloesi a 
chreadigrwydd wrth ddarparu gwasanaethau 
a cheisio ffyrdd newydd o weithio, 
cydnabyddir bod rheoli disgwyliadau ar 
wasanaethau hefyd yn bwysig wrth i ni symud 
ymlaen. Rydym wedi dysgu o brofiad 
blaenorol gyda phrosiectau eraill bod 
datblygu Strategaeth Gyfathrebu yn un ffordd 
o reoli hyn a byddwn yn anelu at roi hyn ar 
waith dros y flwyddyn nesaf. 

Ar y cyfan, mae wedi bod yn ddechrau 
cadarnhaol i’n taith berfformiad ar ôl COVID-
19 ers ailddechrau rheoli perfformiad. Fodd 
bynnag, rydym yn cydnabod bod llawer o 
waith i'w wneud o ran cryfhau rheoli 
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perfformiad ac adnabod y manteision a all 
ddod yn sgil hynny. Y cam cyntaf yw dod â 
Fframwaith Rheoli Perfformiad newydd ynghyd 
sy'n nodi'r dull gweithredu cyffredinol a'r 
prosesau safonol ar gyfer rheoli perfformiad 
yng Ngheredigion, gan gynnwys y broses 
Hunanasesu newydd. 

Cydnabyddir hefyd fod angen gwella mynediad 
at ddata meincnodi yn genedlaethol. Gallai’r 
diffyg data presennol olygu colli cyfleoedd i 
ddysgu o arfer gorau. Rydym felly yn cymryd 
rhan weithredol mewn darn o waith 
cydweithredol gyda Data Cymru a phob un o’r 
22 o brif gynghorau ledled y wlad i ddatblygu 
set newydd o fesurau perfformiad cenedlaethol 
i gefnogi gofynion perfformiad awdurdodau 
lleol. Bydd y gweithredu tymor hwy hwn yn 
amhrisiadwy o ran helpu i gyfathrebu 
perfformiad ac mae'n cyd-fynd â'n nod 
hirdymor o fod yn fwy seiliedig ar berfformiad a 
data. 

Rydym yn cydnabod bod angen inni fonitro 
effaith heriau sy'n dod i'r amlwg er mwyn deall 
a lliniaru'r effeithiau. Mae’r heriau hyn yn 
cynnwys yr argyfwng costau byw, tlodi, y rhyfel 
yn y Wcráin a chroesawu ffoaduriaid, 
newidiadau i Brotocol Gogledd Iwerddon ac 
effeithiau tymor hwy COVID-19. 

Defnyddio ein Hadnoddau yn Economaidd, 
Effeithlon ac Effeithiol 

Mae gan y Cyngor strategaethau ar waith ar 
gyfer gweithgareddau craidd y Cyngor - 
cynllunio'r gweithlu, rheolaeth ariannol, caffael 
a rheoli asedau. Asesir bod y sefyllfa gyffredinol 
yn dda yn enwedig mewn perthynas â 
rheolaeth ariannol. Mae adroddiadau 
rheoleiddio yn gadarnhaol, er enghraifft, 
rhoddodd Archwilio Cymru farn ddiamod ar 
gyfrifon y Cyngor. 

Mae hydwythdedd ariannol y Cyngor yn 
gryfder, yn enwedig wrth asesu cynaliadwyedd 
gwasanaethau. Mae gan y Cyngor Strategaeth 
Ariannol Tymor Canolig ar waith hefyd a 

4 

SICRHAU EIN 
LLYWODRAETHU 
YN EFFEITHIOL 

A oes gan y Cyngor god 
lleol cynhwysfawr a 
fframwaith llywodraethu 
ar waith ar gyfer cynnal 
llywodraethu 
corfforaethol y sefydliad? 

A yw'r Cyngor yn gweithio yn 
gynhyrchiol gyda'i 
rheoleiddwyr allanol ac yn 
dangos cydymffurfiad da? 

  

Da - ystyrir ei fod yn dda ar y cyfan ac 
yn bodloni arfer gorau nid oes angen 
unrhyw gamau pellach 

 

Derbyniol - efallai y bydd angen 
addasiadau mân  

 

Boddhaol - Angen gweithredu (cyn 
diwedd blwyddyn 9-12 mis) 

 

Islaw boddhaol - angen gweithredu brys 
(o fewn 3-6 mis) 

 

Annerbyniol - Angen gweithredu ar 
unwaith 

Allwedd i’r Asesiad 

dyfodol. 

Sicrhau bod ein Llywodraethu yn effeithiol 

Yn gyffredinol, mae’r dystiolaeth yn dangos 
bod trefniadau llywodraethu’r Cyngor yn 
gadarn ac yn cefnogi gwaith y Cyngor o ran 
gwella canlyniadau i drigolion. Mae'r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol, y 
Fframwaith Llywodraethu a'r Cod 
Llywodraethu Lleol yn eu lle ac mae'r 
berthynas â rheoleiddiadau yn gynhyrchiol. 

Mae adroddiadau rheoleiddiadau mewnol ac 
allanol yn tystio i hyn - mae'r adolygiad 
diweddaraf o Adolygiad Llywodraethu'r 
Cyngor a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2022 yn 
rhoi sicrwydd bod y gweithdrefnau'n gadarn, 
â ffocws ac yn effeithiol. Mae rhagor o 
fanylion ar gael yn Natganiad Llywodraethu 
Blynyddol y Cyngor. 

Pa mor effeithiol y caiff y cod a'r fframwaith 
llywodraethu eu cymhwyso a'u harsylwi? 

darparwyd cyllideb gytbwys yn 2021/22.  
Serch hynny, rydym yn cydnabod bod angen 
gwaith pellach i uchafu gwariant ac effaith y 
rhaglen cyfalaf, ac rydym yn fwriadau 
datblygu cynllun dros y flwyddyn nesaf. 

Mae ein dysgu wedi dangos bod angen inni 
sicrhau ein bod yn diweddaru strategaethau 
allweddol dros y deuddeg mis nesaf. Bydd 
hyn yn cynnwys y Cynllun Rheoli Asedau sy'n 
nodi sut rydym yn cynnal ein portffolio eiddo. 
Mae hyn yn bwysig wrth symud ymlaen i 
sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau 
o'n hasedau ffisegol. Yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf mae'r Cyngor wedi gwneud 
defnydd da ac arloesol o'i adeiladau i gefnogi 
ffyrdd newydd o weithio, a bydd y cynllun yn 
helpu i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer yr 
adeiladau hynny nad oes eu hangen mwyach 
a'u hailddefnyddio at ddibenion eraill neu 
ddarparu gwasanaethau gwell. 

Mae gweithredai craffu hefyd wedi’i chryfhau 
yn ddiweddar trwy corfforaetholi y proses 
craffu, ond bydd hyn yn cael ei diweddaru i 
gefnogi busnesau lleol a’r economi lleol, ac i 
sicrhau bod y Cyngor yn darparu gwerth am 
arian wrth ddefnyddio ei adnoddau ariannol. 

Yr her allweddol arall yw diweddaru'r Cynllun 
Gweithlu. Rydym yn cydnabod yr heriau o ran 
recriwtio a chadw a brofir ledled Cymru 
gyfan. Mae hyn yn bwysig oherwydd mae 
recriwtio i swyddi allweddol yn hanfodol i 
gyflawni ein huchelgeisiau. 

Yn dilyn pandemig COVID-19, mae’r Cyngor 
wedi bod yn adeiladu ar ei brofiadau i newid y 
ffordd y mae’n gweithio drwy fodel ‘gweithio 
hybrid’ newydd, sy’n darparu ffyrdd mwy 
ystwyth a symudol o weithio i staff, profiad 
gwell i gwsmeriaid ac sy’n hefyd yn 
gynaliadwy yn amgylcheddol ac yn ariannol. 

O ganlyniad, rydym yn bwriadu adolygu a 
diweddaru ein Cynllun Gweithlu i sicrhau ein 
bod yn datblygu ac yn cefnogi gweithlu 
ystwyth ond effeithiol i gefnogi anghenion y 
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chymdeithasol trigolion y Sir. 

Mae ailstrwythuro mawr y Cyngor o bob maes 
gwasanaeth yn enghraifft arall o groesawu 
arloesedd a chreadigrwydd. Mae wedi cymryd 
nifer o flynyddoedd i gwblhau'r broses o 
ddarparu strwythur sy'n cefnogi anghenion y 
sefydliad wrth symud ymlaen ac sydd hefyd 
wedi arwain at arbedion o £50m ers 2012. 
Cydnabuwyd, fodd bynnag, y gallai'r Cyngor 
wneud mwy i hyrwyddo trawsnewid y Cyngor a 
hysbysu manteision y gweithgareddau yma i’w 
cwsmeriaid a’i rhanddeiliaid. 

Cydweithio 

Yn gyffredinol, mae'r Cyngor yn rhagweithiol o 
ran ymgysylltu â phartneriaethau lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol. Ceir enghreifftiau 
da lle mae’r cydweithio hwn yn gwella 
canlyniadau megis drwy Dyfu Canolbarth 
Cymru, Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru, 
yr ymateb i COVID-19 a chyflwyno datblygiad 
tai gofal ychwanegol arloesol Maes y Môr yn 
Nhrefechan gyda Chymdeithas Tai Wales & 
West. 

Fodd bynnag, mae cyfeiriad strategol tuag at 
ganolbwyntio ar ymgysylltu â'r partneriaethau 
hynny sy'n fuddiol i bobl a chymunedau 
Ceredigion, lle ceir manteision amlwg. Mae'r 
Cyngor yn ymgysylltu'n rhagweithiol â'r 
partneriaethau hyn ac yn herio gwerth y 
trefniant os na, gan ddilyn trefniadau amgen lle 
bo angen. Cydnabyddir bod y dull rhagweithiol 
hwn o asesu gwerth gweithio ar y cyd yn 
hanfodol i sicrhau'r effaith fwyaf posibl o 
gydweithio a gwella canlyniadau i bobl leol. 

Ymglymiad 

Mae gan y Cyngor Strategaeth Ymgysylltu ar 
waith ond mae rhai digwyddiadau dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf wedi’u peryglu gan COVID-
19, sydd wedi effeithio ar ein gallu i wneud 
cymaint o ymgysylltu ac ymgynghori ag yr 
hoffem. 

5 

ARLOESI A 
CHREADIGRWYDD 

TYMOR HIR 

Pa mor effeithiol fu 
prosiectau trawsnewid y 
Cyngor o ran nodi a 
gweithredu creadigrwydd 
ac arloesedd ar draws y 
sefydliad? 

A yw'r Cyngor yn croesawu 
arloesedd a chreadigrwydd 
yn ei weithgareddau ac yn 
gweithredu trawsnewid? 

CRYNODEB O SGORIO YN ÔL THEMA 

Arloesedd a Chreadigrwydd Hirdymor 

Un o gryfderau’r Cyngor yw ei arloesedd a 
chreadigrwydd hirdymor. Mae gan y Cyngor 
hanes da o groesawu ffyrdd newydd o weithio a 
nodi ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau i 
ddarparu profiad gwell i gwsmeriaid, arbedion 
effeithlonrwydd, neu'r ddau. 

Mae llawer o enghreifftiau o hyn, a’r proffil 
uchaf ohonynt yw’r Rhaglen Gydol Oed a 
Llesiant sy’n trawsnewid gofal cymdeithasol yng 
Ngheredigion. Mae hyn mewn ymateb i 
ddemograffeg newidiol y Sir sydd wedi gweld 
cynnydd yn y galw am rai gwasanaethau a mwy 
o bwysau ariannol ar wasanaethau. Mae 
darparu cefnogaeth i bob oed ac angen yn her 
sylweddol i'r Cyngor gydag adnoddau 
cyfyngedig. 

Mae Rhaglen Gydol Oed a Llesiant y Cyngor 
wedi symud ymlaen yn dda, a byddwn yn 
parhau i fwrw ymlaen â thrawsnewid sut y gellir 
cefnogi iechyd, lles a diogelwch pobl yng 
Ngheredigion. Mae’r rhaglen yn gwella 
canlyniadau drwy wneud y mwyaf o 
annibyniaeth pobl a’u galluogi i aros yn eu 
cartrefi eu hunain ac yn eu cymuned eu hunain 
lle bynnag y bo modd. 

Mae llawer o enghreifftiau o arloesi o 2021/22, 
yn fwyaf nodedig y ffordd yr ymatebodd y 
Cyngor i bandemig COVID-19, a oedd yn 
cynnwys y defnydd o dechnoleg newydd i 
gefnogi staff i weithio gartref a pharhau i 
ddarparu gwasanaethau, sefydlu'r Gwasanaeth 
Profi Olrhain a Diogelu sef y cyntaf o’i fath yng 
Nghymru, a’r gweithdrefnau gorchymyn brys a 
ddarparodd fecanwaith effeithiol ar gyfer 
rheoli’r sefydliad yn ystod y pandemig. 

Yn fwy diweddar mae’r gwaith creadigol ac 
arloesol i ail-bwrpasu canolfannau hamdden y 
Cyngor drwy symud tuag at Ganolfannau 
Llesiant ar draws y Sir. Bydd y Canolfannau yn 
gwella'r cynnig craidd o ddarpariaeth hamdden 
gyda mannau cyfarfod, ymgynghori a thriniaeth 
i gyfrannu at wella lles corfforol, meddyliol a 

A yw'r Cyngor yn 
ymgysylltu'n rhagweithiol â 
phartneriaethau lleol, 
rhanbarthol a 
chenedlaethol? 

Pa mor effeithiol yw'r 
partneriaethau y mae'r 
Cyngor wedi buddsoddi 
ynddynt i gyflawni ei nodau 
a'i amcanion? 

CYDWEITHIO  CYDWEITHIO  
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RHEOLI RISG  

YMGLYMIAD  

Ceir rhai enghreifftiau da o ymgysylltu a lle 
defnyddiwyd y canlyniadau i ysgogi newidiadau. 
Er enghraifft, cynhyrchodd ymgynghoriad ar y 
defnydd o’r Parthau Diogel yn ystod y pandemig 
COVID-19 dros 2,000 o ymatebion a gwnaed 
newidiadau i rai o’r cynlluniau mewn ymateb. 

Roedd Strategaeth Economaidd newydd 
Ceredigion, sy'n nodi sut y byddwn yn gweithio 
gyda'n gilydd tuag at gyflawni twf economaidd 
cryf, cynaliadwy a mwy gwydn yn cynnwys 
ymgynghori wedi'i dargedu â dinasyddion, 
busnesau ac yn benodol pobl iau sy'n aml yn cael 
eu tangynrychioli. Cynhyrchodd y rhain rai 
canlyniadau gwerthfawr a ddefnyddiwyd gennym 
i helpu i lunio'r fersiwn derfynol o'r Strategaeth 
sydd bellach wedi'i chymeradwyo ac yn y broses 
o gael ei gweithredu. 

Amlygodd canfyddiadau’r Arolwg Llesiant 
Rhanbarthol yn ystod 2021, y ffordd y mae rhai 
heriau wedi dod i’r amlwg yn ystod pandemig 
COVID-19, megis mynd i’r afael â thlodi, 
fforddiadwyedd tai a chysylltedd digidol. Mae hyn 
wedi bod yn allweddol wrth helpu i ddatblygu’r 
Amcanion Llesiant Corfforaethol newydd. 

Mae ymgysylltu ac ymgynghori yn dda mewn rhai 
meysydd, ond ceir pocedi lle mae angen rhagor o 
waith. Er enghraifft, cymysg yw ansawdd 
Asesiadau Effaith Integredig. 

Fodd bynnag, ein cam cyntaf i gymryd ar unwaith 
yw diweddaru’r Strategaeth Ymgysylltu a 
Chyfranogiad i ychwanegu’r elfennau newydd o 
wneud penderfyniadau a chyfranogiad sy’n 
ofynnol gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021. Bydd y Strategaeth 
newydd yn gosod safon gyffredin ar draws yr 
awdurdod a bydd yn helpu i sicrhau bod gan bob 
cymuned yng Ngheredigion lais a byddwn yn 
mynd ati i geisio barn a phrofiadau byw'r grwpiau 
hynny na chlywir eu lleisiau yn aml. 

Rheoli Risg 

Mae rheolaeth risg yn y Cyngor wedi bod yn 
datblygu'n dda dros y tair blynedd diwethaf ac 
fe'i hystyrir yn broses gadarn. Mae cyflawni’r 44 o 

gamau lliniaru yn dda ac mae Cofrestr Risg 
Gorfforaethol y Cyngor yn ddogfen ‘fyw’ ac 
esblygol wrth i risgiau newid a risgiau newydd 
ddod i’r amlwg. 

Mae gennym berthynas dda gyda'n hyswirwyr, 
cynhaliwyd hyfforddiant gyda'r holl reolwyr a 
chanfuwyd bod yr adolygiad diwethaf o'r Polisi 
a Fframwaith Rheoli Risg yn foddhaol. 

Y cam nesaf yn ein taith rheoli risg yw cynnal 
adolygiad tair blynedd o'r broses yn chwarter 
olaf 2022/23. Mae hyn wedi'i gynnwys yn ein 
cynllun gweithredu ac mae'n cynnwys edrych 
ar arfer gorau i sicrhau bod trefniadau'n 
parhau'n gyfredol ac yn addas i'r diben. 

Y Cynllun Gweithredu 

Mewn ymateb i'r canfyddiadau hyn, rydym 
wedi nodi nifer o gyfleoedd i wella. Drwy 
ymgynghori â gwasanaethau'r Cyngor ac 
Aelodau etholedig, mae'r camau y bwriadwn 
eu cymryd mewn ymateb i'r dysgu hwn wedi'u 
cynnwys yn y cynllun gweithredu trosodd ac 
mewn cynlluniau busnesau gwasanaethau ble 
maent yn fwy gweithredol mewn natur. 

Bydd y rhan fwyaf o’r camau gweithredu hyn 
yn cael eu cyflawni dros y deuddeg mis nesaf a 
bydd cynnydd yn cael ei adrodd yn Adroddiad 
Hunanasesu 2022/23. Mae rhai yn gamau 
gweithredu tymor hwy a byddant yn ymestyn y 
tu hwnt i'r flwyddyn nesaf, ond bydd pob cam 
yn cael eu monitro hyd at eu cwblhau. 

Mae 15 o gamau gweithredu yr ydym yn 
bwriadu eu cymryd. Rydym wedi 
blaenoriaethu’r camau gweithredu er mwyn 
gosod y sylfeini ar gyfer gwaith yn y dyfodol ar 
draws y saith thema drwy sicrhau bod 
conglfeini hanfodol ein trywyddu ymholi 
allweddol yn cael eu bodloni cyn datblygu 
ymhellach. Rydym eisoes wedi nodi rhestr o 
gamau gweithredu sy'n dod i'r amlwg y 
byddwn yn eu hailasesu yn ystod y flwyddyn i 
ddod ac yn symud i'r cynllun gweithredu byw 
os a phan fo hynny'n briodol. 

6 
A yw'r strategaethau hyn yn gynaliadwy o ran 
addasu i anghenion y sefydliad yn y dyfodol? 

A oes gan y Cyngor 
strategaeth a fframwaith 
cynhwysfawr ar waith ar 
gyfer rheoli risg? 

A yw'r strategaethau hyn 
yn cyflawni eu nodau a'u 
hamcanion?  

A oes gan y Cyngor 
strategaeth gynhwysfawr a 
chynllun gweithredu ar 
gyfer ymgysylltu ac 
ymgynghori ar waith? 

Pa mor effeithiol y mae'r 
Cyngor yn defnyddio 
adborth ymgysylltu ac 
ymgynghori i adolygu a 
gwella ei wasanaethau? 

CRYNODEB O SGORIO YN ÔL THEMA 
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7 

Arfer ei swyddogaethau'n effeithiol - pa mor dda y mae'r Cyngor yn cyflawni canlyniadau gwell i bobl yn yr ardal leol? 

• Sicrhau bod swyddi gwag yn cael eu llenwi gan staff sydd â’r cymwysterau a’r profiad 
priodol i ddarparu profiad cwsmer o ansawdd uchel a lefel gwasanaeth  

• Sicrhau bod capasiti yn bodoli mewn gwasanaethau i ddarparu gwasanaethau o safon 

• Sicrhau cynaladwyedd gwasanaethau dros y tymor hwy 

• Caniatáu i ni nodi ac ymateb i anghenion newidiol cwsmeriaid 

• Gwella recriwtio a chadw gweithwyr 

• Gwella cynhyrchiant ac ansawdd gwasanaeth 

2022/23 Diweddaru Cynllun y Gweithlu i fynd i'r afael â 
materion allweddol gan gynnwys recriwtio, cadw 
a chynllunio olyniaeth i sicrhau lefelau staffio 
sefydlog, gweithlu cynaliadwy a bod swyddi 
gwag yn cael eu llenwi â staff â chymwysterau 
priodol. Bydd y Cynllun Gweithlu yn cyd-fynd â 
Strategaeth Gorfforaethol newydd y Cyngor ar 
gyfer 2022-27 

  

Cyflawni Cynllun Gweithlu i 
sicrhau bod gan y Cyngor 
weithlu cynaliadwy a chymwys 

Defnyddio ei adnoddau yn economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol - Pa mor dda y mae'r Cyngor yn defnyddio ac yn rheoli ei adnoddau? A yw'n sicrhau darbodusrwydd, eff-
eithlonrwydd ac effeithiolrwydd? 

• Darparu strategaeth ddiweddaredig a hirdymor i reoli asedau ffisegol y Cyngor 

• Sicrhau defnydd effeithlon ac effeithiol o asedau'r cyngor (cronfeydd, tir, adeiladau, staff 
a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu) 

• Cefnogi ffyrdd newydd o weithio ar ôl COVID-19 gan gynnwys rhesymoli asedau 

• Darparu strategaeth i ryddhau arbedion effeithlonrwydd a ffrydiau incwm newydd posibl 

• Sicrhau bod dull y Cyngor o reoli asedau yn addas at y diben a bod gwasanaethau’n 
gynaliadwy 

• Cefnogi gwasanaethau mwy cydgysylltiedig o ansawdd uchel 

2023/24 Diweddaru’r Strategaeth Rheoli Asedau i adle-
wyrchu materion cyfredol, yn enwedig cefnogi 
ffyrdd newydd o weithio a manteisio ar y cyf-
leoedd sy’n bodoli ar ôl COVID-19 i sicrhau 
gwasanaethau cynaliadwy o ansawdd uchel 

Cyflawni Strategaeth Rheoli 
Asedau sy'n rhoi ffyrdd new-
ydd o weithio ar waith i staff 
Cyngor Sir Ceredigion ac sy'n 
gwella profiad y cwsmer 

• Sicrhau bod Rhaglen Gyfalaf y Cyngor yn cael ei darparu a gwariant yn cael ei uchafu 

• Yn cefnogi gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ar brosiectau cyfalaf 

• Cefnogi’r gwaith o gyflawni gweledigaeth ac Amcanion Llesiant Corfforaethol y Cyngor 

• Yn cefnogi lleihau costau hirdymor a chynnydd mewn cynhyrchiant 

• Ynghyd â’r gyllideb refeniw yn darparu’r adnoddau i gwrdd â chyflawni cynlluniau busnes 
y gwasanaethau 

2023/24 Datblygu system fonitro i alluogi'r Cyngor i 
wneud defnydd llawn o'i adnoddau cyfalaf a 
chynyddu cyfran y gwariant cyfalaf ym mhob 
blwyddyn 

Sicrhau bod gwariant cyfalaf yn 
cael ei uchafu a'i ddefnyddio 

Rhesymeg/Sut bydd hyn yn gwella canlyniadau Amserlen Disgrifiad Gweithred 
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Rhesymeg/Sut bydd hyn yn gwella canlyniadau Amserlen Disgrifiad Gweithred 

• Rheoli'r cynnydd yn y galw a'r pwysau ariannol ar wasanaethau i ddarparu gwasanaethau 
cynaliadwy yn y dyfodol 

• Sicrhau bod pobl yn cael y lefel a'r math cywir o gymorth ar yr amser cywir 

• Hyrwyddo iechyd a lles cadarnhaol a chefnogi pobl i hunangynhaliaeth 

• Cryfhau teuluoedd fel bod plant a phobl ifanc yn aros gyda'u teulu 

• Galluogi unigolion i fyw'n annibynnol yn eu cymuned eu hunain 

• Yn darparu ymagweddau cymesur at ofal a chymorth a reolir 

• Amddiffyn unigolion a'u cadw'n ddiogel rhag camdriniaeth, niwed ac esgeulustod 

2022/23 Monitro ac adolygu cynnydd y Rhaglen Gydol 
Oed a Llesiant er mwyn sicrhau y darperir gwas-
anaethau a fydd yn cyflawni canlyniadau’r rhag-
len ac yn gwella llesiant cymdeithasol, econom-
aidd, amgylcheddol a diwylliannol pobl Ceredig-
ion 

Cyflawni Cam 2 y Rhaglen Lles-
iant Trwy Oed i drawsnewid 
gofal cymdeithasol yng Ngher-
edigion 

• Sicrhau bod arferion caffael yn gyfredol ac yn addas i'r diben 

• Helpu i gyflawni gwerth am arian drwy sicrhau bod y Cyngor yn gwario ei adnoddau 
ariannol yn ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol 

• Cefnogi nodi arbedion effeithlonrwydd a dileu gwastraff 

• Cyflawni arbedion drwy wneud y mwyaf o'r arbedion y gellir eu cyflawni drwy fwy o allu i 
brynu Fframweithiau Lleol, Rhanbarthol a Chenedlaethol 

• Cynnal safonau moesegol uchel o ran buddsoddi a phrynu 

• Gwneud y cyfraniad mwyaf posibl at ddatblygu cynaliadwy trwy gaffael atebion 
cynaliadwy 

• Cefnogi’r gwaith o gyflawni gweledigaeth ac Amcanion Llesiant Corfforaethol y Cyngor  

• Yn cefnogi busnesau lleol, cadwyni cyflenwi a datblygiad yr economi leol 

2023/24 Diweddaru Strategaeth Gaffael y Cyngor i gefn-
ogi busnesau lleol a’r economi leol, ac i sicrhau 
bod y Cyngor yn darparu gwerth am arian wrth 
ddefnyddio ei adnoddau ariannol 

Cefnogi busnesau lleol a’r ec-
onomi leol drwy roi’r Strateg-
aeth Gaffael wedi’i diweddaru 
ar waith 

Ymglymiad 

• Darparu dull safonol ac effeithiol o ymgysylltu a chyfranogi ar draws y Cyngor 

• Sicrhau bod y Cyngor yn ymgysylltu â phobl Ceredigion yn y ffordd orau a mwyaf priodol 

• Cael y wybodaeth ddiweddaraf am arfer gorau ym maes ymgysylltu ac ymgynghori 

• Mae dinasyddion a rhanddeiliaid yn rhan o'r broses gwneud penderfyniadau ac wrth lunio 
gwasanaethau'r Cyngor 

• Sicrhau bod adnoddau'r Cyngor yn cael eu cyfeirio at feysydd blaenoriaeth, megis yr 
argyfwng costau byw presennol, fel y nodwyd trwy ymgysylltu ac ymgynghori. 

• Sicrhau bod lleisiau pawb yng Ngheredigion yn cael eu clywed 

2022/23 Cyhoeddi’r Strategaeth Ymgysylltu a Chyfranog-
iad newydd i wella cyfleoedd ymgysylltu a chyf-
ranogi i ddinasyddion a rhanddeiliaid Ceredigion 

Darparu dull safonol ac effeith-
iol o ymgysylltu a chyfranogi ar 
draws y Cyngor a sicrhau bod y 
Cyngor yn ymgysylltu â phobl 
Ceredigion yn y ffordd orau a 
mwyaf priodol 
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Cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 broses newydd ar 
gyfer monitro perfformiad pob awdurdod 
lleol, yn seiliedig ar hunanasesiad. 
 
Mae’r gyfundrefn berfformiad newydd yn 
diffinio prif gynghorau fel ‘sefydliadau hunan 
wella’ drwy system sy’n seiliedig ar 
hunanasesu ac asesiad perfformiad panel. 
Bwriad y dull newydd yw adeiladu ar, a 
chefnogi, diwylliant lle mae cynghorau’n 
herio’r sefyllfa bresennol yn barhaus ac yn 
gofyn cwestiynau am sut y maent yn 
gweithredu a sut y gallant ddysgu o arfer 
gorau. Bydd hunanasesiad tryloyw ac agored 
o gyngor yn rhan sylfaenol o'r dull hwn. 
 
Mae hunanasesu effeithiol yn rhoi sicrwydd 
dibynadwy yn fewnol ac yn allanol i 
reoleiddwyr ac arolygiaethau ac yn bennaf oll 
mae'n helpu cynghorau i ddysgu'n barhaus a 
chyflawni gwelliant cynaliadwy a chanlyniadau 
gwell i ddinasyddion, defnyddwyr 
gwasanaethau a'u gweithlu eu hunain. 
 
Mae pum dyletswydd benodol wedi’u cyflwyno 
gan y Ddeddf: 
 
1. Dyletswydd i barhau i adolygu perfformiad 

Mae gan Gyngor Sir Ceredigion 
ddyletswydd i adolygu i ba raddau y mae’n 
cyflawni ei ‘gofynion perfformiad’ drwy 
bennu i ba raddau y mae: 
• Arfer ei swyddogaethau yn effeithiol 
• Defnyddio ei adnoddau yn 

economaidd, effeithlon ac effeithiol 
• Sicrhau bod ei lywodraethu yn 

effeithiol ar gyfer sicrhau'r uchod 
 
2. Dyletswydd i ymgynghori ar berfformiad 

Rhaid i gynghorau ymgynghori ag 

BETH YW HUNANASESU? 

amrywiaeth o bobl o leiaf unwaith ym 
mhob blwyddyn ariannol ynghylch i ba 
raddau y maent yn bodloni eu gofynion 
perfformiad. Yr ymgyngoreion statudol 
yw: 
• Pobl leol 
• Pobl eraill sy'n cynnal busnes yn y Sir 
• Staff y Cyngor 
• Pob Undeb Llafur a gydnabyddir gan 

y Cyngor 
 
3. Dyletswydd i adrodd ar berfformiad 

Rhaid i'r Cyngor gynhyrchu adroddiad 
hunanasesu bob blwyddyn ariannol. 
Rhaid i’r adroddiad nodi ei gasgliadau 
ynghylch i ba raddau yr oedd yn bodloni’r 
gofynion perfformiad, ac unrhyw gamau 
y mae’n bwriadu eu cymryd, neu y mae 
eisoes wedi’u cymryd i wella ymhellach. 

 
4. Dyletswydd i drefnu panel asesu 

perfformiad  
O leiaf unwaith ym mhob cyfnod 
etholiad, rhaid i'r Cyngor drefnu i banel 
annibynnol gynnal asesiad o'r graddau y 
mae'r cyngor yn bodloni'r gofynion 
perfformiad ac adrodd ar ei ganlyniadau. 

 
5. Dyletswydd i ymateb i panel asesu 

perfformiad  
Rhaid i'r Cyngor baratoi ymateb i 
Adroddiad y Panel Asesu yn nodi 
• I ba raddau y mae'n derbyn y 

casgliadau yn yr adroddiad 
• Sut mae'n bwriadu dilyn unrhyw 

argymhellion 
• Unrhyw gamau pellach y mae'r 

Cyngor yn bwriadu eu cymryd i wella 
perfformiad 

 

Diben y darpariaethau perfformiad a 
llywodraethu yn y Ddeddf yw adeiladu a 
chefnogi ar ddiwylliant sy’n datblygu, lle 
mae cynghorau’n mynd ati i geisio a 
chroesawu her, boed yn cael ei chyflwyno 
gan y cyngor, er enghraifft drwy 
weithdrefnau craffu, neu’n allanol. Mae'r 
darpariaethau wedi'u cynllunio i ddatblygu 
fframwaith sy'n cefnogi cynghorau, trwy 
broses adolygu barhaus, i feddwl am eu 
perfformiad a'u heffeithiolrwydd nawr ac ar 
gyfer y dyfodol; i annog sefydliadau mwy 
chwilfrydig sy'n barod i herio eu hunain i 
wneud mwy; a bod yn fwy arloesol a mwy 
uchelgeisiol yn yr hyn a wnânt. 
 
Ymarfer Myfyriol 
Ar gyfer Ceredigion, mae egwyddorion 
hunanasesu eisoes yn rhan annatod o'i 
threfniadau llywodraethu strategol a 
chorfforaethol parhaus. 
 
Rydym yn cydnabod y cyfle ar gyfer hunan 
fyfyrio a her adeiladol. Er enghraifft, mae’r 
math hwn o arfer myfyriol eisoes yn rhan 
annatod o Ddatganiad Cynllunio Busnes a 
Llywodraethu Blynyddol y Cyngor, ac eisoes 
wedi’i hen sefydlu yn y Cyngor. Mae arfer 
myfyriol yn elfen graidd o broses rheoli 
perfformiad cyffredinol y Cyngor, ac yn 
canolbwyntio ar werthuso sut rydym yn 
gwneud pethau ac nid dim ond yr hyn a 
wnawn. 
 
Rydym wedi mabwysiadu dull tebyg gyda 
Hunanasesu – mae arfer myfyriol yn rhan 
allweddol o’n Gweithdai Hunanasesu lle 
rydym yn myfyrio ar sut rydym yn 
gweithredu ar hyn o bryd, yr heriau a 
wynebwn yn y dyfodol a sut rydym yn 
ymgorffori cynaliadwyedd yn ein 
gweithgareddau wrth symud ymlaen. 
 

Y Pum Dyletswydd ar y Prif 
Gynghorau yw: 

CADWCH BERFFORMIAD O DAN 
ADOLYGIAD 

TREFNU ASESIAD PANEL PERFFORMIAD  

YMATEB I ASESIAD Y PANEL 
PERFFORMIAD  

YMGYNGHORI AR BERFFORMIAD 

ADRODD AR BERFFORMIAD 

Daeth Deddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) i rym yn 

2021 
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Ein Dull o Hunanasesu 

Mae ein dull at Hunanasesu yn seiliedig ar 
asesu ein hunain yn erbyn cyfres o Lwybrau 
Ymholi Allweddol. Mae “KLOEs” fel y cyfeirir 
atynt weithiau, yn gyfres o gwestiynau 
allweddol perthnasol yr ydym yn eu gofyn i ni 
ein hunain wrth i ni weithio drwy'r 
Hunanasesiad. 

Mae’r dull Llinellau Ymholi Allweddol yn ddull 
profedig o gynnal hunanasesiadau mewn 
Llywodraeth Leol ac ar draws y sector 
cyhoeddus ehangach. Mae'n sicrhau ein bod 
yn parhau i ganolbwyntio ar y farn 
gorfforaethol neu 'gyfannol' o berfformiad y 
Cyngor fel sy'n ofynnol gan y Ddeddf. Mae 
hefyd yn darparu'r eglurder hunanwerthuso 
sydd ei angen i'n helpu i nodi cyfleoedd ar 
gyfer gwella, ac wrth wneud hynny, mae'n 
darparu llwybr archwilio cryf i esbonio'r 
camau gweithredu yr ydym wedi'u cymryd 
wrth ymateb. 

Cofnodir y canfyddiadau yn ein dogfen 
Matrics Hunanasesu. Mae’r Matrics yn 
cofnodi’r dystiolaeth sy’n dangos sut yr ydym 
yn perfformio ar hyn o bryd, ein huchelgeisiau 
ar gyfer y dyfodol a’r camau y mae angen inni 
eu cymryd er mwyn cyflawni’r uchelgeisiau 
hynny. Defnyddir y ddogfen hon i nodi'r 
cyfleoedd sy'n bodoli ar gyfer gwelliant ac fe'i 
defnyddir i ddatblygu ein Cynllun Gweithredu 
Hunanasesu. Mae'r Matrics Hunanasesu ar 
gael ar gais. 

Cylchred Barhaus 

Mae hunanasesu yn broses barhaus o welliant 
- yn ystod y flwyddyn rydym yn cynnal 
ymgynghoriad i gefnogi hunanasesiad, rydym 
yn coladu tystiolaeth i lywio ein gweithdai, 
rydym yn cyflawni'r camau gweithredu yn ein 
cynllun gweithredu Hunanasesiad ac rydym 

yn monitro eu cynnydd tuag at ei gwblhau. 
Yr Adroddiad Hunanasesu yw'r allbwn 
allweddol o'r broses ond mae'r gwaith ar 
wella canlyniadau yn weithgaredd parhaus 
drwy gydol y flwyddyn. 

Mae’r diagram isod yn crynhoi’r prif 
gamau a’r graddfeydd amser sydd 
ynghlwm wrth gynnal yr Hunanasesiad a 
chynhyrchu’r Adroddiad Hunanasesu. 

Gwerthuso, Myfyrio ac Adnabod 
Cyfleoedd 

Yn ystod mis Ebrill bob blwyddyn rydym yn 
dod ag amrywiaeth eang o dystiolaeth 
ynghyd i'n helpu i asesu ein perfformiad 
presennol. Mae hyn yn cynnwys monitro 
perfformiad mewnol, adroddiadau 
rheolyddion o arolygiadau a chanlyniadau 
gweithgareddau ymgynghori ac 
ymgysylltu. Rydym yn cynnal ymarfer o 
adolygu'r dystiolaeth i nodi canfyddiadau 
allweddol - lle mae perfformiad wedi 
gwella, lle mae cyfleoedd i wella a beth 
yw'r themâu allweddol o'n 
hymgynghoriad. 

Cyflwynir canfyddiadau’r ymarfer hwn i 
Weithdai Hunanasesu gyda Grŵp 

Arweiniol y Cyngor a Phwyllgor Cydlynu 
Trosolwg a Chraffu i helpu i asesu ein 
perfformiad. 

Yn y gweithdai rydym yn ailasesu ein hunain 
yn erbyn y Prif Linellau Ymholi, gan 
ddiweddaru ein tystiolaeth ar gyfer pob 
cwestiwn a defnyddio hyn i nodi camau 
gweithredu ar gyfer gwella. Maent yn 
adolygu'r dystiolaeth sydd ar gael iddynt ac 
yn ychwanegu eu persbectif eu hunain i 
ddarparu sgorau wedi'u diweddaru ar gyfer 
pob cwestiwn. 

Mae'r gweithdai canfyddiadau'n cael eu 
coladu gan y Tîm Perfformiad ac Ymchwil. 
Maent yn cynhyrchu'r Adroddiad 
Hunanasesu drafft trwy dynnu ar y matrics 
tystiolaeth, y sgorau a'r camau gwella a 
nodwyd yn y gweithdy, ynghyd â ffynonellau 
allweddol eraill megis strategaethau 
allweddol ac adroddiadau arolygu. 

Mae rhan o’r coladu’n cynnwys croeswirio’r 
sgôr gyda’r dystiolaeth a ddarparwyd a 
cheisio eglurder ar ein casgliadau lle bo 
angen. Mae bylchau mewn tystiolaeth a 
dealltwriaeth o’n perfformiad hefyd yn cael 
eu hamlygu, sydd i gyd wedi’u cynllunio i 
sicrhau bod y broses yn gadarn. 

 SUT GWNAETHOM GYNNAL YR HUNANASESIAD     

Drwy ganolbwyntio ar hyn, gallwn ddysgu o’n 
profiadau a manteisio ar yr arloesedd a’r 
creadigrwydd sy’n bodoli yn y Cyngor i nodi 
cyfleoedd i wella ein perfformiad, boed hynny 
drwy godi lefelau perfformiad, nodi 
effeithlonrwydd neu wella boddhad 
cwsmeriaid. 

Mae Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio’r 
Cyngor yn chwarae rhan allweddol yn y proses 
Hunan Asesu. Maent yn gyfrifol am adolygu'r 
Adroddiad Hunanasesu drafft a gwneud 
argymhellion ar gyfer newidiadau i'r 
casgliadau y daethpwyd iddynt neu'r camau y 
mae'r Cyngor yn bwriadu eu cymryd. Caiff yr 
Adroddiad drafft ei adolygu gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio ym mis Medi. 

Caiff yr Adroddiad Hunanasesu ei ddiweddaru 
yn dilyn argymhellion y Pwyllgor a chyhoeddir 
yr adroddiad terfynol ym mis Tachwedd a'i 
gyflwyno i'r derbynwyr statudol - Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio'r Cyngor, 
Archwilydd Cyffredinol Cymru, Prif Arolygydd 
Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru a 
Gweinidogion Cymru. Bydd yr Adroddiad ar 
gael i’w weld ar wefan y Cyngor. 

Camau ac amserlen ar gyfer cwblhau Adroddiad Hunanasesu Ceredigion 2021/22 
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Mae Ceredigion yn ymdrechu i fod yn 
sefydliad a yrrir gan dystiolaeth a data. 
Defnyddiwyd amrywiaeth eang o dystiolaeth 
wrth asesu ein perfformiad ac wrth 
gynhyrchu'r adroddiad hwn. 

Rhennir y ffynonellau hyn yn dri chategori sy'n 
ein helpu i wirio bod ein casgliadau'n gywir. Y 
tri chategori yw'r dystiolaeth fewnol sydd ar 
gael i ni trwy strategaethau allweddol a 
monitro mewnol, megis y Strategaeth Ariannol 
Tymor Canolig, ein Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol a monitro Cwynion. Mae hyn yn rhoi 
golwg fewnol i ni o sut mae'r sefydliad yn 
perfformio. 

Rydym hefyd yn defnyddio’r dystiolaeth 
reoleiddiol ac allanol helaeth sy’n bodoli. 
Mae'r rhain yn cynnwys adroddiadau arolygu 
gan Estyn, Arolygiaeth Gofal Cymru a'r gwaith 
parhaus a wneir gan Archwilio Cymru. Mae 

ASESIAD SEILIEDIG AR DYSTIOLAETH 

hyn yn rhoi golwg reoleiddiol neu allanol i ni 
o sut rydym yn perfformio gan gyrff 
annibynnol. 

Y trydydd categori o dystiolaeth yw barn 
dinasyddion, busnesau, Staff y Cyngor ac 
Undebau Llafur, gan gynnig safbwynt y rhai 
sy'n derbyn gwasanaethau gan y Cyngor. 
Mae gan y Cyngor broses ymgysylltu ac 
ymgynghori parhaus ar waith drwy gydol y 
flwyddyn a ddefnyddir i gofnodi barn 
trigolion ar amrywiaeth o swyddogaethau’r 
Cyngor. 

Mae’r tri chategori tystiolaeth hyn yn ein 
helpu i ‘driongli’ neu wirio mai’r casgliadau y 
byddwn yn dod iddynt yw’r rhai cywir drwy 
ganiatáu inni gymharu’r canfyddiadau 
allweddol o bob un a sicrhau eu bod yn cyd-
fynd cyn cynhyrchu’r Adroddiad 
Hunanasesu (dangosir isod). 

Mae ymgynghori yn rhan annatod o'r 
dystiolaeth a ddefnyddiwyd yn ein rheolaeth 
perfformiad, a bydd yn parhau i chwarae rhan 
fwy byth wrth i ni barhau i archwilio cyfleoedd 
i wella gydag amrywiaeth o unigolion a 
grwpiau ar draws y Sir. 

Lle mae angen mwy o adborth gan grwpiau 
penodol, byddwn yn addasu ein hymagwedd 
yn ystod y flwyddyn i dargedu'r meysydd 
hynny. Byddwn yn ymgysylltu â’r llu o grwpiau 
a sefydliadau sy’n cynrychioli grwpiau 
penodol yn y sir, ac yn arbennig i sicrhau bod 
lleisiau’r rhai na clywir yn aml yn cael eu 
clywed yn iawn. 

Yn 2021/22 rydym wedi elwa o rai 
digwyddiadau ymgysylltu pwysig sy’n rhoi 
cipolwg unigryw ar farn dinasyddion a 

rhanddeiliaid. Roedd y rhain yn cynnwys yr 
Arolwg Llesiant Rhanbarthol a roddodd 
ymatebion manwl ynghylch y materion sy’n 
helpu i wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
pobl. 

Fe wnaethom hefyd gynnal arolwg unigryw o 
ddeiliaid tai a busnesau yng Ngheredigion yn 
ymwneud ag effaithau COVID-19 i helpu yn yr 
ymdrech adfer a darparu'r cymorth sydd ei 
angen i fynd i'r afael ag effeithiau hirdymor y 
pandemig. 

Mae’r ddau o’r rhain wedi’u defnyddio wrth 
gynhyrchu Strategaeth Gorfforaethol newydd y 
Cyngor a’r Amcanion Llesiant Corfforaethol yr 
ymgynghorir arnynt yn ystod mis Medi 2022. 

DYSGU O YMGYNGHORI 

Tystiolaeth Rheoleiddiol/Allanol 
• Adroddiad Gwella Blynyddol 

Archwilio Cymru 
• Adroddiad Perfformiad 

Blynyddol Arolygiaeth Gofal 
Cymru 

• Adroddiadau Archwilio Cymru 
• Adroddiadau AGC 
• Adroddiadau arolygu Estyn 
• Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru 
• Bydd yn cynnwys Asesiad y 

Panel Perfformiad  
• Adroddiadau Comisiynydd 

Cenedlaethau'r Dyfodol 
• Asesiad o Lesiant Lleol BGC 

Ceredigion 
• Adroddiad Blynyddol BGC 

Ceredigion 
• Asesiad Poblogaeth Gorllewin 

Cymru 
• Mesurau Atebolrwydd 

Perfformiad 
• Data Cymru / Ystadegau Cymru 

Ymgynghori ac Ymgysylltu 

• Arolwg Llesiant Rhanbarthol 
• Ymgynghoriad Strategaeth 

Economaidd 
• Fforwm Anabledd 
• Her Cyllideb Ceredigion 
• Is-grŵp Menter ac Arloesi 
• Cyfarfodydd misol yr Undebau 

Llafur 
• Effaith Arolwg COVID-19 
• Arolwg Lles Staff 
• Ymgynghori â Staff ar Ffyrdd 

Newydd o Weithio 

Tystiolaeth Fewnol 
• Datganiad Cyfrifon 
• Datganiad Llywodraethu 

Blynyddol 
• Adborth ac Adroddiadau Craffu 
• Adroddiad Blynyddol 

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

• Dangosfyrddau Perfformiad 
Chwarterol 

• Cynnydd y Cynllun Busnes 
• Cofrestr Risg Corfforaethol 
• Canmoliaeth, Sylwadau a 

Chwynion 
• PAMs 
• Adroddiadau Hunanasesu 

Blaenorol 
• Arolwg Cenedlaethol Cymru 
• Treth y Cyngor / Cyfradd Casglu 
• Strategaeth Gorfforaethol 
• Strategaeth Ariannol Tymor 

Canolig 
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Y mathau o dystiolaeth a ddefnyddiwyd i gynhyrchu'r Adroddiad Hunanasesu 

Ffynonellau a ddefnyddiwyd wrth gynnal yr Hunanasesiad ac Adolygiad o’r Amcanion Llesiant 

Hunanasesu 
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Integreiddio i Fframwaith Perfformiad y Cyn-
gor 

Nid yw hunanasesu yn broses annibynnol, yn 
hytrach mae wedi’i hintegreiddio fel rhan o 
drefniadau cynllunio corfforaethol a rheoli 
perfformiad parhaus y Cyngor. Mae'r diagram 
isod yn dangos sut mae hunanasesu yn cyd-
fynd â'n fframwaith perfformiad cyffredinol. 

Mae'n hanfodol i lywio Cynllunio Busnes a 
Rheoli Risg, ac yn ei dro mae'n tynnu ar gan-
lyniadau monitro cynlluniau busnes a'r gof-
restr risg gorfforaethol i werthuso ein per-
fformiad presennol a chwblhau'r hunanases-
iad. Yn ei hanfod, mae'n gyfathrebu dwy 
ffordd rhwng pob piler o'r Fframwaith Per-
fformiad. 

Mae amseriad Hunanasesiad hefyd yn bwysig. 
Mae wedi’i amseru i lywio a dylanwadu’n dryl-
oyw ar brosesau cynllunio strategol, rheolaeth 
ariannol a chyllideb y Cyngor, adolygiadau 
rheoli risg, cynllunio gwelliant a rheoli per-
fformiad parhaus. Er enghraifft, mae cyhoedd-
i'r Adroddiad Hunanasesu ym mis Tachwedd 
yn sicrhau ei fod yn cael ei baratoi mewn pryd 
i lywio'r broses cynllunio busnes a gosod tar-
gedau blynyddol yn chwarter olaf pob blwydd-
yn rhwng Ionawr a Mawrth. 

Hunanasesiad yn y Fframwaith Perfformiad 
Ehangach 

Mae gan Geredigion hanes hir o ddefnyddio 
hunanasesu yn effeithiol i ganfod ffyrdd ar-
loesol o ddarparu gwasanaethau, yn fwyaf 
diweddar yn y 'Rhaglen Gydol Oed a Llesiant’ 
sy'n cael ei rhoi ar waith i drawsnewid darpar-
iaeth gofal cymdeithasol yn y Sir dros y pum 
mlynedd nesaf. 

Mae hefyd yn rhan annatod o berfformiad 
gweithredol a chaiff ei ddefnyddio wrth osod 
cynlluniau busnes blynyddol ar gyfer pob 
gwasanaeth. Rydym i gyd yn cydnabod bod 
capasiti yn brin a bod galw mawr, ac o ganlyn-
iad ni fu cynllunio busnes effeithiol erioed mor 
bwysig i sicrhau ein bod yn darparu’r 
‘gwasanaethau cywir yn y ffordd gywir’. Mae 
cael y cyfle i ‘fyfyrio’ ar berfformiad y gorffen-
nol a’r presennol yn hanfodol i ddeall ein cryf-
derau, ein gwendidau a’n cyfleoedd. Mae’r 
math hwn o ymarfer myfyriol yn hollbwysig i’n 
helpu i bennu ein gweithredoedd a’n blaenor-
iaethau ar gyfer y blynyddoedd i ddod. 

Y Llinyn Aur 

Mae’r Cyngor yn defnyddio diagram ‘Llinyn 
Aur’ (a ddangosir ar y dde) i ddangos y cysyll-
tiadau rhwng ei strategaethau a’i gynlluniau 
allweddol. Mae'n disgrifio'r llif gwybodaeth o 
flaenoriaethau cenedlaethol a rhanbarthol ar 
gyfer gwella a gynhwysir yn y Cynllun Llesiant 
Lleol a'r Strategaeth Gorfforaethol, drwodd i 
wasanaethau unigol, timau ac aelodau o staff 
y Cyngor sy'n gyfrifol am eu cyflawni. 

Mae Llinyn Aur cryf yn bwysig gan ei fod yn 
dangos sut mae pob lefel o gynllunio a gweith-
redu yn cyfrannu at y lefel nesaf, a sut mae 
pob rôl o fewn y Cyngor yn cyfrannu at gyf-
lawni Amcanion Llesiant Corfforaethol Cered-
igion. 

Mae lle allweddol i hunanasesu yn y Llinyn Aur 
fel y ffordd yr ydym yn mesur llwyddiant ac yn 
ysgogi gwelliannau perfformiad, ynghyd â 
Chynllunio Busnes a rheolaeth a risg. 

RHEOLI EIN PERFFORMIAD  

Y ‘Llinyn Aur’ yng Ngheredigion  
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INVESTING IN ADOLYGIAD O’R AMCANION LLESIANT 2021/22 

Roedd Amcanion Llesiant 2021/22 y Cyngor 
yn canolbwyntio ar ymateb ac adferiad i 
bandemig COVID-19. Cymerwyd y 
penderfyniad hwn er mwyn gwarchod a gwella 
llesiant pawb yn ystod y cyfnod anodd hwn, 
ond heb beryglu llesiant cenedlaethau’r 
dyfodol. Fe'u cynlluniwyd i gefnogi gwaith 
adfer parhaus y Cyngor a'i bartneriaid. Cafodd 
yr Amcanion eu nodi a’u halinio i Asesiad y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus o Lesiant 
Lleol a’r Cynllun Llesiant Lleol. Dangosir yr 
wyth amcan yn y diagram ar y dde. 

Mae wedi bod yn ddwy flynedd heriol i bawb 
yng Ngheredigion a ledled Cymru. Mae 
pandemig COVID-19 wedi effeithio ar bob 
preswylydd, busnes a chymuned mewn 
gwahanol ffyrdd. Rydym wedi gweld rhai 
materion, megis tlodi ac yn enwedig tlodi 
mewn gwaith, yn dod i’r amlwg, tra bod 
materion eraill megis fforddiadwyedd tai 
wedi’u gwaethygu yn ystod y cyfnod hwn. Ar yr 
un pryd, rydym i gyd wedi bod yn ymwybodol 
o’r angen parhaus i leihau allyriadau carbon a 
symud tuag at ddod yn garbon-net sero er 
mwyn diogelu ein hamgylchedd hardd ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol. 

Fodd bynnag, er gwaethaf yr heriau, rydym yn 
falch iawn o sut mae ein cymunedau wedi dod 
at ei gilydd i gefnogi ei gilydd yn ystod y 
cyfnod anodd hwn, ac o’r ffyrdd y mae’r 
cyngor wedi addasu ei ffyrdd o weithio i 
barhau i ddarparu gwasanaethau drwy gydol y 
cyfnod. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor 
osod a chyhoeddi Amcanion Llesiant sydd 
wedi’u cynllunio i wneud y mwyaf o’n 
cyfraniad at gyflawni’r saith Nod Llesiant ar 
gyfer Cymru a nodir yn y Ddeddf. Ar yr un 
pryd mae’n rhaid i ni gyhoeddi datganiad yn 
egluro pam y bydd cyflawni’r amcanion yn 
cyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant a pha 
gamau y byddwn yn eu cymryd i gyflawni’r 
amcanion 

Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi crynodeb 
o sut mae ein Hamcanion Llesiant ar gyfer 
2021/22 yn cyfrannu at y Nodau Llesiant 
cenedlaethol, adolygiad o gynnydd yn erbyn 
cyflawni’r Amcanion a sut rydym wedi 
cymhwyso’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy. 

Wrth i ni symud ymlaen, byddwn yn parhau i 
ganolbwyntio ar adferiad o’r pandemig a 
byddwn yn parhau i ymgysylltu â, a 
chefnogi, trigolion a busnesau ar draws y 
Sir. 

Mae Strategaeth Gorfforaethol newydd y 
Cyngor ar gyfer 2022-27 yn nodi ein 
Hamcanion Llesiant Corfforaethol newydd 
a’n huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol. Ceir 
crynodeb o’r Amcanion Llesiant 
Corfforaethol newydd o 2023/24, a sut y 
cawsant eu hadolygu, ar dudalen 34. 
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Hybu’r Economi 

• Cynorthwyo busnesau i ymateb i effeithiau COVID-19 

• Cefnogi dysgwyr o bob oed a chefndir, i ddychwelyd yn ddiogel i 
addysg a hyfforddiant a gwella mynediad at ddysgu a chyflogaeth 

• Amddiffyn pobl rhag tlodi 
• Hyrwyddo a hwyluso diwylliant a hunaniaeth ddwyieithog unigryw a 

bywiog Ceredigion 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

• Cefnogi dinasyddion y mae COVID-19 wedi effeithio’n anghymesur 
arnynt i wella eu lles corfforol ac emosiynol 

• Hyrwyddo lles unigolion a chymunedau o fewn cartrefi diogel a 
hygyrch 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 

• Cefnogi teithio lledol, gwahanol fathau o deithio a ffyrdd o weithio 
sy’n adeiladu ar ein huchelgais o fod yn carbon net sero 

• Cefnogi ein cymunedau i fod yn gryf ac efo cysylltiad da fel eu bod 
yn gallu ffynnu er gwaethaf COVID-19 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 

Amcanion Llesiant 2021/22 
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GWELLA CANLYNIADAU 

Yn Mehefin 2022, cynhaliwyd Gwobrau 
Effeithlonrwydd Ynni Rhanbarthol Cymru yng 
Nghaerdydd. Enillodd Cyngor Sir Ceredigion 
ddwy wobr am eu Cynlluniau Effeithlonrwydd 
Ynni.  

Cynhaliwyd y gwobrau hyn i gydnabod gwaith 
rhagorol y sector arbed ynni yng Nghymru. 
Diben cynlluniau arbed ynni sydd ar waith 
ledled Cymru yw helpu perchnogion tai i leihau 
eu biliau ynni, mynd i’r afael â thlodi tanwydd 
a lleihau allyriadau carbon.  

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn rhedeg 
y Cynllun Hyblygrwydd ECO a Chynllun Cartrefi 
Clyd Ceredigion ers nifer o flynyddoedd. Fel 
rhan o’r cynlluniau hyn, mae nifer o fesurau 
inswleiddio a systemau gwresogi wedi’u 
cyflwyno mewn amrywiol adeiladau i wella eu 
heffeithlonrwydd o ran ynni.  

Erbyn hyn, mae’r Cyngor wedi buddsoddi dros 
£5 miliwn mewn prosiectau effeithlonrwydd 
egni ac arbedion carbon, mae’r 
buddsoddiadau yma wedi arbed £2.8miliwn 
hyd yn hyn. 

Amgylchedd  

Iach 

Yn Ionawr 2022, llofnodwyd y Cytundeb 
Terfynol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru 
gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac 
awdurdodau lleol y rhanbarth, sef Cyngor Sir 
Ceredigion a Chyngor Sir Powys.  

Mae’r Fargen Twf yn partneriaeth arloesol sy'n 
dod â buddsoddiad cyfunol o £110m gan 
Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, a 
disgwylir iddo ysgogi buddsoddiad ychwanegol 
sylweddol o ffynonellau cyhoeddus a phreifat 
eraill gan greu cymaint o effaith â phosib yn 
rhanbarth Canolbarth Cymru.  

Mae'r garreg filltir hon yn arwyddocaol gan bod 
disgwyl i'r rhaglenni a'r prosiectau a gefnogir 
gan y Fargen Dwf greu manteision cymdeithasol 
ac economaidd ehangach, megis gwell 
ansawdd bywyd, creu cyfleoedd busnes yn dilyn 
effaith COVID-19, datgarboneiddio mewn 
diwydiant ac ystyried effeithiau newid yn yr 
hinsawdd.  

Y canlyniadau posibl y gellir eu cyflawni yng 
Nghanolbarth Cymru drwy fuddsoddiad y 
Fargen Dwf ydy:  

• Creu rhwng 1,100 a 1,400 o swyddi newydd 
yng Nghanolbarth Cymru erbyn 2032.  

• Cefnogi cynnydd net ychwanegol o rhwng 
£570 miliwn a £700 miliwn yng ngwerth 
ychwanegol gros Economi Canolbarth 
Cymru erbyn 2032.  

• Sicrhau buddsoddiad o hyd at £400 miliwn 
yn Economi Canolbarth Cymru erbyn 2032. 

Creu  

Cyfleoedd 

Yn ystod pandemig COVID-19 roedd tua 2,900 
o breswylwyr o bobl ifanc i deuluoedd i ofalwyr 
wedi’i chefnogi trwy alwadau ‘Cadw mewn 
Cysylltiad’ rheolaidd oddi wrth staff y Cyngor yn 
Borth Cymorth Cynnar i wirio am ei llesiant ac i 
ddarparu cyfleoedd i siarad â rhywun arall yn 
ystod y cyfnod clo, roedd hyn yn helpu lleihau 
ynysu cymdeithasol ac unigrwydd.  

Cefnogi Pobl sy’n 

Agored i Niwed 

Mae trigolion cyntaf cynllun gofal ychwanegol 
newydd Aberystwyth wedi siarad am y modd y 
mae wedi trawsnewid eu bywydau, o gwrdd â 
ffrindiau newydd i ddarparu llwyfan ar gyfer 
dechrau newydd mewn bywyd.  

Agorodd Maes y Môr, a ddarparwyd gan Dai 
Wales & West mewn partneriaeth â Chyngor Sir 
Ceredigion, ym mis Hydref ym Mhen-yr-Angor, 
ac mae’n edrych dros y dref a’r harbwr. Ond i 
lawer o’i breswylwyr newydd, mae wedi cynnig 
llawer mwy na golygfeydd ysblennydd o’r môr 
yn unig.  
 
TMae eu cartref newydd yn darparu mynediad 
hawdd at amrywiaeth o gyfleusterau, gofal a 
chymorth 24 awr ar y safle yn ogystal â 
Swyddog Lles, gan sicrhau bod preswylwyr yn 
byw bywyd annibynnol, iach a llawn boddhad.  

Bywydau Annibynol 

a Bodlon 

Mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi dangos pa mor gritigol mae cysylltedd digidol i fusnesau, 
gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau Cymru. Mae buddsoddi a lobio parhaol gan y Cyngor wedi 
arwain at wella cysylltedd digidol ar draws y Sir. Er enghraifft, mae’r ddarpariaeth o Fand eang Ffibr 
i'r Adeilad (FTTP) wedi cynyddu o 20% i 28.3%. 
Mae gwell cysylltedd digidol yn cynyddu arloesi a chynhyrchiant ar draws y sir, ond mae hefyd yn 
cadw pobl a chymunedau yn gysylltiedig. Bydd y Cyngor yn parhau i gefnogi gwelliannau i gysylltedd 
digidol, megis cyflwyniad Band eang 4G, i helpu darparu’r cysylltedd mae busnesau a phobl angen, i 
fynd i’r afael a gwahardd digidol a chynyddu cyfleoedd i bawb.  

Ceredigion 

Cysylltiedig 

Cymunedau 

Cryf 

Mae Amgueddfa Ceredigion yn falch iawn o 
fod wedi derbyn £115,894 o gyllid datblygu 
gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol 
ar gyfer y prosiect canlynol: Perthyn: 
Archwiliad o sut y gall casgliadau greu 
cymuned yng Ngheredigion.  

Mae Perthyn yn brosiect uchelgeisiol sy’n 
ceisio sicrhau y gall pob un o drigolion 
Ceredigion ddod o hyd i rywbeth yng 
nghasgliad yr amgueddfa sy’n taro tant â’u 
hymdeimlad o hunaniaeth a’u gwerthoedd, 
waeth beth fo’u hoedran, eu rhywedd, eu 
hethnigrwydd, eu credoau, eu rhywioldeb, eu 
gallu, neu nodweddion eraill y maent yn 
uniaethu â nhw.  
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Cynnydd a Wnaed 

• Mae partneriaeth economaidd Tyfu 
Canolbarth Cymru wedi’i sefydlu ac wedi 
llwyddo i ddenu buddsoddiad Bargen Twf 
gwerth £110m i Ganolbarth Cymru dros y 10 
mlynedd nesaf ar gyfer prosiectau ar draws y 
rhanbarth. 

• Mae £10.8m o fuddsoddiad wedi’i sicrhau o 
Gronfa Lefelu i Fyny Llywodraeth y DU i helpu 
i drawsnewid Harbwr, Hen Goleg a 
phromenâd Aberystwyth. 

• Sicrhawyd gwerth 2.8m o fuddsoddiad o 
Gronfa Adnewyddu Gymunedol Llywodraeth y 
DU, ar gyfer 12 cynllun cymunedol ar draws y 
sir. 

• Arweiniodd cynllun Grant Cyfalaf Bach a 
ariannwyd gan Lywodraeth Cymru yn gynnar 
yn 2021 at bron i £500,000 o fuddsoddiad 
grant mewn busnesau Ceredigion, gan ddenu 
£631,000 pellach o gyllid gan y sector preifat. 
Arweiniodd y cymorth at greu 146 o swyddi 
newydd yng Ngheredigion, a chafodd 408 o 
swyddi eraill eu diogelu mewn 81 o fusnesau 
drwy’r buddsoddiadau. 

• Mae buddsoddiadau wedi arwain at 
Geredigion fel y Sir gyntaf i gael rhwydwaith 
LoRaWan ar gyfer y sir gyfan, sydd ar gael i 
bartneriaid yn y sector preifat a chyhoeddus ei 
ddefnyddio i wella'r defnydd o dechnoleg fel 
cymorth effeithlonrwydd busnes. 

• Cefnogi'r sector annibynnol trwy weithio ar y 
cyd gan ddarparu cymorth, cyllid ac 
adnoddau ar y cyd. Darparu adnoddau staffio 
ychwanegol, offer yn ogystal â chyngor iechyd 
a diogelwch a pholisïau a gweithdrefnau. 

• Arwain ar waith y Ganolfan Strategaethau 
Economaidd Lleol (CLES) i ddatblygu 
ymagweddau adeiladu cyfoeth cymunedol at 

 

Asesiad Cyffredinol o'r Daith Hyd Yma 

Mae cynnydd wrth fodloni'r flaenoriaeth hon yn Dda ac mae'r rhagolygon gwella yn Dda. Mae’r 
camau i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth a datblygu cynlluniau partneriaeth gydweithredol ac 
arloesol yn symud ymlaen yn dda.  

Mae'r Strategaeth Economaidd newydd yn darparu gweledigaeth a rennir ar gyfer yr economi leol 
ac ymyriadau ymarferol y gellir eu darparu ar y cyd. 

Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn enghraifft o gydweithio i sicrhau ein bod yn cryfhau’r 
economi leol a rhanbarthol fel rhan o Gymru lewyrchus a chydnerth ar ôl COVID-19.     

bolisïau ac arferion caffael lleol 

• Cefnogi busnesau lleol yn ystod y pandemig 
COVID-19 drwy weinyddu 8,835 o daliadau 
Grant Busnes ledled Ceredigion gwerth 
£49m. 

• Cyhoeddwyd Strategaeth Economaidd 
newydd Ceredigion ym mis Mawrth 2021, 
roedd yn nodi sut y byddwn yn cydweithio 
tuag at sicrhau twf economaidd cryf, 
cynaliadwy a mwy gwydn i Geredigion, 
wedi’i greu a’i rannu gan bawb. Mae’r 
ddogfen strategaeth yn nodi’r camau 
gweithredu a fydd yn mynd i’r afael â’r 
heriau a’r cyfleoedd sy’n bodoli yn yr 
economi leol. Mae’n canolbwyntio ar 
bedwar prif faes blaenoriaeth – Pobl, 
Menter, Lle a Chysylltedd, gyda phob adran 
yn amlinellu rhai o’r ymyriadau cynnar a 
ystyriwyd. Bydd gwaith yn parhau ar 
ddatblygu'r cynlluniau gweithredu manwl 
yn ystod 2021/22. 

• Yn ystod y pandemig, crëwyd tudalen we 
Cymorth Busnes pwrpasol i gefnogi 
economi Ceredigion i sicrhau bod 
busnesau, cyflogwyr a gweithwyr yn y Sir yn 
gallu cael gafael ar y wybodaeth, y cyngor 
a’r cymorth diweddaraf i’w helpu i addasu 
ac adfer ar ôl y pandemig. 

• Crëwyd “parthau diogel” yng nghanol trefi 
Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Chei 
Newydd i greu trefi diogel, deniadol i bobl 
ddod i siopa a’u mwynhau er gwaethaf 
effaith y pandemig. Roedd hyn yn cynnwys 
lledu llwybrau troed, gostwng cyrbau, cau 
ffyrdd, addasu mannau parcio a mannau i 
fusnesau fasnachu er mwyn galluogi pobl i 
gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr bob 
amser. 

• Rheolwyd 8,900 o ymholiadau’n ymwneud 
â COVID gan Wasanaeth Cyswllt Cwsmer 
Ceredigion ‘CLIC’ yn ystod y flwyddyn 
2020/21, gan gynnwys ymholiadau yn 
ymwneud â Grantiau Busnes, y Gronfa 
Adfer Ddiwylliannol a’r Cynllun Grant 
Cyfalaf Busnesau Bach. Roedd dros 2,000 
yn unig yn ymwneud â'r Grant Trethi 
Annomestig yn helpu busnesau yn y 
sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden 
a manwerthu nad ydynt yn hanfodol. 

• Mae Gweithffyrdd+ Ceredigion wedi parhau 
i helpu pobl sydd ddim mewn cyflogaeth i 
gael mynediad at hyfforddiant wyneb yn 
wyneb ac ar-lein wedi'i ariannu, profiad 
gwaith, cyfleoedd gwirfoddoli a swyddi. 
Mae’r cynllun yn cael ei staffio gan 
swyddogion o Gyngor Sir Ceredigion ac yn 
cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth 
Cymru. Mae cymorth ar gael i helpu pobl yr 
effeithir arnynt gan gyflyrau iechyd neu 
anableddau sy'n cyfyngu ar eu gallu i 

weithio; gofalwyr; y rhai â chymwysterau isel 
neu ddim cymwysterau; pobl â chyfrifoldebau 
gofal plant; pobl dros 54 oed; pobl mewn 
cartref un oedolyn neu gartref ddi-waith neu 
unrhyw un o grŵp Du a Lleiafrifoedd Ethnig. 

AMCAN LLESIANT: 
1) Cefnogi Busnesau i ymateb i effeithiau COVID-19 
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Hirdymor 

• Mae’r Strategaeth Economaidd yn cynllunio ar gyfer datblygiad hirdymor yr economi hyd at  
      2035 
• Mae Bargen Twf Canolbarth Cymru a’r Strategaeth Economaidd yn mynd i’r afael â gwendidau 

strwythurol hirdymor 
• Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn gosod y weledigaeth ar gyfer amserlen 15+ mlynedd 
• Defnyddiwyd dadansoddiad tueddiadau yn y dyfodol i ddatblygu gweledigaeth Tyfu Canolbarth 

Cymru 

Atal 

• Bydd mwy o gyfleoedd economaidd yn atal allfudo pellach o bobl ifanc medrus 
• Bydd twf economaidd yn atal effaith negyddol patrymau mudo yn y dyfodol ar y Gymraeg a diwyll-

iant Cymru 
• Bydd ymyriadau yn y Strategaeth Economaidd yn atal twf pellach yn y bwlch cynhyrchiant 

Cydweithio 

• Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn dod â’r sectorau cyhoeddus, preifat ac academaidd 
ynghyd i gyflawni nodau a rennir 

• Gweithio gyda Chyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru a’r DU i wneud y defnydd gorau o adnoddau 
a manteisio ar gyfleoedd 

Cynnwys 

• Mae busnesau'r sector preifat, ysgogwyr twf economaidd yn y dyfodol, yn rhan o'r gwaith o nodi 
blaenoriaethau a strategaethau allweddol 

• Y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n ymwneud â llunio rhaglen y Cynllun Twf 
sy’n dod i’r amlwg 

• Ymgymerwyd yn helaeth â datblygiad y Strategaeth Economaidd 

Integreiddio 

• Mae’r Strategaeth Economaidd yn darparu gweledigaeth a chamau gweithredu a rennir ar gyfer 
datblygu’r economi leol a bydd yr ymyriadau a gynhwysir ynddi yn cael eu cyflawni gan amrywiaeth 
o bartneriaid a rhanddeiliaid dros y 15 mlynedd nesaf. 

• Strategaethau twf economaidd wedi'u hintegreiddio â gwasanaethau eraill a ddarperir, gan gynnwys 
addysg, sgiliau, cynllunio a seilwaith 

CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL 

o Eitemau o Gyfarpar 
Diogelu Personol (PPE) 

wedi’i dosbarthu 

o ymholiadau yn ymwneud â 
COVID wedi’i rheoli gan 

Wasanaeth Cyswllt Cwsmer 
Ceredigion ‘CLIC’ 

o gyllid cyfalaf wedi’i sicrhau trwy’r 
Gronfa Codi’r Gwastad 2022-25 

o gyllid cyfalaf wedi’i sicrhau 
trwy’r Gronfa Adnewyddu 

Cymunedol i 2022/23 

Taliadau Grant Busnes a 
weinyddir ar draws 

Ceredigion 

O'r cyllid Grant Busnes 
a weinyddir ar draws 

Ceredigion 

Ymweliadau i sicrhau bod 
adeiladau busnes yn 

cydymffurfio â rheolau 
COVID-19 

Aelod staff wedi adleoli i rolau 
eraill i helpu i gefnogi ymateb 

COVID-19 

DARPARU DATBLYGU CYNALIADWY 
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Mae cefnogi busnesau i ymateb i effeithiau COVID-19 yn cefnogi pob un o’r Nodau Llesiant 
Cenedlaethol - Cymru Lewyrchus, Cymru Gydnerth, Cymru sy’n Fwy Cyfartal, Cymru Iachach, 
Cymru o Gymunedau Cydlynus, Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Iaith Gymraeg yn Ffynnu, a 
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Cynnydd a Wnaed 

• Mae system addysg Ceredigion yn parhau i 
gael ei hystyried ymhlith y mwyaf 
llwyddiannus yng Nghymru. Cafodd y 
gefnogaeth a’r adnoddau a ddarparwyd i holl 
ysgolion Ceredigion yn ystod pandemig Covid-
19 eu canmol a’u gwerthfawrogi’n arbennig 
gan arolygwyr, staff yr ysgol, rhieni a 
disgyblion. 

• Rhoddwyd dysgu o bell ar waith i bob disgybl 
yn ystod y cyfyngiadau a darparwyd ystod 
eang o adnoddau dal i fyny. 

• Sefydlodd y Cyngor Hyb Gofal Plant yn ystod 
camau cynnar y pandemig i gefnogi’r plant 
hynny a’u teuluoedd oedd angen gofal, gyda 
1,294 o sesiynau’n cael eu cynnal. 

• Mewn ymateb i amseroedd aros hir i gael 
cymorth iechyd meddwl, mae Cyngor Sir 
Ceredigion wedi cefnogi elusen ieuenctid leol i 
ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl 
hygyrch i bobl ifanc yn y sir. 

• Wedi gweithio gyda'r 3ydd sector a busnesau 
preifat i ddarparu cyfleoedd profiad gwaith i 
unigolion/grwpiau bregus. 

• Cyflwyno gofal plant a ariennir ar gyfer plant 3 
oed ledled y sir. 

• Buddsoddwyd a darparwyd darpariaeth 
feithrin megis Meithrinfa Llwyn yr Eos yn 
Aberystwyth gwerth £900k, Meithrinfa Ysgol 
Cenarth gwerth £700k a chyfleuster 
Meithrinfa Tregaron gwerth £600k. 

• Buddsoddi mewn a chyflawni gwelliannau 
ysgol megis adnewyddu ac ehangu i greu 
ysgol 3-16 yn Henry Richard, yr estyniad a’r 

gwelliannau yn Ysgol Gynradd Aberteifi a’r 
estyniad 3 llawr newydd yn Ysgol Uwchradd 
Aberteifi. 

• Mae datblygiadau ysgolion eisoes ar y gweill 
gan gynnwys y £100k o waith adeiladu yn 
ysgol uwchradd Penglais, darparu 
cyfleusterau newydd a gwell i’r ysgol, £160k 
o waith adeiladu yn Ysgol Henry Richard a 
£5.4m o waith ar Ysgol Uwchradd Aberteifi 
fel rhan o gynllun Rhaglen Ysgolion yr 21ain 
Ganrif. 

• Ymgynghorwyr proffesiynol a chontractwyr 
yn cael eu penodi i ddarparu ysgol ardal 
newydd £11.5m yn Nyffryn Aeron, a'r 
estyniad newydd gwerth £5.4m yn Ysgol 
Gymraeg Aberystwyth. 

• Penodi ymgynghorwyr i gwmpasu gwaith 
gwerth tua £1m i Amgueddfa Aberystwyth. 

• Rhaglen 2 flynedd o fuddsoddiadau gwerth 
£500,000 fel rhan o Raglen Arfor i gefnogi a 
chryfhau’r cysylltiadau rhwng twf 
economaidd a’r Gymraeg. 

• Gweithio’n rhagweithiol gyda Cadw 
(gwasanaeth amgylchedd hanesyddol 
Llywodraeth Cymru) a “Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen Enwau Lleoedd Hanesyddol” 
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. 

• Datblygu cynllun prentisiaeth yng nghartrefi 
gofal yr Awdurdod Lleol yng Ngheredigion. 

• Mae darpariaeth ddigidol wedi galluogi 
Cered (menter Gymraeg) i barhau i 
hyrwyddo’r Gymraeg o fewn cymunedau er 
gwaethaf COVID-19. Postiwyd rhaglen 
wythnosol o ddigwyddiadau a 
gweithgareddau ar safleoedd cyfryngau 
cymdeithasol gan gynnwys prosiectau 
ymgysylltu newydd ac arloesol fel 

darllediadau Theatr Soffa, Hwyl i Blant a 
Cefn y Rhwyd ar y cyd â Radio Aber. 

• Mae Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi 
wedi’i chyhoeddi i helpu i liniaru effaith 
COVID-19 a’r argyfwng costau byw ar y bobl 
fwyaf agored i niwed yng Ngheredigion. 

• Mae Cyngor Sir Ceredigion a'i bartneriaid ar 
Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion yn parhau i weithio'n 
rhagweithiol i liniaru achosion ac effeithiau 
tlodi yng Ngheredigion. 

• Cefnogi 5,502 o aelwydydd ac unigolion 
gyda’u Treth Cyngor drwy’r Cynllun 
Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, sef budd-dal i 
helpu pobl sydd ar incwm isel neu’n hawlio 
budd-daliadau penodol i dalu rhywfaint 
neu’r cyfan o’u bil Treth y Cyngor. 

• Gwnaed 453 o Daliadau Tai Dewisol i 
breswylwyr yn ystod 2021/22 a oedd yn 
wynebu diffyg o ran talu eu costau tai. 

• Parhaodd 42 o ddisgyblion i dderbyn trochi 
iaith trwy’r Ganolfan Iaith rhithiol. 

• Parhaodd 600 o ddisgyblion i dderbyn gwersi 
cerddoriaeth offerynnol yn ystod y pandemig. 

• Cyflwynodd Theatr Felinfach  sawl rhaglen 
gelfyddydol ddigidol drwy gydol y cyfnod clo, 
e.e. Ed holden (Mr Phormula) Sesiynau bît 
bocs, gwersi dawnsio, pantomeim digidol a 
sawl sesiwn llawn dychymyg i blant o bob oed. 

• Sicrhawyd bod adnoddau e-lyfrgell ar gael yn 
ehangach yn ystod y pandemig, ac adleolwyd 
faniau llyfrgell y Cyngor i ddarparu pecynnau 
gofal ar draws y Sir. 

• Cefnogodd Tîm Pobl Actif Ifanc Ceredigion, 
bobl ifanc yn ystod y pandemig drwy ddarparu 
sesiynau rhithiol - cynhyrchwyd 110 o fideos 
gyda’r nod o gael pobl ifanc yn eu harddegau, 
disgyblion oed ysgol gynradd a phlant bach 
cyn-ysgol i fod yn actif yn ystod yr amser pan 
oeddent gartref. 

 

Asesiad Cyffredinol o'r Daith Hyd Yma 

Mae cynnydd wrth fodloni'r flaenoriaeth hon yn Dda ac mae'r rhagolygon gwella yn Dda. Mae’r 
amcanion i gefnogi dysgwyr i ddychwelyd yn ddiogel i addysg, gan amddiffyn pobl rhag tlodi a 
hyrwyddo diwylliant bywiog Ceredigion ar y trywydd iawn.  

Er gwaethaf yr heriau o ran darparu gwasanaethau yn ystod y cyfyngiadau symud, roedd 
Ceredigion yn gallu darparu gwersi rhithwir a chymorth i ddysgwyr, cynnal sesiynau rhithwir yn 
hyrwyddo hunaniaeth ddiwylliannol ac ieithyddol gyfoethog Ceredigion, a bwrw ymlaen â 
chefnogi dinasyddion yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig ac yn fwy diweddar yr argyfwng 
costau byw. 

Er enghraifft, mae’r Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi yn cael ei rhoi ar waith drwy Is-grŵp 
Tlodi’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.     

AMCANION LLESIANT: 
 

2) Cefnogi dysgwyr o bob oed a chefndir, i ddychwelyd yn ddiogel i addysg a hyfforddiant a gwella mynediad at ddysgu a        
chyflogaeth 
3) Amddiffyn pobl rhag tlodi 
4) Hyrwyddo a hwyluso diwylliant a hunaniaeth ddwyieithog unigryw a bywiog Ceredigion 
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Hirdymor 

• Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Ceredigion yn strategaeth 10 mlynedd i gryfhau’r 
ddarpariaeth Gymraeg a gweithio tuag at filiwn o siaradwyr Cymraeg ledled Cymru erbyn 2050. 

• Rhagwelir y bydd yr adferiad o’r pandemig yn para am nifer o flynyddoedd ac mae ein cynlluniau i fynd 
i’r afael â thlodi yn cymryd agwedd hirdymor 

• Mae gwelliannau i ysgolion yn darparu cyfleusterau gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol o ddysgwyr 

Atal 

• Mae cefnogi pob dysgwr yn helpu i roi gwell cyfleoedd dysgu a gyrfa iddynt 
• Bydd gweithio i godi lefelau incwm ar draws y Sir yn helpu i atal tlodi mewn gwaith 
• Mae cefnogi pobl trwy Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor neu Daliadau Tai Dewisol yn elfennau 

allweddol o gymorth ariannol i aelwydydd drwy’r argyfwng costau byw ac i atal eu sefyllfa rhag 
gwaethygu. 

Cydweithio 

• Mae’r Cyngor yn gweithio’n rhagweithiol gyda phartneriaid drwy Is-grŵp Tlodi Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Ceredigion i fynd i’r afael ag achosion ac effeithiau tlodi ar draws y Sir. 

• Gweithio gyda’r Trydydd Sector i ddarparu cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc yn dilyn pandemig 
COVID-19 

Cynnwys 

• Mae cefnogi Cyngor Ieuenctid Ceredigion fel fforwm i blant a phobl ifanc yn sicrhau bod lleisiau pobl 
ifanc ledled Ceredigion yn cael eu clywed 

Integreiddio 

• Mae gwell sgiliau a swyddi yn cynyddu lefelau incwm ac felly'n galluogi'r economi leol i dyfu 
• Mae Rhaglen Arfor i gefnogi a chryfhau’r cysylltiadau rhwng twf economaidd a’r Gymraeg hefyd yn 

cryfhau pob un o’r pedair piler llesiant (economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol) 

CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL 

Taliadau Tai Dewisol a 
wnaed i breswylwyr yn 

2021/22 a oedd yn wynebu 
diffyg o ran talu eu costau tai 

Cyfrifiadur, tabled a dyfeisiau MIFI 
wedi’i dosbarthu er mwyn i 

ddisgyblion cael mynediad at 
ddysgu o bell 

arian wedi ei warantu i ailwampio ac 
adeiladu estyniad yn Ysgol Uwchradd 

Aberteifi 

a ddyfarnwyd i amryw o ysgolion 
lleol yn y Siarter Iaith Gymraeg, 

gan gynnwys Ysgol Gynradd 
Llanilar a Dyffryn Cledlyn  

roedd disgyblion yn parhau 
i dderbyn trochi iaith trwy'r 

Ganolfan Iaith rithiol 

O bobl ifanc a theuluoedd 
wedi eu cefnogi drwy 3,000 

o alwadau 

Fideo Pobl Ifanc Egnïol wedi 
eu cyhoeddi yn ystod y 

cyfnod clo 

Grwpiau a rhaglenni magu plant 
yn cael eu darparu'n rhithiol 

O gyllid wedi derbyn i Amgueddfa 
Ceredigion 

O fynychwyr i ŵyl ddigidol 
Gŵyl yr Enfys  

DARPARU DATBLYGU CYNALIADWY 
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Mae cefnogi dysgwyr o bob oed a chefndir i ddychwelyd yn ddiogel i addysg a hyfforddiant a 
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Llesiant Cenedlaethol - Cymru Lewyrchus, Cymru Gydnerth, Cymru sy’n Fwy Cyfartal, Cymru 
Iachach, Cymru o Gymunedau Cydlynus, Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Iaith Gymraeg yn 
Ffynnu, a Chymru sy'n Gyfrifol ar lefel Fyd-eang. 
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Cynnydd a Wnaed 
• Mae Ceredigion wedi ymateb i'r heriau o ran 

darparu gofal cymdeithasol drwy symud tuag 
at gyfuno'r gwasanaeth plant ac oedolion a 
oedd ar wahân yn flaenorol, yn un 
Gwasanaeth Gydol Oed a Llesiant. Mae hyn 
yn dileu rhwystrau adrannol, yn darparu 
gwasanaeth gydol oes fwy cyson i 
ddefnyddwyr ac yn cynnal sgiliau generig a 
hyblygrwydd staff. 

• Mae'r gwasanaeth gofal cymdeithasol sydd 
wedi'i drawsnewid yn canolbwyntio ar atal, 
ymyrryd yn gynnar i helpu cysylltu pobl i'r 
cymunedau a'r cyfleusterau o'u cwmpas, 
adeiladu gwydnwch unigol a theuluol ac atal 
problemau rhag gwaethygu fel bod angen 
gwasanaethau lefel uwch. 

• Fel rhan o'i waith atal, mae'r Cyngor wedi 
buddsoddi mewn rhoi cydnabyddiaeth a 
chefnogaeth lawn i rôl gofalwyr, yn enwedig 
trwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer seibiant, 
gan ganiatáu i ofalwyr gael seibiant o'r hyn a 
all fod yn rôl heriol 24/7. 

• Gan weithio gyda Chymdeithas Tai Wales and 
West, rydym wedi hwyluso datblygiad 
arloesol Tai Gofal Ychwanegol Maes y Môr yn 
Nhrefechan sy’n helpu pobl fregus i barhau i 
fyw’n annibynnol yn ôl lefel y gofal sydd 
angen ar yr unigolyn. 

• Cwblhau Cyfleuster Cymorth Cymunedol 
gwerth £100k Canolfan Steffan yn Llanbedr 
Pont Steffan, a chyflawni’r gwaith 
adnewyddu gwerth £150k yng Nghanolfan 
Ddydd Canolfan Padarn yn Aberystwyth. 

• Mae trefniadau comisiynu ar gyfer y 
ddarpariaeth breswyl newydd i Blant 
Cymhleth wedi cychwyn. 

• Gwneud y mwyaf o Grant Cyfleusterau i’r 
Anabl a Chyllid cysylltiedig gan Lywodraeth 
Cymru i ddarparu addasiadau i gartrefi, er 

mwyn galluogi pobl i aros yn eu 
cymunedau. 

• Fel yr awdurdod lleol Cymraeg cyntaf i 
wirfoddoli i groesawu ffoaduriaid o Syria, 
mae Ceredigion wedi croesawu ac 
integreiddio 74 ffoadur i’r sir. Mae'r 
rhaglenni adsefydlu pobl sydd wedi'u 
dadleoli yn mynd yn dda. 

• Defnyddio Grant Tai Cymdeithasol a 
ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru i 
ddarparu Tai Fforddiadwy y mae mawr eu 
hangen i’w rhentu. 

• Dyrannu Tai Cymdeithasol drwy'r Gofrestr 
Tai Cyffredin, gan ganiatáu 5 ardal i 
ymgeiswyr gan roi mwy o ddewis iddynt o 
ran lle y maent hwy a'u teulu yn dymuno 
byw. 

• Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
newydd 2020-2024 wedi’i gyhoeddi i 
sicrhau bod gan drigolion a rhanddeiliaid 
Ceredigion lais i ddylanwadu ar 
ddatblygiad polisïau a strategaethau a fydd 
yn effeithio ar eu bywydau. 

• Mae Gorchmynion Gwarchod Mannau 
Cyhoeddus wedi’u hadnewyddu ar gyfer 
Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan ac 
Aberystwyth i ymdrin â phroblemau mewn 
ardal sy’n achosi niwed i ansawdd bywyd y 
gymuned leol. 

• Ailfywiogi gwaith Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu Dyfed Powys ar Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol a chyflwyno Protocol 
Sbardun Cymunedol ar gyfer Cyngor Sir 
Ceredigion. 

• Cyflwyno cyfarfodydd monitro tensiwn 
wythnosol aml-asiantaeth i fynd i'r afael â 
thensiynau cymunedol arwyddion cynnar 
trwy ymyrraeth gynnar/gwaith ataliol ar sail 
partneriaeth. 

• Wedi'i roi ar waith gyda sefydliadau 
partner, cynlluniau peilot seiliedig ar le yn 

Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan ac 
Aberystwyth i fynd i'r afael â lles mewn 
cymunedau yn seiliedig ar angen. 

• Cafodd tua 2,900 o drigolion, o bobl ifanc i 
deuluoedd i ofalwyr, eu cefnogi yn ystod y 
pandemig trwy alwadau ‘Cadw mewn 
Cysylltiad’ rheolaidd gan staff y Cyngor ym 
Mhorth Cymorth Cynnar i wirio eu llesiant a 
rhoi cyfle i siarad â rhywun yn ystod y 
cyfnodau clo. 

• Ceredigion oedd yr awdurdod lleol cyntaf 
yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth 
olrhain cyswllt ac fe’i dewiswyd wedyn fel 
ardal beilot gan Lywodraeth Cymru, cyn 
sefydlu’r cynllun cenedlaethol. 

• Cefnogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
drwy sefydlu dau ysbyty maes dros dro 
mewn ymateb i COVID-19. 

• Ym mis Gorffennaf 2020, lansiodd 
Ceredigion ei hymgyrch Cysylltu â 
Charedigrwydd, i greu mwy o 
ddealltwriaeth am fudd ac effaith 
caredigrwydd i ni ein hunain ac i eraill yn 
ein cymuned. Mae’r ymgyrch yn meithrin 
cysylltiadau i leddfu unigrwydd ac 

arwahanrwydd sy’n gyffredin mewn llawer 
o’n cymunedau. 

• Symud ymlaen â chynlluniau i greu Canolfan 
Llesiant yn Llanbedr Pont Steffan, a datblygu 
cynlluniau i greu Canolfannau Llesiant yng 
Ngogledd a De’r sir hefyd. 

• Mae gwasanaeth Porth y Gymuned yn 
cynorthwyo trigolion o bob oed yng 
Ngheredigion, drwy eu helpu i wneud 
cysylltiadau i gael mynediad at gyfleoedd 
cymorth yn eu hardal a allai gynnal a gwella 
eu lles. Mae’r gwasanaeth hwn wedi bod yn 
arbennig o bwysig wrth gefnogi ein 
preswylwyr yn ystod pandemig COVID-19. 

• Gosodwyd cyfleusterau fideo-gynadledda ym 
mhob un o'n cartrefi gofal i sicrhau cyswllt ag 
aelodau'r teulu yn ystod y cyfyngiadau 
cenedlaethol. 

• Llwyddwyd i atal 96 o aelwydydd rhag 
digartrefedd yn ystod 2021/22 

• Cyflwynodd Tîm Cam Nesa Ceredigion 
becynnau llesiant i gefnogi pobl ifanc a 
brofodd unigrwydd, unigedd neu wendidau 
eraill yn ystod y pandemig. 

 

Asesiad Cyffredinol o’r Daith Hyd Yma 

Mae cynnydd wrth fodloni'r amcan hwn yn Dda ac mae'r rhagolygon gwella yn Dda. Er 
gwaethaf yr heriau o ran cefnogi dinasyddion a gafodd eu heffeithio yn anghymesur gan COVID
-19 a hyrwyddo llesiant unigolion a chymunedau mewn cartrefi diogel a hygyrch, aseswyd bod 
y ddau yn wyrdd ac ar darged.  

Mae llawer o enghreifftiau o sut mae'r Cyngor wedi gweithio'n rhagweithiol gyda phartneriaid i 
gydlynu ymateb effeithiol drwy'r pandemig.  

Mae'r Rhaglen Gydol Oed sy'n trawsnewid y modd y darperir gofal cymdeithasol yn y Sir yn 
enghraifft o sut mae Ceredigion yn arwain y ffordd i ddarparu Gwasanaethau Integredig nawr 
ac yn y dyfodol.      

AMCANION LLESIANT: 
 

5) Cefnogi dinasyddion sydd wedi cael ei effeithio yn anghymesur gan COVID-19 i wella eu lles corfforol ac emosiynol 
6) Hyrwyddo lles unigolion a chymunedau mewn cartrefi diogel a hygyrch 
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CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL 

O ymrwymiadau ar y cyfryngau 
cymdeithasol yn ystod y 

flwyddyn, i roi’r wybodaeth fwyaf 
diweddar i bobl 

O gardiau hunaniaeth gofalwyr a 
10 cerdyn gofalwyr ifanc wedi 

cynhyrchu 

O ddeunyddiau wedi postio allan i 
gefnogi’r Rhaglen Brechu yng 

Ngheredigion 

Eitemau o Offer Amddiffynnol 
Personol wedi’i dosbarthu 

Datganiad i'r wasg gyda 
newyddion a chyngor am 

COVID-19 

Person wedi’i chyfeirio at 
olrhain cyswllt i helpu pawb i 

gadw'n ddiogel 

Te prynhawn Cymraeg / 
‘seibiant mewn bocs’ wedi 

dosbarthu  

O fagiau Teulu Actif wedi’i dosbarthu 
gan wasanaethau Dechrau’n Deg a 

Teuluoedd yn gyntaf 

o barseli bwyd wedi dosbarthu i 
breswylwyr sy’n agored i niwed yn 

feddygol yn ystod pandemig 

Pecynnau llesiant wedi'u 
cynhyrchu ar gyfer gofalwyr 

di-dâl ac oedolion ynysig 

Hirdymor 

• Mae Model Gydol Oed yn ymwneud â chynllunio hirdymor i sicrhau gwasanaethau cynaliadwy ar gyfer 
y 15 mlynedd + nesaf 

• Mae Tueddiadau'r Dyfodol, megis newid demograffig wedi'u defnyddio yn y Model 
• Rhagwelir y bydd yr adferiad o’r pandemig yn para am nifer o flynyddoedd ac mae ein cynlluniau i 

wella llesiant corfforol a meddyliol yn cymryd agwedd hirdymor at gefnogaeth i ymateb 

Atal 

• Mae’r Model Gydol Oed yn darparu dull cydgysylltiedig o ymdrin â gofal cymdeithasol er mwyn atal, 
lleihau neu ohirio’r angen am gymorth parhaus, a chaniatáu i bobl aros yn eu cartrefi eu hunain. 

• Mae atal digartrefedd a hyrwyddo annibyniaeth yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r Cyngor a dyma'r 
ffordd fwyaf effeithiol o fynd i'r afael â digartrefedd 

• Mae Datblygu’r Canolfannau Llesiant yn cefnogi’r uchelgais i greu cymunedau iach 

Cydweithio 

• Mae’r Bwrdd Iechyd, y Cyngor a phartneriaid y Trydydd Sector yn cydweithio i roi rhaglenni iechyd a 
gofal cymdeithasol integredig ar waith ar draws gorllewin Cymru 

• Cydweithio effeithiol gyda’r Bwrdd Iechyd wrth ymateb i’r pandemig megis sefydlu’r ddau ysbyty maes 
a’r Canolfannau Brechu  

Cynnwys 

• Mae'r sectorau cyhoeddus a phreifat wedi bod yn gysylltiedig â datblygu'r Model Gydol Oed 
• Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn sicrhau bod ein gweithredoedd yn deg ac yn gynhwysol i 

bawb 
• Nodwyd pobl iau fel un o’r grwpiau yr effeithiwyd arnynt yn anghymesur gan y pandemig yng 

Ngheredigion, ac o ganlyniad rhoddwyd ystod o gymorth penodol ar waith. 

Integreiddio 

• Cydweithio cyhoeddus a phreifat i wneud y cyfraniad mwyaf posibl at Gymru iachach a nodau eraill 
• Mae cefnogi llesiant corfforol ac emosiynol pobl yn effeithio ar bob un o’r Nodau Llesiant cenedlaethol 

ac yn helpu i adeiladu cymunedau cryfach a mwy gwydn 

DARPARU DATBLYGU CYNALIADWY 
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UCHAFU EIN CYFRANIAD AT Y NODAU LLESIANT CENEDLAETHOL  

Mae cefnogi dinasyddion y mae COVID-19 wedi effeithio’n anghymesur arnynt i wella eu llesiant 
corfforol ac emosiynol a hyrwyddo llesiant unigolion a chymunedau mewn cartrefi diogel a 
hygyrch yn cefnogi’r holl Nodau Llesiant Cenedlaethol - Cymru Lewyrchus, Cymru Gydnerth, 
Cymru sy’n Fwy Cyfartal, Cymru Iachach, Cymru o Gymunedau Cydlynus, Cymru â Diwylliant 
Bywiog lle mae’r Iaith Gymraeg yn Ffynnu, a Chymru sy'n Gyfrifol ar lefel Fyd-eang. 
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Cynnydd a Wnaed 

• Blaenoriaethu newid hinsawdd a lleihau 
carbon. Ers 2007 mae'r Cyngor wedi cynnal 
cyfres o dri Chynllun Rheoli Carbon 5 mlyn-
edd. Ers cychwyn y cynllun cyntaf, mae Cyn-
gor Sir Ceredigion wedi lleihau ei allyriadau 
carbon gan 61%. 

• Yn 2020, datganodd y Cyngor Argyfwng Hin-
sawdd ac ymrwymodd y Cyngor i gyflawni 
Net Carbon Sero erbyn 2030. 

• Datblygu’r adeilad di-garbon net cyntaf ar 
stad y Cyngor gyda’r bloc meithrin newydd 
yn Ysgol Llwyn yr Eos ym Mhenparcau. 

• Gosod 70kw o gelloedd ffotofoltaig ar do 
Ysgol Bro Teifi, gan gynhyrchu 160kw yr awr 
o drydan glân. 

• Yn ogystal rydym wedi gosod 22kw o gell-
oedd ffoto-ffotaidd ar Ysgol Bro Pedr yn Llan-
bedr Pont Steffan, 10kw ar Ysgol Henry Rich-
ard yn Nhregaron a 10kw arall ar Ysgol Com-
ins Coch. 

• Gosod cannoedd o fylbiau LED yn ein goleu-
adau stryd o amgylch y sir, gan arwain at 
arbediad o dros £2 filiwn. 

• Rydym wedi cychwyn adolygiad o ddatgar-
boneiddio ein cerbydau fflyd. 

• Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae Cer-
edigion wedi cyflawni un o'r cyfraddau ail-
gylchu uchaf yng Nghymru a'r DU ac mae ar 
hyn o bryd ar 70%. Mae hyn wedi osgoi 
9,000 tunnell o allyriadau carbon ac wedi 
arbed tua £2 filiwn o gymharu â gwaredu 
traddodiadol. Rydym yn casglu digon o wast-
raff bwyd mewn blwyddyn i bweru 300 o 
gartrefi. 

• Cyflwyno casgliad ailgylchu gwydr o ymyl y 

ffordd. 

• Mae prosiect Caron Cosy y Cyngor wedi 
sicrhau bod cartrefi llawer o drigolion lleol 
yn ynni-effeithlon ac yn gynnes. Mae’r 
rhaglen wedi darparu gwres canolog ac 
inswleiddio ar gyfer 137 o gartrefi nad  
oedd yn ynni-effeithlon yn flaenorol, yn 
enwedig mewn ardaloedd gwledig lle nad 
yw’r rhwydwaith nwy yn cyrraedd. 

• Mae’r Cyngor wedi cyflwyno mentrau Eff-
eithlonrwydd Ynni sy’n darparu mesurau 
effeithlonrwydd a chyngor yng nghartrefi 
pobl. 

• Cyflawni gwelliannau seilwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus ar hyd coridor TrawsCymru 
drwy Gyllid Trafnidiaeth Leol. 

• Mae Swyddog Datblygu Trefi wedi’i gyflogi 
i ymgysylltu â chynrychiolwyr trefi i helpu i 
hwyluso a chefnogi syniadau i adfywio trefi 
gwledig Ceredigion. Darperir hyn gyda 
chymorth cyllid Leader drwy raglen Cynnal 
y Cardi. 

• £379k o gyllid wedi’i sicrhau gan Lywod-
raeth Cymru i gefnogi amrywiaeth o bros-
iectau i ddod ag asedau canol trefi i ddef-
nydd economaidd ac i wella seilwaith 
gwyrdd yng nghanol trefi. 

• Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Carbon Net 
Sero newydd ar gyfer Cyngor Ceredigion yn 
nodi ei ymateb i’r argyfwng hinsawdd ar 
gyfer y sir gyfan, ac yn egluro pam fod ang-
en i ni gymryd y camau hyn a pham mae 
targed 2030 mor bwysig i fynd i’r afael â’r 
newid yn yr hinsawdd. 

• Wedi cyflawni nifer o welliannau Teithio 
Llesol, gan gynnwys gwaith adnewyddu 
mawr ar Bont-yr-Odyn, Trefechan ac adeil-
adu llwybr defnydd a rennir rhwng Gog-
erddan a Phenrhyn-coch. 

• Sefydlwyd panel aml-asiantaeth i sicrhau 
bod lleoliadau cymunedol ar draws Cered-
igion yn cael eu hailagor yn ddiogel ac yn 
gymesur wrth i'r cyfyngiadau symud gael 
eu codi. Y nod yw cefnogi a rhoi cyngor i 
grwpiau cymunedol sy’n paratoi i ailagor 
drwy ddarparu cyfres o sesiynau briffio ar 
gyfer unigolion, grwpiau neu sefydliadau 
sy’n gyfrifol am ganolfannau cymunedol 
amlbwrpas sy’n canolbwyntio ar adeiladau, 
pobl a gweithgareddau. Mae'r panel hefyd 
wedi creu pecyn adnoddau i helpu i ailagor 
lleoliadau cymunedol yn ddiogel. 

• Llwyddwyd i ddarparu gwasanaethau 
rheng flaen craidd yn ddiogel yn ystod 
pandemig COVID-19 a pharhau i ymateb i 
faterion newidiol a achosir gan y pandem-
ig. 

• Cefnogir Gwasanaethau Priffyrdd ac Am-
gylcheddol ac ymateb gweithredol corffor-
aethol ehangach sydd wedi ymestyn o 
ddosbarthu blychau bwyd i grwpiau agored 
i niwed i gymorth logistaidd wrth ddosbar-
thu deunyddiau i ysgolion, gan ddarparu 

cymorth gweithredol i sefydlu canolfannau 
profi torfol a brechu. 

• Cefnogi cyflenwyr lleol trwy gydol y pandemig 
yn ystod y cyfnod o leihau neu ohirio gwasan-
aethau gwastraff a chludiant. 

• Mae lobïo sylweddol gan Gyngor Sir Ceredig-
ion ac eraill wedi arwain at ddarpariaeth o 
29.5% o fand eang ffeibr llawn gan roi gallu 
dros 100 Mbps. Mae'r lawrlwythiad cyfartal-
og ar gyfer y sir gyfan o 54mbps ar hyn o bryd 
yn un o'r lefelau uchaf ar gyfer awdurdod 
lleol gwledig. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, 
mae’r ddarpariaeth Ffibr i’r eiddo (FTTP) 
wedi cynyddu o 20% i 28.3%, ac ar gyfer 
Band Eang Cyflym Iawn (>30Mbps) o 80.6% i 
86.3% ar gyfer 30Mbps neu fwy. 

 

Asesiad Cyffredinol o’r Daith Hyd Yma 

Mae cynnydd wrth fodloni'r amcan hwn yn Dda ac mae'r rhagolygon gwella yn Dda. Mae’r holl 
gamau i leihau ein hallyriadau carbon, gwella’r ddarpariaeth teithio llesol a chreu cymunedau 
sydd wedi’u cysylltu’n dda ar y trywydd iawn, a bwriedir gwneud gwelliannau pellach yn ystod y 
flwyddyn nesaf. 

Mae Cynllun Rheoli Carbon y Cyngor yn enghraifft o Geredigion yn gwthio ymlaen i leihau ein 
hôl troed carbon, gan leihau ein cyfraniad at newid hinsawdd a chyflawni ein huchelgais o fod 
yn gyngor carbon net sero erbyn 2030.      

AMCANION LLESIANT: 
 

7) Cefnogi teithio llesol, dulliau eraill o deithio a ffyrdd o weithio sy’n adeiladu ar ein huchelgais di-garbon 
8) Cefnogi ein cymunedau i fod yn gryf gyda chysylltiadau da fel eu bod yn gallu ffynnu er gwaethaf COVID-19 
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Hirdymor 

• Bydd cynllunio hirdymor i leihau allyriadau carbon yn helpu i ddiogelu ein tirwedd hardd ar gyfer cen-
edlaethau’r dyfodol 

• Defnyddiwyd dadansoddiad Tueddiadau’r Dyfodol i ddatblygu Cynllun Rheoli Carbon 5 Mlynedd y 
Cyngor 

Atal 

• Mae'r amcan cyntaf yn canolbwyntio ar atal effaith pellach ar yr amgylchedd, yn enwedig lleihau allyr-
iadau carbon, ond hefyd yr effaith ar fioamrywiaeth ar draws y Sir 

• Mae teithio llesol yn rhan allweddol o strategaeth Ceredigion i wella iechyd a llesiant, ac felly atal 
problemau sy’n ymwneud ag iechyd yn y dyfodol. 

• Mae bod yn gysylltiedig wedi dod i’r amlwg dros y ddwy flynedd ddiwethaf, a bydd buddsoddi mewn 
cysylltedd yn helpu i greu cymunedau cryfach a mwy gwydn. 

Cydweithio 

• Bydd gweithio ar y cyd â phartneriaid a rhanddeiliaid yn helpu i sicrhau dull cydgysylltiedig o leihau 
effaith newid yn yr hinsawdd a’n bod i gyd yn canolbwyntio ar fathau mwy cynaliadwy o ynni yn y dyf-
odol. 

• Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredig-
ion, er enghraifft, i ddatblygu Prosiect Gwresogi Ardal Penglais lle bydd pob sefydliad sector cyhoedd-
us yn yr ardal yn gallu manteisio ar ynni gwyrdd. 

Cynnwys 

• Mae pawb yn cymryd rhan ac yn cael eu hannog i wneud dewisiadau a fydd yn lleihau costau nawr ac 
yn gwarchod yr amgylchedd ar gyfer y dyfodol 

Integreiddio 

• Mae datgarboneiddio, gwella iechyd y Sir trwy annog teithio llesol, a gwella cysylltedd yn dod â budd-
ion clir ar gyfer cynyddu ein cyfraniad i bob un o’r nodau llesiant 

CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL 

O gynnydd i ddarpariaeth 
band eang Ffibr i’r Adeilad 
(FTTP) o 20%, oherwydd 

buddsoddiad mewn 
cysylltedd digidol dros y 
ddwy flynedd ddiwethaf 

Gwobr Effeithlonrwydd Ynni 
Rhanbarthol i gydnabod y gwaith 

o helpu perchnogion tai i leihau eu 
biliau ynni, mynd i’r afael â thlodi 

tanwydd a lleihau allyriadau 
carbon 

o wastraff wedi’i ailgylchu, compostio 
neu ailddefnyddio 

tunnell o wastraff trefol caled 
wedi’i chasglu  

diwrnod ar gyfartaledd i 
glirio tomenni 

anghyfreithlon ledled y Sir 

o ostyngiad mewn allyriadau 
carbon ers 2007, sy’n arbed 

£6m i’w ail-fuddsoddi 

Wedi buddsoddi mewn 
prosiectau effeithlonrwydd 
ynni a lleihau carbon, gan 

arbed £2.8m hyd yma 

yn cael ei wario ar gynlluniau 
amddiffyn yr arfordir yn 

Aberaeron ac Aberystwyth 

DARPARU DATBLYGU CYNALIADWY 
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UCHAFU EIN CYFRANIAD AT Y NODAU LLESIANT CENEDLAETHOL 

Mae cefnogi teithio llesol, dulliau trafnidiaeth eraill a ffyrdd o weithio sy’n adeiladu ar ein 
huchelgais di-garbon a chefnogi ein cymunedau i fod yn gryf ac wedi’u cysylltu’n dda fel eu bod yn 
gallu ffynnu er gwaethaf COVID-19 yn cefnogi pob un o’r Nodau Llesiant Cenedlaethol - Cymru 
Lewyrchus, Cymru Gydnerth, Cymru sy’n Fwy Cyfartal, Cymru Iachach, Cymru o Gymunedau 
Cydlynus, Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Iaith Gymraeg yn Ffynnu, a Chymru sy'n Gyfrifol ar 
lefel Fyd-eang. 
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leol. Defnyddiwyd amrywiaeth o ffynonellau i 
bennu'r anghenion hyn gan gynnwys Asesiad 
diwethaf Ceredigion o Lesiant Lleol a’r 
Cynllun Llesiant Lleol. 

Bydd yr Amcanion Llesiant yn ein helpu i 
wella canlyniadau i bobl leol a hefyd yn 
gwneud y mwyaf o’n cyfraniad at y Nodau 
Llesiant cenedlaethol. 

Rydym yn monitro ac yn adolygu cynnydd 
tuag at gyflawni'r Amcanion yn rheolaidd ac 
yn cynhyrchu Adroddiad Hunanasesu 
blynyddol lle rydym yn cyfleu cynnydd. 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion yn dod ag arweinwyr 
gwasanaethau cyhoeddus y Sir a’r rhai sy’n 
gwneud penderfyniadau ynghyd, i wella 
llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol y Sir drwy 
gryfhau cydweithio ar draws gwasanaethau’r 
Sir. 

Fel y Cyngor, datblygwyd ei flaenoriaethau 
gan ddefnyddio tystiolaeth ac adborth 
ymgysylltu o ffynonellau allweddol megis yr 
Asesiad o Lesiant Lleol. 

Mae hyn yn sicrhau bod Amcanion Llesiant 
Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion wedi’u 
halinio i ganolbwyntio ar anghenion 
blaenoriaeth y Sir, a chynyddu’r cyfraniad at 
y Nodau Llesiant cenedlaethol. 

Mae themâu cyffredin fel mynd i’r afael a  
thlodi, cyfrifoldeb amgylcheddol, creu 
cyfleoedd a darparu’r dechrau gorau mewn 
bywyd i gyd yn cyd-fynd yn agos ac yn 
caniatáu i ni ddarparu ymateb cydgysylltiedig 
a rennir i wella llesiant. Mae’r tabl trosodd yn 
dangos sut mae Amcanion Llesiant 
Ceredigion yn cyfrannu at y 7 Nod Llesiant 
cenedlaethol. 

CYFRANIAD AT Y NODAU LLESIANT CENEDLAETHOL 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 yn ceisio gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru drwy ei gwneud yn ofynnol i 
gyrff cyhoeddus gydweithio i greu Cymru 
gynaliadwy. Ei bwriad yw helpu i greu Cymru yr 
ydym ni eisiau byw ynddo, nawr ac yn y dyfodol. 
Mae 7 nod llesiant cenedlaethol sy’n nodi 
gweledigaeth a rennir i bob corff cyhoeddus 
weithio tuag at (dangosir ar y dde). 

Gwyddom ein bod yn wynebu heriau yng 
Ngheredigion - mae pandemig COVID-19 wedi 
bod yn ddigynsail o ran ei effaith ar bob cefndir, 
ond yn fwy diweddar mae'r argyfwng costau 
byw yn effeithio ar lawer o aelwydydd yn y Sir. 
Mae rhai o’r materion hyn wedi’u gwaethygu 
gan y pandemig ac wedi dod i’r amlwg fel 
fforddiadwyedd tai, tra bod eraill yn parhau i 
fod yn her gyson fel mynd i’r afael a thlodi. 

Mae hefyd angen tyfu’r economi leol a chreu 
cyfleoedd i bobl leol aros a ffynnu yn eu 
cymunedau lleol. Bydd demograffeg newidiol y 
Sir tuag at boblogaeth sy’n heneiddio ac 
allfudiad o bobl iau yn cael effeithiau 
pellgyrhaeddol ar draws y pedwar piler llesiant. 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cydweithio â’i 
bartneriaid lleol a rhanbarthol i fynd i’r afael â’r 
materion cymhleth hyn i greu’r Ceredigion yr 
ydym ei heisiau. Rhai enghreifftiau yw Bargen 
Twf Canolbarth Cymru yn ysgogi cyllid 
sylweddol ar gyfer adfywio ar draws y 
rhanbarth, yr ymateb cydgysylltiedig i 
bandemig COVID-19 gydag amrywiaeth o 
bartneriaid ar draws y Sir, ac Is-grŵp Tlodi’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wrth fynd i’r 
afael ag effaith Tlodi ar draws y sir. 

Roedd Amcanion Llesiant 2021/22 y Cyngor yn 
canolbwyntio ar yr ymateb uniongyrchol i 
pandemig COVID-19 ac yn cefnogi’r adferiad 
tymor hwy. Fe'u gosodwyd yn seiliedig ar 
dystiolaeth o anghenion lleol ac ar farn pobl 

Y 7 NOD LLESIANT CENEDLAETHOL 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
yn rhoi 7 Nod Llesiant ar waith.  

 

Mae’r Ddeddf yn rhoi’r uchelgais, y caniatâd a’r 
rhwymedigaeth gyfreithiol i ni wella ein llesiant 

cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd. 

 

Mae’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru 
feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, i weithio yn 

well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd, 
ac i atal problemau parhaus fel 

tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd. 
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Cymru lewyrchus 

Mae ein holl Amcanion Llesiant yn adlewyrchu’r pwysigrwydd o ddatblygu economi leol Ceredigion. Bydd galluogi cyflogaeth, datblygu sgiliau, 
darparu tai fforddiadwy, amddiffyn yr amgylchedd, cefnogi busnesau a buddsoddi mewn adfywio i gyd yn cyfrannu tuag at y nod cenedlaethol o 
Gymru lewyrchus. Bydd cefnogi busnesau i ymateb i effeithiau Covid-19 yn helpu’r ymateb ar unwaith a’r ymateb yn y tymor hir wrth i ni edrych i 
gynyddu tyfiant economaidd, creu mwy o swyddi a swyddi tal gwell ac i gefnogi’r gweithlu trwy ddarparu cyfleoedd i ddysgu. 

 Nod Llesiant Sut mae Amcanion Llesiant y Cyngor yn cyfrannu at y Nodau Llesiant cenedlaethol 

Cymru gydnerth 
Bydd cyflwyno ein huchelgais o fod yn garbon net sero, cynyddu cyfleoedd i deithio llesol a sicrhau bod cymunedau wedi’i chysylltu yn dda yn helpu 
amddiffyn ein hamgylchedd naturiol ac yn creu cymunedau cryf a gydnerth. Mae hyn yn cyfrannu tuag at y nod llesiant cenedlaethol o greu Cymru 
gydnerth trwy leihau ein heffeithiau ar yr amgylchedd a gwella ein gallu i addasu i newid.  

Cymru iachach 

Mae cefnogi dysgwyr mewn addysg a hyfforddiant, amddiffyn pobl rhag tlodi, a hybu bywydau iachach a mwy llesol yn ceisio adeiladau Ceredigion a 
Chymru iachach. Mae hyn hefyd yn galluogi byw annibynnol ac yn darparu ymyrraeth gynnar a gwasanaethau atal i’r rhai sy’n agored i niwed. Bydd 
cefnogi dinasyddion sydd wedi’i effeithion anghymesur gan COVID-19 i wella ei llesiant ffisegol ac emosiynol yn cefnogi mentrau arall i ddarparu 
Cymru iachach. 

Cymru sy’n fwy cyfar-
tal 

Mae pob un o’n Hamcanion Llesiant yn ceisio sefydlu Cymru fwy Cyfartal drwy sicrhau cyfle cyfartal i bawb mewn cyflogaeth, tai, addysg, ffyrdd iach-
ach o fyw a chymunedau cynaliadwy. 

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 

Gymraeg yn ffynnu 

Mae'r Cyngor yn parhau i hyrwyddo diwylliant a hunaniaeth ddwyieithog unigryw a bywiog Ceredigion. Amlygwyd piler diwylliannol Llesiant fel un sy’n 
arbennig o bwysig i Ddinasyddion yn Asesiad Llesiant Lleol Ceredigion, ac mae mesurau pellach i hyrwyddo dwyieithrwydd a’r Iaith Gymraeg yn eu lle. 

 Cymru o gymunedau 
cydlynus 

Mae adeiladu cryfder ein cymunedau yn nodwedd allweddol yn ein Hamcanion Llesiant. Bydd darparu cefnogaeth i’n cymunedau fod yn gryf ac 
wedi’u cysylltu’n dda fel eu bod yn gallu ffynnu er gwaethaf Covid-19 yn gwella Cymru o gymunedau cydlynol. 

Cymru sy’n gyfrifol ar 
lefel fyd-eang 

Wrth ystyried ein Hamcanion Llesiant, rydym wedi ystyried Asesiad  o Lesiant Lleol Ceredigion a gweithgarwch ymgysylltu er mwyn sicrhau y gallwn 
wneud cyfraniad cadarnhaol at lesiant byd-eang. Mae cymorth ar gyfer teithio llesol, dulliau eraill o deithio a ffyrdd newydd o weithio sy’n adeiladu ar 
ein huchelgais di-garbon yn parhau â’n gwaith yn y maes hwn. 
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 Ffyrdd o Weithio Sut mae’r Cyngor wedi dangos yr Egwyddor Datblygu Cynaliadwy 

YR EGWYDDOR DATBLYGU CYNALIADWY 

Hirdymor 

Edrych i’r tymor hir fel nad ydym yn peryglu 
gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu 
anghenion eu hunain 

• Mae Cynllunio Ariannol Tymor Canolig yn sicrhau bod penderfyniadau yn ystyried yr effaith ar cenedlaethau’r 
dyfodol. 

• Mae cynllunio’r gweithlu yn sicrhau datblygiad sgiliau’r gweithlu ar gyfer y dyfodol. 
• Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn ceisio datblygu a gwella llesiant cymdeithasol, economi, amgylcheddol a 

diwylliannol Ceredigion dros y 5 mlynedd nesaf a thu hwnt. 

 

Integreiddio 

Cymryd ymagwedd integredig fel bod cyrff 
cyhoeddus yn edrych ar yr holl nodau llesiant 
wrth benderfynu ar eu Hamcanion llesiant 

• Mae Blaenoriaethau ac Amcanion Llesiant y Cyngor yn gydgysylltiedig mewn nifer o ffyrdd a bydd 
gwasanaethau yn parhau i gydweithio er mwyn gweithio tuag at gyflawni set gyffredin o nodau llesiant. 

 

Cynnwys 

Cynnwys amrywiaeth o’r boblogaeth yn y pen-
derfyniadau sy’n effeithio arnynt 

• Mae Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor 2017-2022 wedi ystyried Asesiad o Lesiant Lleol y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus a gynhyrchwyd yn dilyn cyfres o ymarferion ymgysylltu â dinasyddion, gan gynnwys 
y rheini â nodweddion gwarchodedig, fel y diffinnir o dan y Ddeddf Cydraddoldeb. 

• Bydd y Cyngor yn ymgynghori’n flynyddol â dinasyddion a’i grwpiau ymgysylltu er mwyn adolygu a gosod ei 
Amcanion Llesiant blynyddol. 

 

Cydweithio 

Gweithio gydag eraill mewn ffordd 
gydweithredol i ddod o hyd i atebion 
cynaliadwy a rennir 

Mae’r cyngor yn cefnogi’r partneriaethau canlynol, ynghyd ac eraill; 
• Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru. 
• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion. 
• Bwrdd Diogelu Plant. 
• Partneriaeth Diogelwch Cymunedol. 

Mae cydweithio wrth ddarparu gwasanaethau hefyd yn cael i’w chroesawu trwy’r Awdurdod. 

 

Atal 

Deall achosion sylfaenol problemau i'w hatal 
rhag digwydd 

• Mae Amcanion Llesiant y Cyngor wedi’u pennu er mwyn atal problemau rhag digwydd neu waethygu. Mae’r 
rhain yn cynnwys mynd i’r afael ag effeithiau tlodi, materion gwledigrwydd a gwella llesiant pobl o bob oed, 
o’r blynyddoedd cynnar hyd at oedran hŷn. 

• Mae digartrefedd yn canolbwyntio ar yr agenda atal. 
• Mae’r model Gwasanaethau Cymdeithasol yn hyrwyddo ymyrraeth gynnar ac atal.  

25 

T
udalen 438



 

  

AMCANION LLESIANT NEWYDD AR GYFER 2022/23 

Mae Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 yn 
esbonio sut mae’r Cyngor yn bwriadu cyflawni 
ei bedwar Amcan Llesiant Corfforaethol neu 
Flaenoriaethau Strategol.  

Prif bwrpas Strategaeth Gorfforaethol y 
Cyngor yw darlunio sut y bydd yr Awdurdod yn 
cefnogi ac yn hybu cynaliadwyedd a llesiant 
dinasyddion, drwy ei weledigaeth hirdymor a’i 
amcanion strategol. 

Adolygwyd yr Amcanion Llesiant Corfforaethol 
yn ystod haf 2022. 

Bydd yr Amcanion Llesiant Corfforaethol yn 
caniatáu i ni ddarparu gwasanaethau a fydd 
yn gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol pobl a 
chymunedau Ceredigion. Dewiswyd y rhain ar 
ôl ymgysylltu â’r cyhoedd, ystyried Asesiad 
Llesiant Lleol Ceredigion a gwrando ar 
ddyheadau’r weinyddiaeth wleidyddol 
newydd.  

Cam cyntaf y broses oedd cynnal 
dadansoddiad pen bwrdd o amrywiol ddarnau 
o dystiolaeth, er mwyn nodi’r prif faterion sy’n 
effeithio ar lesiant dinasyddion Ceredigion. 
Roedd y gwaith hwn yn cynnwys adolygu 
Asesiad Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Ceredigion, a oedd yn darparu 
darlun cynhwysfawr o lesiant yn y sir, gan 
gynnwys gwaith ymgysylltu eang â’r cyhoedd 
yn ystod 2021. Trwy hyn, cawsom wybod am 
bryderon pobl a’r meysydd y byddent yn 
dymuno eu gweld yn cael eu gwella.  

Ar ôl hynny, tynnwyd yr adborth ynghyd a’i 
ddehongli gan ystyried blaenoriaethau’r 
weinyddiaeth newydd dros y bum mlynedd 
nesaf a’i gymharu â’r Asesiad i nodi unrhyw 
flychau. Cynhaliwyd gweithdai gyda 
gwasanaethau’r Cyngor fel cam arall yn y 
broses ac aethpwyd ati i ddatblygu’r camau 
unigol y byddai angen eu cymryd i gyflawni’r 
Amcanion.  

Ein Gweledigaeth: 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn darparu gwasanaethau 
cyhoeddus dwyieithog cynaliadwy gwerth am arian sy’n 

cefnogi economi gref ac amgylchedd iach wrth hyrwyddo 
llesiant yn ein pobl a’n cymunedau 

Mae ymgynghoriad ar y Strategaeth ddrafft 
a’r Amcanion Llesiant yn cael eu cynnal yn 
ystod hydref 2022. Yr amcanion Llesiant 
Corfforaethol drafft yw: 

• Hybu’r economi, cefnogi busnesau a 
galluogi cyflogaeth 

• Creu cymunedau gofalgar ac iach 

• Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a 
galluogi pobl o bob oed i ddysgu  

• Creu cymunedau cynaliadwy a gwyrdd 
sydd wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd 

Roedd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol ym mlaen ein meddyliau wrth inni 
ddatblygu’r amcanion. Gwnaethom nodi’n 
benodol sut y gallem ni gyfrannu gymaint â 
phosibl at y Nodau Llesiant Cenedlaethol gan 
hefyd ddefnyddio’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy i sicrhau bod anghenion y 
presennol yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu 
ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu 
hanghenion eu hunain. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen 36 
ynglŵn â’r modd yr ydym ni wedi asesu ein 
hamcanion gan ddefnyddio’r egwyddorion 
datblygu cynaliadwy hyn.  

Rydym yn adolygu ein Hamcanion Llesiant 
Corfforaethol a’n camau bob blwyddyn i 
sicrhau mai dyma yw’r Amcanion iawn i 
Geredigion a’n bod ni yn eu cyflawni nhw.  

Mae’r Strategaeth yn nodi’n glir ein 
blaenoriaethau ac mae’n dangos ein 
hymrwymiad i wella llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn 
y Sir.   

I gael mwy o wybodaeth am yr Amcanion 
Llesiant Corfforaethol gwelir Strategaeth 
Gorfforaethol newydd y Cyngor 2022-27.  
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EIN PERFFORMIAD 
Mae'r Cyngor yn monitro ac yn meincnodi ei 
berfformiad yn rheolaidd fel rhan o'i 
drefniadau rheoli perfformiad parhaus. Mae 
perfformio meincnodi  yn cyfrannu at ein 
heffeithiolrwydd a’n heffeithlonrwydd 
cyffredinol drwy ganiatáu i ni nodi arfer gorau 
a chyfleoedd ar gyfer gwella. 

Oherwydd effaith pandemig COVID-19, 
gohiriwyd adrodd ar y Mesurau Atebolrwydd 
Perfformiad cenedlaethol (PAMs) am y 
flwyddyn 2020/21. O ganlyniad dim ond nifer 
fach a gasglwyd a dangosir y rhain drosodd. 

Y flwyddyn gasglu lawn ddiwethaf oedd 
2019/20, pan gasglwyd un ar hugain o 
Fesurau Atebolrwydd Perfformiad. Mae 
canlyniadau’r flwyddyn honno’n dangos bod y 

MESURIADAU 
ATEBOLRWYDD 
PERFFORMIAD 

2019/20 I GYMHARU 
Â'R TARGED 

Ar targed:    14   (72%) 

Oddi ar y targed (<=5%):    3    (14%) 

Oddi ar y targed (>5%):    4    (13%) 

mwyafrif (14) o fesurau Ceredigion yn 
cyrraedd eu targed, gyda 3 pellach ychydig 
oddi ar y targed a 4 yn sylweddol oddi ar y 
targed, (gweler y siart isod ar y chwith). 

O gymharu â'r flwyddyn flaenorol, roedd y 
mwyafrif (14) wedi dangos gwelliant o 
gymharu â'r flwyddyn flaenorol, nid oedd yr 
un ohonynt ar yr un lefel ac roedd y 7 arall 
wedi gostwng, (gweler y siart isod). 

Mae'r Cyngor yn gweithio'n rhagweithiol 
gyda Data Cymru a phob un o'r 21 
Awdurdod Lleol ledled y wlad i ddatblygu set 
well o fesurau i gynorthwyo gyda'r gwaith o 
feincnodi a bydd gwaith ar hyn yn parhau yn 
ystod 2023/24. 

Ar targed   14   (67%) 

Oddi ar y targed (llai na 5%):    0   (0%) 

Oddi ar y targed (mwy na 5%): 7    (33%) 

MESURIADAU ALLWEDDOL ARALL 

Mae'r Cyngor yn defnyddio amrywiaeth o 
ddangosyddion perfformiad i fonitro pa mor 
dda y mae ein gwasanaethau'n perfformio o 
ran bodloni anghenion defnyddwyr 
gwasanaethau ac i fesur eu 
heffeithlonrwydd a'u gwerth am arian. 

Maent yn mesur perfformiad ar draws ystod 
eang o wasanaethau'r Cyngor gan gynnwys: 
rheolaeth ariannol, addysg, tai, 
gwasanaethau hamdden, rheoli gwastraff a 
glanhau strydoedd. Gosodir targedau ar 
gyfer pob mesur a gwneir cymariaethau 
gyda rhanbarth Gorllewin Cymru a'r darlun 
cenedlaethol. 

Er enghraifft, er gwaethaf yr heriau 
sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf 
oherwydd pandemig COVID-19, mae dau 
fesur effeithlonrwydd allweddol, sef casglu 

Treth y Cyngor ac ardrethi Annomestig 
(busnes), yn parhau i fod yn uwch na'r 
cyfartaledd. Mae’r Dreth Gyngor Band ‘D’ 
gyfartalog, a ddefnyddir yn aml fel cymharydd 
rhwng gwahanol Siroedd, yn dangos bod 
cyfraddau cyfredol yn gyfartal â’r cyfartaledd 
cenedlaethol ledled Cymru. 
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2020/21 MESURIADAU ATEBOLRWYDD PERFFORMIAD 

MESURIADAU 
ATEBOLRWYDD 
PERFFORMIAD 

2020/21 O'I 
GYMHARU I 

GYFARTALEDD 
CYMRU 

Gwell na'r cyfartaledd:        6 

Yr un fath â'r cyfartaledd:   1 

Yn waeth na'r cyfartaledd: 1 
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     Post: 

Cyngor Sir Ceredigion 

Canolfan Rheidol 
Rhodfa Padarn 
Llanbadarn Fawr 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 3UE 

 

 Ffôn : 

01545 570881 

Mae Fersiwn Testun Plaen neu Fersiwn 
Hawdd ei Ddarllen o’r ddogfen yma ar 
gael o Gyngor Sir Ceredigion 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 17 Ionawr 2023 
  
Lleoliad: 
 
Teitl: 
 

Siambr y Cyngor / O bell drwy fideo gynadledda 
 
Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion 2022-
2027 gan gynnwys yr Amcanion Llesiant Corfforaethol 

 
Pwrpas yr adroddiad: 

 
Darparu’r Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer 2022-2027, 
gan gynnwys yr Amcanion Llesiant Corfforaethol 
newydd, i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

  
Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor a’r 
Aelod Cabinet dros Bolisi a Pherfformiad 

 
 
Cefndir 

Yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai 2022 roedd angen Strategaeth Gorfforaethol 
newydd i nodi Amcanion Llesiant Corfforaethol newydd y Cyngor a’r dyheadau ar 
gyfer y pum mlynedd nesaf.  

Cafodd y Strategaeth Gorfforaethol newydd a’r Amcanion Llesiant eu datblygu rhwng 
Mehefin a Medi 2022 a chawsant eu cymeradwyo gan y Cyngor ar 24 Tachwedd 
2022. Mae’r Strategaeth ynghlwm yn Atodiad 1 ac mae crynodeb o’r Amcanion 
Llesiant Corfforaethol i’w cael ar dudalen 9.  

Y Sefyllfa Bresennol 

Diben y Strategaeth Gorfforaethol yw dangos sut fydd y Cyngor yn ceisio gwella 
llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol trigolion a 
chymunedau Ceredigion a hefyd cyfrannu i’r eithaf i’r saith Amcan Llesiant 
Cenedlaethol, yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  

Yr Amcanion Llesiant Corfforaethol yw: 

• Hybu’r economi, cefnogi busnesau a galluogi cyflogaeth 
• Creu cymunedau gofalgar ac iach 
• Darparu'r dechrau gorau mewn bywyd a galluogi pobl o bob oed i ddysgu 
• Creu cymunedau cynaliadwy a gwyrdd sydd wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd 

Maen nhw wedi cael eu nodi drwy ddadansoddi tystiolaeth yn helaeth ac ymgysylltu 
â'r trigolion, gan gynnwys dyheadau'r weinyddiaeth wleidyddol newydd, Asesiad o 
Lesiant Lleol Ceredigion a'r ymgynghoriad cyhoeddus a fu ar y strategaeth ddrafft yn 
ystod Medi/Hydref 2022.  

Tudalen 443 Eitem Agenda 13



2 
 

Hefyd mae’r amcanion wedi’u nodi drwy weledigaeth Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Roedd hyn yn cynnwys nodi sut y gallem 
wneud y cyfraniad mwyaf i'r amcanion llesiant cenedlaethol a hefyd sicrhau ein 
bod yn defnyddio’r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy i ddiwallu anghenion y 
presennol heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion 
eu hunain.  

Bydd y Strategaeth Gorfforaethol yn cael ei rhoi ar waith dros y pum mlynedd nesaf 
a bydd y cynnydd yn cael ei adolygu’n flynyddol yn Adroddiad Hunanasesu’r Cyngor 
a gyhoeddir ym mis Tachwedd bob blwyddyn.  

 
 

 
Argymhelliad: Derbyn y Strategaeth Gorfforaethol newydd ar gyfer 

2022-2027 gan gynnwys yr Amcanion Llesiant 
Corfforaethol 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

I sicrhau bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn 
cael gwybod am y Strategaeth Gorfforaethol newydd 
ar gyfer 2022-2027 a’r Amcanion Llesiant 
Corfforaethol newydd 

 
Atodiadau: Atodiad 1 ‒ Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Alun Williams (Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd) 
 

Swyddog Adrodd: Rob Starr (Tîm Perfformiad ac Ymchwil) 
 

Dyddiad: 1 Rhagfyr 2022 
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17eg Ionawr 2023 - 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 
 

17eg Ionawr 2023 Trefniadau Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio 
Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol - 
Chwarter 2 
Siarter Archwilio Mewnol 
Dogfen Fframwaith Llywodraethu & 
Diweddariad ar y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol a Chod Lleol Llywodraethu 
Corfforaethol  
Adroddiad Canol Blwyddyn ar Ganmoliaeth, 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth   
Adroddiad Hunanasesu Terfynol Cyngor Sir 
Ceredigion  
Adroddiad Strategaeth Gorfforaethol 2022-27 

Elin Prysor 
 
Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
Harry Dimmack 
 
 
 
Marie Neige-
Hadfield  
Alun Williams/Rob 
Starr 
Rob Starr 

19eg Ionawr 2023 Datganiad Ariannol Blynyddol yn unig (i 
gynnwys y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol) i’w ddilyn gan y Cyngor 

Duncan Hall 

9fed Mawrth 2023 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol – 
Chwarter 3  
Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol ar 
gyfer 2023-2024 
Adroddiad Archwilio Mewnol – Adolygiad o’r 
Fframwaith Llywodraethu 2022/2023 
Hunanasesu arfer da a gwerthuso 
effeithiolrwydd y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio 
Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Chwarter 3 

Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
Alex Jenkins 
 
Harry Dimmack 
 
 
Alun Williams 
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