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Cwmpas Cyfrifoldeb 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gyfrifol am sicrhau bod ei fusnes yn cael ei gynnal yn unol â’r 
gyfraith a’r safonau priodol, a bod arian cyhoeddus yn cael ei ddiogelu, ei gyfrif a’i ddefnyddio’n briodol 
mewn modd economaidd, effeithlon ac effeithiol.  Dan Deddf Llywodraeth Leol 1999 a Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 mae’n ddyletswydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i sicrhau 
gwelliannau parhaus i’r ffordd y caiff swyddogaethau eu harfer, gan roi sylw i faterion economaidd, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 
 
Wrth dderbyn y cyfrifoldeb hwn mae’n rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy roi trefniadau 
priodol ar waith i lywodraethu ei fusnes, i hwyluso'r gwaith o arfer ei swyddogaethau ac i reoli risg.  
 
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fframwaith llywodraethu corfforaethol sy’n cyd-fynd ag 
egwyddorion fframwaith CIPFA/SOLACE, sef Darparu Trefniadau Llywodraethu Da Mewn Llywodraeth 
Leol.  Ge l l ir  derbyn gwybodaeth am y f f ramwaith l lywodraethu corf foraetho l gan y 
Tîm Gwella a Datb lygu Corfforaetho l 1.   Mae’r datganiad hwn yn egluro sut mae Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cydymffurfio â’r fframwaith a bodloni gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac 
Archwilio (Cymru) 2014, sy’n gofyn i gyrff perthnasol baratoi datganiad llywodraethu blynyddol. 
 
Pwrpas y Cod Llywodraethu  
 
Mae'r fframwaith llywodraethu yn cynnwys y systemau a’r prosesau, y diwylliannau a’r 
gwerthoedd, sy’n cyfarwyddo ac yn rheoli’r awdurdod ac a ddefnyddir er mwyn bod yn atebol 
dros gymunedau, ymgysylltu â nhw a, lle bo’n briodol, eu harwain. Mae’n galluogi’r Awdurdod i 
fonitro cyflawniad ei flaenoriaethau strategol ac i ystyried a yw’r blaenoriaethau hynny wedi 
arwain at ddarparu gwasanaethau priodol a gwerth am arian.  
 
Mae’r system reolaeth fewnol yn rhan bwysig o’r fframwaith ac wedi’i dylunio i reoli risg i lefel 
resymol. Nid yw’n gallu dileu pob risg ynghlwm wrth bolisïau a methu cyflawni a chyrraedd 
amcanion a nodau, ac felly mae’n darparu sicrwydd rhesymol yn hytrach na sicrwydd absoliwt o 
effeithiolrwydd.  Mae’r system rheolaeth fewnol yn seiliedig ar broses barhaus i nodi a 
blaenoriaethu’r risgiau i gyflawni polisïau, nodau ac amcanion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, i 
werthuso tebygolrwydd ac effaith bosibl y risgiau hynny ac i’w rheoli mewn modd effeithlon, 
effeithiol ac economaidd.  
 
Mae’r fframwaith llywodraethu wedi bod mewn lle yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer y 
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol a 
datganiad cyfrifon blynyddol. 
 

                                                             
1 cidt@conwy.gov.uk  
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Y Fframwaith Llywodraethu 
 
Mae’r diagramau isod yn amlinellu’r fframwaith llywodraethu blynyddol.  

 
 

 
 

 
PGD = Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

 
 
 



 

 

 
 

 
FFRAMWAITH LLYWODRAETHU CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY 

Mae’n cynnwys y systemau a’r prosesau, a’r diwylliannau a’r gwerthoedd, sy’n cyfarwyddo ac yn rheoli cyrff cyhoeddus ac a ddefnyddir gan yr awdurdod i 
roi cyfrif amdano'i hun i'r gymuned, i ymgysylltu â'r gymuned a, pan fo’n briodol, i arwain eu cymunedau. 
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Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu  Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Datganiadau Atebolrwydd Cyllideb  Proses I a D Corfforaethol 
Y Fewnrwyd Gorfforaethol   Pwyllgorau Craffu 
Cynllun Hyfforddi Corfforaethol  Pwyllgor Safonau 
Gwybodaeth Treth y Cyngor  Cyflwyniad Staff 
Proses Adborth Cwsmeriaid  Arolygon Staff 
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau  Tîm Arwain Strategol 
Diogelu Data    Yr Uwch Dîm Rheoli  
Fforymau Rhanddeiliaid   Cynllun Dirprwyo  
Rhyddid Gwybodaeth   Y We a Chyfryngau Cymdeithasol  
Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig  Polisi Diogelu 
Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol  
Adroddiadau Arolygiaeth    
Archwilio Mewnol 
Grŵp Llywodraethu Gwybodaeth  
Swydd-ddisgrifiadau 
Proses Gwerthuso Swyddi 
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Dogfennau Allweddol:  Adolygiad Ad-hoc / 
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Prosesau / Monitro Rheoleiddio 

http://modgovcym.conwy.gov.uk/documents/g3166/Public%20reports%20pack%20Tuesday%2005-Jun-2018%20Constitution.pdf?T=10&Info=1
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Have-your-say/Involving-the-Community.aspx
http://modgovcym.conwy.gov.uk/documents/s101153/Communications%20Engagement%20Strategy%20E%20Amended.pdf
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Contact-Us/Contact-the-Council/Compliments-and-Complaints.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Strategies-Plans-and-Policies/Equality-and-diversity/Strategic-Equality-Plan-2016-2020.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Budget-information/Budget-Information.aspx
https://cm-modgov02.corp.conwy.gov.uk:444/documents/s82558/F_part_5_protocol_member_officer_relations_Dec2014%20-%20cym.pdf
https://modgovcym.conwy.gov.uk/ieDocHome.aspx?Categories=-13507
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Strategies-Plans-and-Policies/Corporate-Plan/Corporate-Plan-2017-2022.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Performance-information/Annual-Report/Annual-reports.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Performance-information/Annual-governance-statement.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Budget-information/Budget-Information.aspx
http://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Information-Governance-Unit/Data-Protection.aspx
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgAi.aspx?ID=51074
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Strategies-Plans-and-Policies/Medium-term-financial-strategy/Medium-term-financial-strategy.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Councillors-AMs-MPs-MEPs/Councillors-salaries-allowances-and-expenses.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Budget-information/Annual-Statement-of-Accounts.aspx
https://modgovcym.conwy.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=176&Year=0
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Conwy-and-Denbighshire-Public-Services-Board.aspx
https://modgovcym.conwy.gov.uk/ieDocHome.aspx?bcr=1
https://modgovcym.conwy.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=193&Year=0
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/searchresults.aspx?search_keywords=treth%20y%20cyngor
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/searchresults.aspx?search_keywords=diogelu%20data
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Access-to-Information/Freedom-of-Information.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Im-worried-about-somebody/Corporate-Safeguarding-Policy.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/External-inspection-and-regulation/External-inspection-and-regulation-what-our-Regulators-say-about-us.aspx
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgPlansHome.aspx?bcr=1
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Adolygu Effeithiolrwydd 
 
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gyfrifoldeb dros gynnal, o leiaf yn flynyddol, adolygiad o 
effeithiolrwydd ei fframwaith llywodraethu gan gynnwys y system rheolaeth fewnol.  Caiff yr adolygiad o 
effeithiolrwydd ei lywio gan waith Uwch Dîm Rheoli’r Awdurdod sy'n gyfrifol am ddatblygu a chynnal 
yr amgylchedd llywodraethu, Adroddiad Blynyddol Pennaeth Gwasanaeth Archwilio Mewnol a gan 
sylwadau archwilwyr allanol ac asiantaethau adolygu ac arolygwyr eraill.  Mae effeithiolrwydd y 
fframwaith llywodraethu wedi'i werthuso drwy adolygiad gan y Grŵp Gwella ac Archwilio a’r Uwch 
Dîm Rheoli.  
 
Rydym ni wedi derbyn cyngor ar oblygiadau canlyniad yr adolygiad o effeithiolrwydd y fframwaith 
llywodraethu gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, y Prif Bwyllgor Trosolwg a Chraffu a’r 
Cabinet ac mae’r trefniadau yn parhau i fod yn addas i'r diben ac yn cadw at y fframwaith 
llywodraethu. Mae’r meysydd y dylid eu datrys gyda chamau gweithredu newydd wedi’u hamlinellu 
isod.  
 
 Materion Llywodraethu 
 
Ni cheir unrhyw fater llywodraethu arwyddocaol, ond ar ôl proses o hunanwerthuso i adolygu ein 
heffeithiolrwydd, mae’r argymhellion mewnol canlynol ar gyfer gwella wedi’u gwneud.  
 

A1  Cwblhau adolygiad o Bolisi Gwrth-Dwyll a Llygredigaeth 
 
A2   Cwblhau’r Strategaeth Gwsmeriaid.  
 
A3   Parhau i weithredu’r argymhellion yn sgil yr archwiliad mewnol o ddiogelu corfforaethol.   
 
A4 Cwblhau'r adolygiad o’r Strategaeth Adnoddau Dynol  
 
A5   Gweithredu’r Cynllun gweithredu ar gyfer Adroddiad Parc Masnach Mochdre 
 

 
 

Ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, cynigir cymryd camau i ddatrys y materion uchod i wella ein 
trefniadau llywodraethu. Rydym yn fodlon bod y camau hyn yn mynd i'r afael â'r gwelliannau a 
nodwyd yn ein hadolygiad o effeithiolrwydd a byddwn yn eu monitro drwy gydol y flwyddyn. 

 
Llofnod       Llofnod    
     

 

 
 
 
 
 
Dyddiad /2019       Dyddiad /2019 
 
Iwan Davies       Y Cynghorydd Sam Rowlands  
Prif Weithredwr      Arweinydd y Cyngor 
 
 
 
 


