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

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

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

gofynnwyd am wybodaeth ar gyfer Cyfarfod yn y dyfodol.  

 

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

Diweddarwyd: 1 Medi 2022  

* Blwyddyn Fwrdeistrefol  

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

dilynol.  

Acronymau:  

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



  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 

Rhif Dyddiad 
cyfarfod 
y PLlA 

Eitem  Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

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

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf 

Cwblhawyd? 
Do/Naddo 

1.  17.1.22 Adolygiad 
AC o’r 
Gwasanaeth 
Cynllunio  

Nodwyd yr 
adroddiad. 

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

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

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

21.9.2022 
 
 

Do 



Rhif Dyddiad 
cyfarfod 
y PLlA 

Eitem  Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

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

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf 

Cwblhawyd? 
Do/Naddo 

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

Cynllun 
Gweithredu 
diweddaraf y 
Grŵp 
Gorchwyl a 
Gorffen. 

2.  6.6.222 14. 
Adroddiad 
Blynyddol 
PLlA 2021-
22 

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

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

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

Amh Do 



Rhif Dyddiad 
cyfarfod 
y PLlA 

Eitem  Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

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

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf 

Cwblhawyd? 
Do/Naddo 

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

3.  6.6.22 16. Cofrestr 
Risgiau 
Corfforaethol
– Chwarter 4 

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

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

SAC: Polisi, 
Perfformiad a 
Diogelwch y 
Cyhoedd  

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

21.9.22 Do 



Rhif Dyddiad 
cyfarfod 
y PLlA 

Eitem  Nodwyd/ 
Sylwadau 

Camau 
Gweithredu 

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

Diweddariad 
ar y 
datblygiadau  

I’w adrodd 
nesaf 

Cwblhawyd? 
Do/Naddo 

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

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

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

 


