
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 



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 



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. 



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. 
 

 


