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Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
 

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
2021-2022 

 
1 Cyflwyniad 

 
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. Mae ganddo ddyletswydd dan Ddeddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) 2021 i wneud trefniadau i sicrhau gwelliannau parhaus yn y modd y caiff 
swyddogaethau eu harfer, gan roi sylw i gyfuniad o faterion economaidd, effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd.   
 
Wrth dderbyn y cyfrifoldeb hwn mae’n rhaid i’r Cyngor roi trefniadau priodol ar waith i lywodraethu ei 
fusnes, i hwyluso'r gwaith o arfer ei swyddogaethau ac i reoli risg.  
 
Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn diddymu’r dyletswyddau perfformiad a 
nodwyd ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. Daeth y Ddeddf i rym ar 1 Ebrill 2021. Mae’r drefn 
perfformiad a llywodraethu newydd (heblaw am y darpariaethau’n ymwneud ag asesiadau perfformiad 
panel), yn berthnasol i gynghorau o flwyddyn ariannol 2021-22 ymlaen. Mae gofyn i gynghorau gynnal 
hunanasesiad perfformiad blynyddol ac ateb y cwestiynau: 
 
1) A yw’r Cyngor yn arfer ei swyddogaethau’n effeithiol?  
 
2) A yw’r Cyngor yn defnyddio’i adnoddau yn economaidd, yn effeithiol ac yn effeithlon?   
 
3) A oes gan y Cyngor drefniadau llywodraethu effeithiol ar gyfer sicrhau’r uchod? 
 
Mae’r hunanasesiad cyntaf wedi cael ei ddrafftio a bydd yn cael ei adrodd i ddemocratiaeth yn hydref 
2022-2023 a’i gyhoeddi ar wefan y cyngor.  
 
Mae’r trydydd cwestiwn ‘A oes gan y Cyngor lywodraethu effeithiol?’ yn cael ei ateb gan yr hunanasesiad 
yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol hwn. 
 
Mae gan y Cyngor God Llywodraethu Corfforaethol Lleol sy’n cyd-fynd ag egwyddorion Fframwaith 
CIPFA/SOLACE, sef Darparu Trefniadau Llywodraethu Da Mewn Llywodraeth Leol a Fframwaith 
Llywodraethu sy’n cynnwys y polisïau, gweithdrefnau, ymddygiadau a’r gwerthoedd sy’n rheoli ac yn 

llywodraethu’r Cyngor. Mae’r datganiad hwn yn werthusiad o gydymffurfiaeth â’r Cod Lleol ac os yw’r 
trefniadau llywodraethu yn cefnogi darpariaeth Amcanion Corfforaethol yn effeithiol. Mae’r Datganiad hwn 
hefyd yn bodloni gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, sy’n gofyn i gyrff perthnasol 
baratoi datganiad llywodraethu blynyddol. 
 
2 Beth yw Llywodraethu?  

 
Llywodraethu Corfforaethol yw'r system a ddefnyddir i gyfarwyddo a rheoli sefydliad. 
 
Bydd strwythur llywodraethu da yn cynnwys, fel isafswm:   
 

 Safonau llywodraethu clir a fydd yn llywodraethu sefydliad 
 Rolau a chyfrifoldebau llywodraethu 
 Mecanwaith ar gyfer mesur perfformiad sefydliad yn erbyn ei safonau llywodraethu. 

 
Er mwyn bod yn llwyddiannus, mae’n rhaid i sefydliad feddu ar sail gadarn o lywodraethu da a rheolaeth 
ariannol gadarn.  
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3 Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol 
 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i sicrhau bod egwyddorion llywodraethu ac 
ymarferion rheoli da wedi’u mabwysiadu ym mhob gweithgaredd busnes i sicrhau ymddiriedaeth y 
cyhoedd. 

 
1) Y Cod Llywodraethu Lleol  

 
Mae’r Cod Llywodraethu Lleol yn darparu datganiad cyhoeddus sy’n nodi’r ffordd y mae’r 
Cyngor yn bodloni ac yn cydymffurfio ag egwyddorion Llywodraethu CIPFA.  
 

2) Y Fframwaith Llywodraethu 
 

Mae’r Cod Lleol wedi’i danategu gan Fframwaith Llywodraethu sy’n cynnwys y polisïau, 
gweithdrefnau, ymddygiadau a’r gwerthoedd sy’n rheoli ac yn llywodraethu’r Cyngor.   
 

3) Y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 

 
Mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn darparu sicrwydd o ran trefniadau 
Llywodraethu’r Cyngor, ynghyd â nodi meysydd i ganolbwyntio arnynt a’u gwella yn y 
dyfodol.  Pwrpas y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yw adrodd yn gyhoeddus ar y 
graddau y mae’r Cyngor yn cydymffurfio â’i god llywodraethu lleol. Mae’n nodi’r meysydd 
hynny sydd angen eu gwella yn ôl yr hunanasesiad. 

 
4) Cynllun Gweithredu Datganiad Llywodraethu Blynyddol 

 
Mae’r Cyngor yn parhau i adolygu’r meysydd i’w gwella yn ôl yr hunanasesiad ac maent yn 
cael eu monitro drwy’r Cynllun Gweithredu DLlB.  

 

 
4 Ffynonellau sicrwydd ar gyfer y gwerthusiad hwn:  

 

Sicrwydd Gofynnol Ffynonellau Sicrwydd Sicrwydd a Dderbyniwyd  

Cyflawni blaenoriaethau’r 
Cynllun Corfforaethol 

Cynlluniau Corfforaethol a 
Gwasanaeth 

Adroddiad Blynyddol 
Tystysgrif Cydymffurfiaeth 
Archwilio Cymru 

Darparu gwasanaethau yn 
economaidd, yn effeithlon ac 
effeithiol 

Adolygiadau Perfformiad 
Gwasanaeth 
Strategaeth Gydraddoldeb 
Strategol 
Hunanasesiad Blynyddol  

Adroddiad Perfformiad 
Corfforaethol  
Adroddiad Blynyddol 
Cydraddoldeb Strategol  
Adolygiad Blynyddol Craffu 
Adolygiad a her y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio  
Asesiad Panel Adolygu 
Cymheiriaid (unwaith bob 
gweinyddiaeth) 

Rheoli risg Fframwaith Rheoli Risg  Her allanol gan Archwilio 
Cymru 

Cynllunio a pherfformiad 
ariannol 

Adroddiadau Monitro 
Perfformiad Ariannol   
Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig 
Gweithdrefnau ariannol   
Monitro dangosyddion 
economaidd a derbynebau 
ariannol cysylltiedig 

Adrodd yn rheolaidd ar 
berfformiad a chyllid 
Datganiad Cyfrifon Blynyddol 
Tystysgrif Cydymffurfiaeth 
Archwilio Cymru 
 

Effeithiolrwydd rheolaethau 
mewnol 

Cyfansoddiad (yn cynnwys 
swyddogion statudol, cynllun 
dirprwyo, rheolaeth ariannol a 

Adroddiadau archwilio allanol  
Adroddiadau archwilio mewnol 
Adolygiadau Datblygu 
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rheolau caffael)  
Y Cyngor, y Cabinet, 
Pwyllgorau a Phaneli  
Tîm Arweinyddiaeth Strategol / 
Uwch Dîm Rheoli 
 

Perfformiad 
Datganiadau Sicrwydd 
Blynyddol Penaethiaid 
Gwasanaeth 

Ymgysylltu â'r gymuned ac 
atebolrwydd cyhoeddus 

Strategaeth Ymgysylltu â’r 
Gymuned 
Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol 
Ymgysylltu â'r Gymuned 
Polisi Cwynion 

Adborth Ymgysylltu â'r 
Gymuned 
Adroddiadau Ombwdsmon 

Rheoli prosiectau a darparu 
prosiectau 

Fframwaith Rheoli Prosiectau 
a Rhaglenni 
 

Adroddiad ar y Buddion a 
Wireddwyd 
Adroddiad ar y Gwersi a 
Ddysgwyd 

Prosesau caffael Rheolau’r Weithdrefn 
Gontractau  

Gwerth am Arian 
Herio contractau a ddyfarnwyd  

Rolau a chyfrifoldebau 
Aelodau a Swyddogion  

Pennaeth Gwasanaeth 
Cyflogedig, Swyddog Monitro 
a Swyddog A151 

Archwiliadau Allanol 
Adolygiad Blynyddol gyda’r 
Cabinet 

Safonau Ymddygiad Polisïau a Gweithdrefnau AD   
Codau Ymddygiad 

Cwynion a dderbyniwyd  

Hyfforddiant a Datblygu 
Aelodau a Swyddogion 

Cynllun Dysgu a Datblygu 
Corfforaethol 
Cynllun Datblygu Aelodau  

Arolygon Staff 
Adolygiadau Datblygu 
Perfformiad 
Adroddiadau Blynyddol 
Cynghorwyr 

Cydymffurfiaeth â deddfau a 
rheoliadau, polisïau a 
gweithdrefnau mewnol 

Fframwaith Polisi 
Strategaeth Rheoli 
Gwybodaeth  
Strategaeth Ddigidol 
Strategaeth Seibrgadernid  
Safonau’r Gymraeg  
Strategaeth Hyrwyddo’r 
Gymraeg  
Polisi Iechyd a Diogelwch  
Adroddiadau Archwilio Mewnol 
Rhannu Pryderon a 
threfniadau eraill i atal twyll 
 

Arolygon Allanol Annibynnol   
Adroddiad Blynyddol y 
Gymraeg  
Adroddiad Blynyddol Iechyd a 
Diogelwch  
 

 
Darperir dau ddarn allweddol o sicrwydd gan Archwilio Mewnol ac Allanol. 
 
Dywedodd Pennaeth Archwilio Mewnol yn y farn Archwilio flynyddol 2021/2022 fod amgylchedd rheoli 
mewnol a systemau rheoli mewnol y Cyngor yn darparu sicrwydd digonol dros broses fusnes allweddol a 
systemau ariannol. Fel mewn amseroedd mwy arferol, mae cynllun archwilio yn seiliedig ar risg wedi’i 
ddefnyddio i wneud yn siŵr bod sicrwydd digonol ar gael i gefnogi’r farn flynyddol. Fodd bynnag, mae’r 
cynllun archwilio mewnol wedi gorfod bod yn fwy hyblyg nag arfer ac ynghyd â gwaith archwilio mewnol 
uniongyrchol mae’r Pennaeth Archwilio Mewnol hefyd wedi dibynnu ar ffynonellau eraill o sicrwydd, y gellir 
ei grynhoi fel a ganlyn: 
 

 Canlyniadau’r holl archwiliadau yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2022;  

 Canlyniadau’r camau dilynol a gymerwyd mewn perthynas ag archwiliadau a gyflawnwyd yn ystod 
y flwyddyn flaenorol; 

 A oes unrhyw argymhellion Sylweddol neu Gritigol heb eu derbyn gan y rheolwyr a'r risgiau 
cysylltiedig; 

 Effeithiau unrhyw newidiadau yn amcanion neu weithgareddau'r sefydliad; 

 Mae gan y Gwasanaeth fap sicrwydd cynhwysfawr i sicrhau bod y meysydd hynny â’r flaenoriaeth 
fwyaf yn derbyn sylw, bod bylchau sicrwydd yn cael eu llenwi ac nad oes unrhyw faes o ‘or-
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sicrwydd’;   

 Y gwaith a wneir gan Archwilio Cymru a rheoleiddwyr allanol eraill; 

 Materion yn codi o adroddiadau blaenorol i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio; 

 Gwaith y Grŵp Gwella ac Archwilio i fonitro risgiau corfforaethol i sicrhau bod holl risgiau critigol a 
mawr wedi eu nodi drwy’r Awdurdod;   

 Mae’r Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cyfarfod ag uwch reolwyr i ateb nifer o gwestiynau i gael 
sicrwydd am sut mae’r Cyngor wedi ymdopi â’r heriau a gyflwynwyd gan COVID19, i nodi’r risgiau 
ac effeithiau newidiol ar y Cyngor ei hun a pha un a yw trefniadau llywodraethu allweddol, rheoli 
risg a rheoli mewnol wedi dirywio neu eu cynnal; 

 Darparu cyngor a chyfarwyddyd ar faterion sy’n ymwneud â Covid gan gynnwys aelodaeth nifer o 
weithgorau cysylltiol gan gael sicrwydd bod systemau priodol o reolaeth fewnol ar waith;  

 Cael sicrwydd bod llifau cyllid COVID-19 gan Lywodraeth Cymru wedi'u rheoli'n dda a bod 
llywodraethu ac atebolrwydd priodol ar gyfer defnyddio arian cyhoeddus.  

 
Cyflwynwyd yr Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 20 Mehefin 
2022.  
 
Casgliad yr Adroddiad oedd bod gan y Cyngor brosesau rheoli mewnol, rheoli risg a llywodraethu 
corfforaethol boddhaol i reoli'r gwaith o gyflawni amcanion yr Awdurdod ar gyfer y 12 mis hyd at 31 
Mawrth 2022. Cafodd darganfyddiadau’r archwiliadau dilynol a gynhaliwyd yn ystod 2021/22 eu hadrodd 
i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn chwarterol. O’r 7 archwiliad dilynol a gynhaliodd y gwasanaeth 
yn ystod y cyfnod, ac o’r 7 o’r argymhellion sylweddol, dim ond 2 (29%) sydd wedi’u gweithredu’n llawn. 
Mae’r 7 o argymhellion sylweddol nad ydynt wedi cael eu gweithredu yn ymwneud â Gwasanaethau Fflyd 
(Peiriannau), Taliadau Uniongyrchol a Rheoli Cymwysiadau (SIMS).   
 
Cyhoeddodd yr archwilwyr allanol, Archwilio Cymru farn ddiamod ar y cyfrifon ar gyfer 2020/21 a Llythyrau 
Cydymffurfio ar gyfer yr adolygiad o Amcanion Gwella a’r Adroddiad Blynyddol. Rydym yn aros am farn 
Archwilio Cymru ar gyfer 2021/22 ond gellir gweld eu Crynodeb Archwilio Blynyddol ar gyfer 2021 drwy 
glicio yma.   
 
Rydym yn rhagweld y bydd archwiliad o ddatganiadau ariannol wedi ei orffen erbyn Hydref 2022 pan fydd 
y farn archwilio wedi ei chadarnhau. 
 
5 Adolygiad o Effeithiolrwydd - Sut fyddwn ni’n gwybod bod ein trefniadau’n gweithio?  
 
Mae’r datganiad hwn yn adeiladu ar ‘Ddiweddariad Ymarferydd Trefniadau Llywodraethu Da Mewn 
Llywodraeth Leol 2020’ y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth. Mae hefyd yn adeiladu 
ar y CIPFA Bulletin 06 guidance mewn perthynas ag effaith Covid19 ar lywodraethu. 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.   
 
Yn sgil Covid, mae’r adolygiad eleni wedi gorfod cael ei gynnal yn rhithiol. 
 
DIFFINIAD O SGORIAU SICRWYDD 

  
Mae’r sgoriau sicrwydd canlynol wedi cael eu defnyddio i hunanasesu ein rheolaethau llywodraethu.  

LEFELAU 
SICRWYDD 

RHEOLYDDION RISGIAU 

 
 SICRWYDD 

UCHEL 
 

Mae rheolaethau’n bodoli i sicrhau bod amcanion y 
gwasanaeth yn cael eu cyflawni ac i ddiogelu’r 
Awdurdod rhag risg yn y dyfodol, sy’n cael eu 
gweithredu yn gyson ac yn effeithiol. Ni ddaethpwyd o 
hyd i gamgymeriadau arwyddocaol na sylweddol. 

Angen camau gweithredu blaenoriaeth isel sy’n hawdd 
eu rheoli. 

 
SICRWYDD 
BODDHAOL 

Mae rheolaethau allweddol ar waith i gyflawni amcanion 
y gwasanaeth a lliniaru risgiau sylweddol y gellir eu 
rhagweld yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae rhywfaint o 

Rhywfaint o gyfleoedd yn dal i fodoli i liniaru risgiau 
posibl ymhellach. 

Rhywfaint o risg o golled, twyll, amhriodoldeb neu 

https://www.audit.wales/publication/conwy-county-borough-council-annual-audit-summary-2021
https://www.cipfa.org/policy-and-guidance/cipfa-bulletins/cipfa-bulletin-06-application-of-the-good-governance-framework-202021
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 anghysondeb ac mae cyfleoedd yn dal i fodoli i liniaru 
risgiau posibl ymhellach. 

niwed i enw da. 

SICRWYDD 
CYFYNGEDIG 

 

Mae rheolaethau allweddol ar waith a chydymffurfir â 
hwy i raddau amrywiol, ond mae bylchau yn y broses 
sy'n golygu fod y gwasanaeth yn agored i risg. Nid yw 
amcanion yn cael eu cyflawni neu maent yn cael eu 
cyflawni heb werth am arian. 

Mae angen cyflwyno rheolaethau ychwanegol a/neu 
wella cydymffurfiaeth â'r rhai presennol er mwyn 
lleihau'r risg i'r Awdurdod. 
Mae risg uchel o golled, twyll, amhriodoldeb neu niwed 
i enw da. 

DIM 
SICRWYDD 

Ystyrir bod y rheolaethau allweddol yn annigonol gydag 
o leiaf un dull rheoli hanfodol ar goll. Mae hefyd angen 
gwella cydymffurfiaeth â rheolaethau presennol a 
chafwyd hyd i wallau a hepgoriadau.  

Nid yw rheolaethau allweddol yn bodoli ac nid yw'r 
amcanion yn cael eu cyflawni, neu maent yn cael eu 
cyflawni heb sicrhau gwerth am arian. 
Mae’r Awdurdod yn agored i risg sylweddol iawn, a all 
arwain at golled ariannol fawr, embaras o risg i enw da 
neu fethu â chyflawni amcanion allweddol y 
gwasanaeth. 

 
Mae’r Model Sicrwydd Amddiffyniad Tair Llinell yn ganolog i’r gwerthusiad o effeithiolrwydd.  

 
Mae gan yr Awdurdod brosesau sydd wedi’u hen sefydlu i sicrhau ei fod yn arfer ei swyddogaethau’n 
effeithiol. Mae’r Adolygiad Perfformiad Gwasanaeth a’r prosesau Hunanasesu yn effeithiol i fonitro a 
gwerthuso darpariaeth y Cyngor o’i ymrwymiadau strategol a rheoleiddio; pa mor dda mae materion a 
risgiau’n cael eu rheoli ac a yw adnoddau ariannol a heb fod yn ariannol yn cael eu defnyddio’n 
economaidd, effeithiol ac effeithlon.  
 
Tanategir y mecanweithiau gwerthuso hyn gan fframwaith rheoli perfformiad cadarn sydd wedi’i ymgorffori 
ar bob lefel o’r sefydliad, i sbarduno gwelliant a sicrhau cydymffurfiaeth. Mae’r prosesau ar gyfer cynllunio 
strategol a gwasanaeth yn sicrhau bod blaenoriaethau ar lefel gwasanaeth yn cyd-fynd yn uniongyrchol ag 
amcanion corfforaethol ac mae adnoddau’n cael eu nodi a’u dyrannu’n briodol; mae’r broses ar gyfer 
rheoli risg a phroblemau’n sicrhau eu bod yn cael eu rheoli ar lefel gwasanaeth a Chorfforaethol; mae’r 
broses ar gyfer mesur perfformiad yn sicrhau bod cynnydd yn cael ei olrhain yn agos a bod ymyriadau 
amserol yn cael eu defnyddio pan fo’n briodol. Mae effeithiolrwydd y prosesau hyn yn cael ei brofi drwy 
archwilio, craffu a herio allanol a mewnol cadarn.  
 
1. Y llinell amddiffyn gyntaf  

 
O dan y llinell amddiffyn gyntaf, mae rheolwyr gweithredol yn gyfrifol am asesu, rheoli a lliniaru risgiau yn 
uniongyrchol. Mewn amgylchiadau arferol, mae gofyn i bob Pennaeth Gwasanaeth gynorthwyo â 
pharatoi’r DLlB ar gyfer y Cyngor drwy ddarparu datganiad sicrwydd ar gyfer y fframwaith rheo li mewnol o 
fewn eu gwasanaeth. Oherwydd pwysau Covid, nid yw hyn wedi digwydd ac mae’r adolygiad sicrwydd 
wedi’i gynnal drwy adolygiadau Archwilio Mewnol gyda phob Pennaeth Gwasanaeth. Mae pob Pennaeth 
Gwasanaeth yn gyfrifol am gyflawni’r canlyniadau sydd wedi’u nodi yn eu cynllun gwasanaeth. Maent yn 
gyfrifol am nodi a rheoli’r risgiau a allai effeithio ar ddarpariaeth gwasanaeth. Mae’r gwaith hwn yn 
cynnwys monitro effeithiolrwydd y rheolaethau i liniaru’r risgiau a chymryd camau adferol pan fo 
rheolaethau’n wan neu pan nad ydynt mewn lle.  
 
Cafodd Adolygiadau Perfformiad Gwasanaeth ddwywaith y flwyddyn, a gafodd eu canslo pan oedd y 
Cyngor yn ymateb i Covid, eu hailgyflwyno ym mis Rhagfyr 2021/Ionawr 2022. Maent yn rhoi sicrwydd 
bod gan wasanaethau lywodraethu cadarn. Cafodd yr Adroddiad Perfformiad Corfforaethol canol 
blwyddyn 2021/22 ei gyflwyno i ddemocratiaeth gyda chanlyniad cyffredinol fel a ganlyn:  
 
‘Ar y cyfan mae’r cynnydd canol blwyddyn i gyflawni amcanion yn parhau i fod yn dda iawn er bod staff ac 
Aelodau yn parhau i weithio trwy’r amgylchiadau mwyaf heriol.’  

 
Llwyddodd yr Awdurdod i gynnal elfennau allweddol o lywodraethu i reoli ac ymateb i’r pandemig COVID-
19 parhaus, ar ffurf cyfarfodydd Tîm Arweinyddiaeth Covid wythnosol. Wrth i gyfyngiadau Llywodraeth 
Cymru godi a chyfraddau Covid ostwng, daeth y cyfarfodydd i ben, ac o fis Mai 2022, dechreuwyd cynnal 
cyfarfodydd Tîm Arweinyddiaeth Argyfyngau yn ei le, sy’n monitro pwysau eraill sy’n codi, megis 
cyfrifoldeb y Cyngor i gefnogi ffoaduriaid o Wcráin. Mae’r Cyngor yn parhau i fonitro cyfraddau Covid lleol. 
Wrth i Lywodraeth Cymru godi’r holl gyfyngiadau Covid, mae’r Awdurdod wedi gallu pontio o’r mandad i 
weithio o gartref, ac annog staff i ddychwelyd i’r swyddfa ar gyfer cyfarfodydd wyneb yn wyneb a 
chydweithio, ac yn y pen draw i fodel gweithio hybrid cynaliadwy erbyn mis Gorffennaf 2022. 
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Mae gan Gonwy hanes blaenorol cadarn o reoli ei gyllideb refeniw yn gyffredinol er gwaethaf adegau pan 
na all cyllideb gwasanaeth unigol gynnal ei wariant, ac mae hyn wedi parhau yn 2021/22. Ar 31/3/2022, 
roedd cronfeydd wrth gefn a balansau’r Cyngor wedi cael eu cryfhau ymhellach, sy’n helpu â gwytnwch 
ariannol cyffredinol y Cyngor, sy’n arbennig o bwysig o gofio’r cyni parhaus a’r pwysau ariannol cynyddol.  
 
Sgôr Sicrwydd Sicrwydd Boddhaol  
 
2. Yr ail linell amddiffyn 

 
Mae’r ail linell amddiffyn yn cynnwys goruchwylio a monitro gweithgareddau a gwmpasir gan sawl elfen o 
lywodraethu mewnol (cydymffurfiaeth archwilio, rheoli risg, perfformiad, rheoli ariannol ac ati). Mae’r llinell 
amddiffyn hon yn monitro ac yn hwyluso gweithrediad arferion llywodraethu effeithiol gan reolwyr 
gweithredol ac yn cynorthwyo ag adrodd gwybodaeth i bawb yn y sefydliad. Mae cyfres o adroddiadau yn 
cael eu hysgrifennu drwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys yr adroddiad blynyddol, adroddiadau ariannol, 
adroddiadau cydraddoldeb, Llywodraethu Gwybodaeth, adroddiadau craffu, adroddiadau’r Gymraeg – 
mae pob un o’r rhain wedi’u rhestru yn y Fframwaith Llywodraethu.  
 
Mae Cod Rheolaeth Ariannol y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth yn gosod safonau 
rheoli ariannol gyda’r nod o hybu arferion da a chynorthwyo awdurdodau lleol i arddangos eu 
cynaladwyedd ariannol. Mae cyrff llywodraeth leol yn wynebu her barhaus i’w gwytnwch ariannol o 
ganlyniad i bwysau a galw sylweddol ar wasanaethau. Mae’r pandemig Covid-19 byd-eang wedi 
ychwanegu at y pwysau hyn gan arwain at heriau ariannol newydd a sylweddol dros y blynyddoedd sydd i 
ddod. Yn ystod y gwanwyn 2021, cynhaliodd Archwilio Mewnol waith i asesu cydymffurfiaeth y Cyngor â’r 
Cod Rheolaeth Ariannol ac arweiniodd at sgôr sicrwydd boddhaol. Roedd y Cyngor yn cydymffurfio i 
raddau helaeth â safonau’r cod, gan gydnabod y gellid atgyfnerthu’r ddealltwriaeth o’r rhagolygon ariannol 
tymor canolig i hir ymhellach i sicrhau cydymffurfiaeth lawn. Yn ystod 2021/2022, yn enwedig drwy broses 
gosod cyllideb 2022/2023, gwnaed mwy o waith ar gynllun ariannol tymor canolig y Cyngor ac mae hyn yn 
parhau yn ystod haf 2022 i feithrin dealltwriaeth gynhwysfawr i alluogi’r Cyngor gynllunio mewn ffordd sy’n 
sicrhau cynaliadwyedd ariannol. Bydd ei gwblhau yn arwain at gydymffurfiaeth lawn â’r Cod Rheolaeth 
Ariannol. 
   
Er gwaetha’r pandemig, mae’r holl adroddiadau wedi cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Craffu a naill ai i’r 
Cabinet neu’r Cyngor i’w hadolygu a’u herio. Mae’r adroddiadau’n gyffredinol yn nodi bod yr Awdurdod yn 
gwneud cynnydd da i gyflawni’r Amcanion Corfforaethol a Strategaethau ategol eraill. Mae’r 
adroddiadau’n gytbwys ac yn nodi meysydd i’w gwella lle bo’r angen. Mae rhaglen gwaith i'r dyfodol yn ei 
lle i sicrhau bod adroddiadau yn cael eu cyflwyno mewn modd amserol ac yn cael eu hadolygu’n rheolaidd 
gan Gadeiryddion Craffu gyda swyddogion llywodraethu.  
 
Sgôr Sicrwydd: Sicrwydd Uchel  
 
3. Y drydedd linell amddiffyn  

 
Mae archwilio mewnol yn ffurfio trydedd linell amddiffyn y sefydliad. Mae swyddogaeth archwilio mewnol 
annibynnol gydag ymagwedd yn seiliedig ar risg tuag at waith, yn darparu sicrwydd i uwch reolwyr. Mae’r 
sicrwydd hwn yn cynnwys pa mor effeithiol mae’r sefydliad yn asesu ac yn rheoli llywodraethu ac yn 
cynnwys sicrwydd ar effeithiolrwydd y llinell amddiffyn gyntaf a’r ail. Cyflwynwyd cyfanswm o 33 barn 
archwilio gan Archwilio Mewnol yn 2021/22, roedd 23 o sicrwydd uchel, 9 o sicrwydd boddhaol ac 1 o 
sicrwydd cyfyngedig. Ni chafwyd casgliadau archwilio o ddim sicrwydd.  
 
Mae Archwilio Allanol (Archwilio Cymru, Estyn, AGC) yn darparu barn ar y datganiad cyfrifon, trefniadau 
llywodraethu’r awdurdod, a threfniadau llywodraethu a rheoli Gofal Cymdeithasol ac Addysg. Mae eu 
hadroddiadau Archwilio am yr awdurdod ar y cyfan yn dod i’r casgliad bod trefniadau llywodraethu da ar 
waith.  
 
Mae camau unioni yn deillio o argymhellion archwilio mewnol ac allanol yn cael eu monitro’n agos i 
sicrhau eu bod yn cael eu rhoi ar waith ac yn effeithiol i ymdrin â’r maes(meysydd) risg a ddynodwyd, gan 
wella trefniadau llywodraethu’r awdurdod ymhellach.    

 
Adroddiadau Archwilio Cymru 

https://www.audit.wales/publications?combine=&field_topics_tid_i18n=All&field_sectors_tid_i18n=55&created_1=All&field_reports_tid_i18n=All&field_area_tid_i18n_1=63
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Adroddiadau Archwilio Estyn 
Adroddiadau Archwilio AGC 

 
Sgôr Sicrwydd: Sicrwydd Uchel  
 
 
Cwestiynau Allweddol Hunanasesiad Llywodraethu  

 
1. A yw’r Trefniadau Llywodraethu yn effeithiol wrth gefnogi darpariaeth?  

 

Mae’r DLlB yn trafod cyfnod pan oedd yr Awdurdod yn dal i ymateb i bandemig byd-eang Covid-19, wrth 
bontio i fusnes fel arfer yn unol â rheoliadau Covid-19.  

 
Ymgysylltu â'r Gymuned:       

 
Newid sylweddol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf oedd cynnal cyfarfodydd democrataidd dros y we.   
Gan fod y cyfyngiadau wedi codi, bodlonodd yr awdurdod y terfyn amser statudol i roi cyfarfodydd 
pwyllgor hybrid ar waith fel bod Aelodau Etholedig a’r cyhoedd yn cael hyblygrwydd. Bu rhywfaint o 
broblemau cychwynnol gyda’r cyfarfodydd hybrid, ond yn gyffredinol, maent yn gweithio’n dda ac nid yw’n 
ymddangos bod presenoldeb corfforol/dros y we wedi effeithio'n negyddol ar ddadl wleidyddol a chraffu. 

 
Yn unol â’r weinyddiaeth wleidyddol 5 mlynedd, fe wnaethom ymgysylltu’n eang â’r gymuned a 
dadansoddi Asesiad Lles Conwy a Sir Ddinbych, er mwyn dadansoddi pwysau a chyfleoedd allweddol.   
Mae Cynllun Corfforaethol drafft wedi cael ei gynhyrchu ar gyfer 2022 – 2027, ac yn amodol ar 
ymgynghoriad a chymeradwyaeth ddemocrataidd, bydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2022. 

 
Mae amcan lles Cynllun Corfforaethol sy’n canolbwyntio ar hysbysu, cynnwys ein cymunedau a gwrando 
arnynt, ac addasu’r ffordd rydym yn gweithio i sicrhau ein bod yn darparu amrywiaeth o ffyrdd i bobl 
gyfathrebu, cydweithio ac ymgysylltu â’n gwasanaethau. 

 
Symudodd prosesau ymgysylltu ar-lein yn ystod y pandemig ac mae agweddau o’r dull hwn yn cael eu 
cadw oherwydd ei effaith gadarnhaol ar y broses ymgysylltu ehangach.  

 
Mae ymgysylltu eang wedi bod gyda’n staff a’r Undebau Llafur i lywio datblygiad fframwaith gweithio 
hybrid ‘Doethwaith 2020’ i staff swyddfa.  

 
Mae ymgyrch Amser i Newid Cymru wedi cael ei rhoi ar waith i ddileu stigma a gwahaniaethu a wynebir 
gan bobl â phroblemau iechyd meddwl. Nod yr ymgyrch yn y pen draw yw gwella agweddau a newid 
ymddygiad sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl a lles mewn cymdeithas. 

 
Cynllunio Strategol: 

 

Mae Strategaethau Corfforaethol, Cyllid a chynlluniau gwasanaeth yn cyd-fynd â Chanlyniadau’r Cynllun 
Corfforaethol.  
Mae cynlluniau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau tymor hir wedi bod ar waith ers nifer o flynyddoedd, ac 
mae'r diwylliant o gynllunio yn seiliedig ar ganlyniadau yn rhan annatod o’r Cynllun Corfforaethol ac ar bob 
lefel yn y sefydliad, gan gynnwys cynlluniau gwasanaeth. 

 
Mae'r holl gynlluniau strategol allweddol a’r risgiau corfforaethol yn cyd-fynd â'r canlyniad dinesydd 
perthnasol a rhaid i'r holl adroddiadau a gyflwynir i'w cymeradwyo’n ddemocrataidd ddangos sut maent yn 
cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac at ba un o ganlyniadau a / neu risgiau’r Cynllun 
Corfforaethol y maent yn cyfrannu.   

 
Mae hyfforddiant ar y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol, a ddaeth i rym ar 31 Mawrth 2021, wedi 
cael eu hymgorffori i hyfforddiant ar asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb. 

 
Mae pob cynllun strategol yn cael eu cynhyrchu ar ôl gweithredu prosesau ymgysylltu â'r gymuned ac yn 
cael eu cefnogi gyda materion rheoli adnoddau. Mae cysylltiadau positif rhwng cynllunio strategol ac 
ariannol, ac rydym yn edrych ar ffyrdd o adeiladu arnynt.   

https://www.estyn.gov.wales/language
https://careinspectorate.wales/
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Penderfyniadau  Allweddol:  

 

Mae penderfyniadau allweddol yn adlewyrchu’r effaith ar nifer o ffactorau, gan gynnwys cynaliadwyedd, ac 
mae'r Awdurdod yn parhau i ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 drwy sicrhau 
bod y Ddeddf wedi cael ei hystyried ym mhob cynllun allweddol a phob penderfyniad allweddol a gyflwynir 
i ddemocratiaeth. 

 
Drwy ein gweithdrefnau recriwtio mewnol cadarn ac Uwch Bwyllgor Cyflogaeth, fe wnaethom recriwtio’n 
llwyddiannus i swyddi uwch reoli, yn cynnwys rôl statudol y Cyfarwyddwr Strategol Cyllid ac Adnoddau 
(Swyddog Adran 151), Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu a Phennaeth Adnoddau Dynol a Gwelliant 
Corfforaethol, i wella llywodraethu ac integreiddio prosesau busnes. 

 
Rheoli Perfformiad: 

 
Gwerth am Arian: mae polisïau Caffael y Cyngor yn cynnwys buddion cymunedol. Maent yn rhan bwysig 
o’n meini prawf ar gyfer dyfarnu yn ogystal â gwerth am arian.  Mae rheolau caffael contractau yn gofyn 
bod rheolwyr yn dangos gwerth am arian, ac felly nid yw bob amser yn golygu’r dewis rhataf.    

 
Mae Bwrdd Cyfleoedd Conwy, Adolygiadau Perfformiad Gwasanaeth, Byrddau Prosiect a Rhaglenni a 
Sgwrs y Sir Conwy i gyd yn darparu adolygiad, her a thrafodaethau ar gyfer gwella. Mae’r Cynllun 
Awgrymiadau Staff hefyd yn gwahodd Staff ac Aelodau i gyflwyno syniadau ar gyfer gwelliannau.  

 
Mae Adroddiadau Blynyddol ac adroddiadau ar y prif bwyntiau o raglenni a phrosiectau yn dystiolaeth bod 
ein hamcanion, yn gyffredinol, yn cael eu cyflawni er gwaethaf cyni ariannol a’r pandemig Covid-19. Dros 
y blynyddoedd diweddar rydym wedi gorfod addasu targedau ac mewn rhai meysydd, gwneud 
penderfyniad i greu dirywiad a reolir yn unol â gostyngiad mewn cyllidebau.    

 
Pan fydd tystiolaeth o berfformiad sydd angen ei wella, mae cynlluniau gweithredu yn cael eu rhoi ar waith 
a’u monitro.  
 
Mae staff perthnasol sy’n gyfrifol am weithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 wedi 
datblygu cynlluniau gweithredu a’u rhoi ar waith. 

 
2. A oes rhwystrau i gyflawniadau?  

 
Roedd y rhwystrau mwyaf sylweddol i gyflawniadau yn 2021/22 yn cynnwys: cynaliadwyedd y sector gofal 
cymdeithasol; anawsterau recriwtio i swyddi gwag mewn meysydd gwasanaeth allweddol a chynnydd 
mewn digartrefedd.  

 
Yn ystod 2021/2022, ein materion blaenoriaeth uchel oedd: 

 

Cyfeirnod 
y Mater 

Disgrifiad o’r Mater 

CI 1 Mae newidiadau demograffig yn effeithio ar leoedd mewn ysgolion cynradd a bydd hyn yn 
effeithio ar ysgolion uwchradd yn y dyfodol. 

CI 11 Dim capasiti i gynnal gorfodaeth amgylcheddol. 

CI 12 Mae clefyd coed ynn yn heintio coed y Sir. 

CI 13 Methu â recriwtio i rai swyddi ar draws yr awdurdod  

CI 14 Cynigion Llywodraeth Cymru i gael gwared ar angen blaenoriaethol a bwriadoldeb ar gyfer 
digartrefedd.  

 
Fodd bynnag, ar ôl dweud hynny, mae Adroddiad Perfformiad Corfforaethol Canol Blwyddyn 2021/2022 
yn dangos er gwaethaf pwysau ychwanegol digynsail, gwnaed cynnydd da iawn i gyflawni amcanion y 
Cynllun Corfforaethol. 

 
Fe wnaethom ddechrau ein gwaith ymgysylltu i ddatblygu Cynllun Corfforaethol 2022-27 yng nghanol y 



 

9 | Tudalen  
 

pandemig Covid 19, oedd yn peri nifer o heriau. Yr her fwyaf amlwg oedd sut i ymgysylltu yng nghyd-
destun cadw pellter cymdeithasol a gweithio o gartref, cyfleoedd cyfyngedig i gynnal cyfarfodydd 
cyhoeddus a’r posibilrwydd o ‘flinder Zoom’.   
 
Er mwyn goresgyn heriau o’r fath a sicrhau bod ein hymgysylltu’n parhau’n effeithiol, fe wnaethom 
ddechrau gydag adolygiad o adborth dinasyddion o weithgareddau ymgysylltu diweddar.  Fe wnaethom 
siarad â’n partneriaid yn lleol ac edrych ar arolygon rhanbarthol a chenedlaethol diweddar.  

 
Er mwyn casglu mwy o adborth, fe wnaethom gyhoeddi holiadur ar-lein a chynnal cyfres o weithdai ar-lein 
dros Zoom, yn cynnwys trafodaeth ranbarthol ryngweithiol (â thimau Cydlyniant Rhanbarthol Gogledd 
Orllewin a Gogledd Ddwyrain Cymru a Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru) - Lleisiau Cymunedol.  Roedd 
hyn i sicrhau ein bod yn ymgysylltu â phobl ble roedd gwahaniaethau ieithyddol, diwylliannol, 
cymdeithasol neu gorfforol yn creu rhwystrau rhag cael eu clywed yn effeithiol efallai.  
  
Yn ogystal, mae caledi ariannol a chapasiti is staff sy’n ymgymryd â mwy o rolau gan nad yw aelodau 
newydd o staff yn cael eu cyflogi yn parhau’n rhwystr sylweddol. Rydym yn parhau i fodloni arbedion 
cyllideb ond mae hyn mynd yn fwy heriol bob blwyddyn, ac o ganlyniad, rydym wedi gorfod gwneud 
penderfyniadau anodd i gynyddu ffioedd neu leihau neu atal rhai darpariaethau gwasanaeth. Yn ystod 
2021/22 roedd Llywodraeth Cymru wedi parhau i ddarparu cyllid ychwanegol am chwe mis i’r holl 
awdurdodau lleol drwy’r gronfa galedi i gefnogi’r newidiadau angenrheidiol gofynnol i ymateb i Covid -19.    
Roedd hyn yn gyfanswm o £13.0 miliwn ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022.   

 
Yn ogystal â’r Gronfa Galedi, roedd Llywodraeth Cymru hefyd wedi cefnogi Awdurdodau yng Nghymru 
gyda chyllid ar gyfer yr incwm a gollwyd oherwydd cau nifer o wasanaethau dros wahanol gyfnodau i 
gydymffurfio â’r cyfnodau clo. Roedd gwasanaethau oedd ynghau yn dibynnu ar incwm allanol ar gyfer eu 
costau gweithredu, oedd yn parhau’n sylweddol er eu bod wedi gostwng. Roedd y golled incwm net a 
hawliwyd ar gyfer 2021/2022 yn £9.7miliwn. 

 
Rydym yn edrych ar ffyrdd o fanteisio ar gyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, megis Cronfa Ffyniant 
Gyffredin y DU a’r Gronfa Ffyniant Bro i’n helpu i reoli’r heriau ariannol.  

 
Er bod gennym drosolwg o bob partneriaeth strategol rhanbarthol ac yn bresennol ym mhob un, mae’n 
dirlun cymhleth ac mae angen rheolaeth ofalus i sicrhau nad yw’r byrddau yn dyblygu nac yn gwrthdaro.   
 
3. A yw llywodraethu yn cefnogi darpariaeth yr amcanion? 

 

 Mae’r Awdurdod yn parhau i adolygu rheolaethau mewnol a gwneud newidiadau lle bo angen yn ôl y 
ddeddfwriaeth. Mae Archwilio Mewnol yn adolygu eu Map Sicrwydd yn rheolaidd, sy’n cael ei ddefnyddio 
i lywio’r Cynllun Archwilio Mewnol.   

 Mae Pennaeth Gwasanaethau Archwilio a Chaffael a’r Rheolwyr Archwilio yn cyfarfod timau rheoli 
gwasanaethau’n rheolaidd i drafod eu risgiau, pryderon a gofynion diweddaraf. Mae hyn yn sicrhau bod 
Archwilio Mewnol wedi eu diweddaru’n llawn ac yn ymwybodol o faterion sy'n dod i'r amlwg a risgiau a 
bydd yn gallu canolbwyntio adnoddau yn y prif feysydd blaenoriaeth a risg ar y pryd.    

 Mae adroddiadau perfformiad ddwywaith y flwyddyn i Ddemocratiaeth ac Uwch Reolwyr a gall yr holl 
reolwyr gael mynediad at ddata perfformiad drwy CAMMS ar unrhyw adeg.    

 Mae’r Gofrestr Risgiau Gorfforaethol yn cyd-fynd â Chanlyniadau ar gyfer Dinasyddion ac mae mesurau 
a datganiadau dulliau mewn lle i gefnogi pob gweithred gorfforaethol.    

 Mae sianeli i’r cyhoedd a staff allu rhoi eu barn drwy Sgwrs y Sir, ymarferion ymgysylltu â'r gymuned, e-
ddeisebau, gwerthusiadau staff a phorthol newydd ar gyfer syniadau staff.    

 Mae mecanweithiau adborth mewn lle drwy’r cyfryngau cymdeithasol, briffiau staff, digwyddiadau 
ymgysylltu i staff a fforwm rheolwyr.    

 Mae gan bob prosiect a rhaglen gynllun gwireddu buddion mewn lle ac fe gedwir cofnodion o’r gwersi a 
ddysgwyd sydd yn cael eu rhannu drwy’r Fforwm Rheoli Prosiectau a Rhaglenni.    

 Cynhaliwyd rhaglen foderneiddio barhaus ar draws yr Awdurdod cyfan i sicrhau ein bod yn bodloni’r 
gostyngiadau uchelgeisiol i’r gyllideb a sicrhau ein bod mor effeithlon â phosibl.Mae’r Rhaglen 
Adnewyddu yn parhau â’n gwaith moderneiddio ac adnewyddu ar ôl y pandemig.  

 
4. Beth ydym ni’n ei wneud yn dda?  
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 Mae swyddogaethau a dyletswyddau wedi'u diffinio'n glir er mwyn galluogi Aelodau a Swyddogion i 
gydweithio er mwyn cyflawni’r un diben, ac i benderfynu ar yr ymyriadau sydd eu hangen i fodloni 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a’r canlyniadau corfforaethol. Mae cynllun cynefino 
cynhwysfawr yn ei le i sicrhau bod yr holl aelodau etholedig newydd yn cael eu cefnogi i ddeall eu 
rolau a chyfrifoldebau a sut mae’r cyngor yn gweithio - yn enwedig o ran llywodraethu.  

 Pennir bob Blaenoriaeth Gorfforaethol a Risg Gorfforaethol i Uwch Reolwyr ac Aelodau Cabinet fel bo 
modd eu dwyn i gyfrif ynghylch effeithiolrwydd y gweithredu. 

 Mae trefniadau cadarn ar gyfer rheolaeth ariannol effeithiol trwy weithdrefnau cyfrifyddu a rheoliadau 
ariannol yr Awdurdod. Mae'r rhain yn cynnwys gweithdrefnau cynllunio cyllideb sefydledig, sydd yn 
destun asesiad risg, ac adroddiadau rheolaidd i'r aelodau'n cymharu rhagolygon o wariant refeniw a 
chyfalaf i gyllidebau blynyddol a phroses Fframwaith Cynllunio Busnes sy'n cefnogi proses dyrannu 
adnoddau'r Awdurdod. 

 Er gwaethaf 14 mlynedd o galedi, mae gan yr Awdurdod hanes da o reoli ei gynlluniau gwario o fewn y 
gyllideb a gymeradwywyd.  Mae Adroddiadau Gwella Blynyddol olynol gan Archwilio Cymru wedi dod 
i’r casgliad bod yna reolaeth fewnol dda.   

 
Er gwaethaf y pandemig, rydym wedi: 

 Ailstrwythuro a rhoi pwrpas newydd i’n Gwasanaeth Effeithiolrwydd Ysgolion i greu Gwasanaeth 
Gwella Addysg.  

 Gwneud taliadau uniongyrchol o dros £2 filiwn ar gyfer taliadau prydau ysgol am ddim i dros 2,000 
o deuluoedd. 

 Buddsoddi mewn gwella ein hisadeiledd canolfannau hamdden. 

 Datblygu prosbectws tai lleol newydd.  

 Rheoli’r nifer fwyaf erioed o bobl mewn llety dros dro. 

 Cynnig ein gwasanaeth asesu a chefnogi iechyd meddwl ar-lein i sicrhau parhad y gwasanaeth. 

 Hyrwyddo digwyddiadau Twristiaeth y Gaeaf, yn cynnwys Golau’r Gaeaf a datblygu Synau'r Gaeaf. 

 Darparu cyrsiau cyn Kickstart a 27 lleoliad Kickstart.  

 Datblygu ein rhaglen Newid yn yr hinsawdd a sicrhau grant o £300 mil i osod isadeiledd gwefru i 
gefnogi fflyd drydan. 

 Sicrhau cymeradwyaeth ar gyfer y Strategaeth Wybodaeth a Llyfrgell.  

 Datblygu ein Strategaeth Addysg Gymraeg.  

 Ymgorffori ymgysylltu digidol yn ein Strategaeth Cyfranogi a chanllawiau i staff. 

 Cynyddu’r trothwy ar gyfer y Cynllun Beicio i’r Gwaith.  

 Rhoi proses ar waith i weinyddu Taliadau Hunan-ynysu Covid.  

 Cwblhau proses hygyrchedd y wefan.  

 Cyflwyno’r cynllun costau byw.  

 
5. Beth allem ni ei wneud yn well?  Ar beth sydd angen i ni gadw’r pwyslais? 

 

 Byddwn yn parhau i gefnogi ein staff sydd wedi gweithio’n ddiflino drwy gydol y pandemig. 

 Byddwn yn parhau i gefnogi adferiad economaidd wedi Covid ac archwilio cyllid Ffyniant Bro ac 
opsiynau cyllido eraill.  

 Mae arnom angen gwella’r ffordd rydym yn cofnodi hyfforddiant ymwybyddiaeth d iogelu.  

 Mae arnom angen cyflymu’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy a mwy o ddarpariaeth frys yn dilyn y 
newidiadau i bolisi Llywodraeth Cymru. 
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 Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ymdrechion ar gynaliadwyedd gwasanaethau gofal 
cymdeithasol, yn cynnwys ymdrin â’r materion recriwtio yn ein cartrefi gofal.  

 Mae arnom angen ymdrin â’r heriau recriwtio ar draws yr awdurdod drwy wella ein prosesau 
recriwtio. 

 Byddwn yn parhau i weithio gyda datblygwyr y Morlyn Llanw. 

 Byddwn yn parhau i ddatblygu hygyrchedd ein gwybodaeth a chynnwys digidol. 

 Mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru, byddwn yn nodi gwelliannau posibl i gludiant 
cyhoeddus. 

 Byddwn yn rhoi ein fframwaith Doethwaith 2020 a’n model gweithio hybrid ar waith a monitro ei 
effaith ar ddarpariaeth gwasanaethau a lles staff. 

 Byddwn yn parhau i gefnogi busnesau a’r gymuned ehangach i ddychwelyd i fywyd ‘normal’ ac i 
addasu yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru. 

 Byddwn yn parhau i brofi a chyflwyno cyfarfodydd democrataidd hybrid. 

 Byddwn yn parhau i adolygu gofynion awyru adeiladau ac mae arnom angen monitro lefelau CO2. 

 
6 Materion Llywodraethu 

 
Rydym wedi cael cyngor ar oblygiadau canlyniad yr adolygiad o effeithiolrwydd y fframwaith 
llywodraethu gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 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.  
 
Nid oes problemau llywodraethu sylweddol, ond drwy ein gweithdrefnau llywodraethu rydym yn 
ymwybodol o’n risgiau a’n materion ac yn eu rheoli, ond yn dilyn proses o hunan-arfarnu i 
adolygu ein heffeithiolrwydd, rydym wedi nodi’r camau canlynol: 
 

A1 Parhau i ddatblygu strategaeth ariannol tymor canolig  

A2 Cwblhau’r adolygiad o’r Strategaeth Pobl 

A3 Asesu manteision y Rhaglen Adnewyddu i benderfynu ar eu heffeithiolrwydd 

A4 Parhau i gefnogi’r weinyddiaeth newydd wrth iddynt ddatblygu eu gwybodaeth a 
dealltwriaeth o’r Cyfansoddiad a threfniadau llywodraethu cefnogol 

A5 Gweithio i gefnogi’r Cyngor i recriwtio Prif Swyddog Gweithredol newydd 

A6 Adolygu’r strategaeth gaffael 

 
 

Ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, cynigir cymryd camau i ddatrys y materion uchod i wella ein trefniadau 
llywodraethu ymhellach. Byddwn yn cyfuno’r cynllun gweithredu hwn gyda’r camau a ddynodwyd yn yr 
hunanasesiad o berfformiad i ffurfio un cynllun gweithredu.  
 
Mae ein trefniadau llywodraethu corfforaethol wedi parhau i fod yn effeithiol i gefnogi’r Cyngor i addasu a 
darparu gwasanaethau heb unrhyw broblemau â pharhad. Byddwn yn sicrhau bod y dull cadarn hwn ar 
gyfer llywodraethu yn parhau yn 2022-2023 ac yn y dyfodol wrth i ni barhau i fodloni’n heriau. Mae ein 
trefniadau llywodraethu wedi gweithio’n dda i addasu i bwysau anferthol dros y ddwy flynedd diwethaf, ac 
er nad ydym eto’n gwybod beth fydd yr effeithiau hirdymor o ran cyllid cyhoeddus a gwasanaethau 
cyhoeddus, fe allai’r newid fod yn ddwys, ond hefyd darparu cyfleoedd newydd ac mae angen i ni barhau i 
sicrhau bod ein Fframwaith Llywodraethu yn addas i’r diben.  
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Casgliad 

 
Mae gan yr Awdurdod fynediad at wybodaeth gadarn ar gyfer gwneud penderfyniadau mewn modd 
tryloyw mewn cyfarfodydd cyhoeddus a gofnodir. Mae’r trefniadau llywodraethu wedi cefnogi’r awdurdod 
yn effeithiol drwy gyfnod anodd parhaus. Drwy Raglen Gynefino i Aelodau, mae pob Aelod Etholedig wedi 
cael gwybod am eu cyfrifoldebau cyfansoddiadol. Mae penderfyniadau yn destun craffu allanol a mewnol 
effeithiol a lle y canfyddir gwendidau, mae cynlluniau gweithredu’n cael eu rhoi ar waith ar unwaith a’u 
monitro. Yn seiliedig ar yr hunanasesiad hwn, y casgliad cyffredinol yw bod ein trefniadau llywodraethu ar 
gyfer y cyfnod 2021/2022 yn addas i’r diben ac yn cefnogi cyflawni ein hamcanion yn effeithiol.  
 

 
 
Llofnod       Llofnod    
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Iwan Davies       Y Cynghorydd Charlie McCoubrey  
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