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Diben y Fframwaith Llywodraethu 

 
Mae’r Fframwaith Llywodraethu yn cynnwys y systemau a’r prosesau, diwylliant a’r 
gwerthoedd sy’n arwain a rheoli’r awdurdod a’i weithgareddau y mae’n atebol iddyn nhw, 
yn ymrwymo â nhw, ac sy’n arwain ei gymunedau.  Mae’n galluogi’r Awdurdod i fonitro 
cyflawniad ei amcanion strategol ac i ystyried a yw’r amcanion hynny wedi arwain at 
ddarparu gwasanaethau sy’n briodol ac yn gost-effeithiol. 
 
Mae’r system reoli fewnol yn rhan arwyddocaol o’r fframwaith hwnnw, wedi’i ddylunio i 
reoli risg i lefel rhesymol.  Ni all ddileu’r holl risg o fethu â chyflawni polisïau, nodau ac 
amcanion ac felly ond darparu sicrwydd rhesymol ac nid absoliwt o effeithiolrwydd.   
Mae’r system o reoli mewnol yn seiliedig ar broses barhaus wedi’i lunio i adnabod a 
blaenoriaethu’r risgiau i gyflawni polisïau, nodau ac amcanion Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy, i werthuso’r tebygrwydd a’r effaith posib o wireddu’r risgiau hynny, ac i’w rheoli 
nhw’n effeithiol, effeithlon ac yn ddarbodus.  
 
Mae’r fframwaith llywodraethu wedi bod mewn lle yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r 
Adroddiad Blynyddol a datganiad cyfrifon blynyddol. 
 

 

 
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. 

 



 

 
 
 



 

 
 
 

FFRAMWAITH LLYWODRAETHU CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY 

Mae Llywodraethu Corfforaethol yn 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 hyn i'r gymuned, i ymgysylltu â'r gymuned ac arwain eu cymunedau, pan fo 

hynny’n briodol.  
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https://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Audit-and-Procurement/Audit/Counter-Fraud-Strategy.aspx
https://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Corporate-Financial-Services/Business-Planning-Framework/Business-Planning-Framework.aspx
http://modgoveng.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://modgoveng.conwy.gov.uk/documents/s101153/Communications%20Engagement%20Strategy%20E%20Amended.pdf
https://modgovcym.conwy.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=487&info=1&bcr=1
https://modgovcym.conwy.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=487&info=1&bcr=1
https://intranet.corp.conwy.gov.uk/en/Main/Audit-and-Procurement/Procurement/Contract-Procedure-Rules.aspx
https://intranet.corp.conwy.gov.uk/en/Main/Audit-and-Procurement/Procurement/assets/documents/Contract-procedure-rules-2019.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-2020-2024.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Strategies-Plans-and-Policies/Equality-and-diversity/Strategic-Equality-Plan-2020-2024.aspx
https://modgoveng.conwy.gov.uk/documents/s52322/HR%20Strategy%202013%20-%202017%2020112013%20Corporate%20Joint%20Consultative%20Committee.pdf
https://modgoveng.conwy.gov.uk/documents/s52322/HR%20Strategy%202013%20-%202017%2020112013%20Corporate%20Joint%20Consultative%20Committee.pdf
http://cm-modgov02.corp.conwy.gov.uk:8070/documents/s82558/F_part_5_protocol_member_officer_relations_Dec2014.pdf
https://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Programme-and-Project-Management/Collaboration-Implementation-Guidance-CIG.aspx
https://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Staying-Informed/Managing-Our-Performance/Performance-Management-Framework.aspx
https://modgovcym.conwy.gov.uk/ieDocHome.aspx?Categories=-13507
http://intranet.corp.conwy.gov.uk/en/Main/Policies-Procedures-Guidance/Conduct-and-Performance/assets/documents/Whistleblowing-policy.pdf
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
https://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Information-Governance-Unit/Data-Protection.aspx
https://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Information-Governance-Unit/Data-Protection.aspx
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgAi.aspx?ID=51074
https://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Staying-Informed/Managing-Our-Performance/Risk-Management.aspx
https://intranet.corp.conwy.gov.uk/en/IT-Support/Assets/documents/Conwy-ICT-and-Digital-Strategy-2017-2022.pdf
https://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Information-Governance-Unit/Information-Governance-Framework-2019-2022.aspx
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/Councillors-salaries-allowances-and-expenses.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Councillors-AMs-MPs/Councillors-salaries-allowances-and-expenses.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Budget-information/Treasury-management-strategy.aspx
https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Budget-information/Annual-Statement-of-Accounts.aspx
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=176
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=council+tax
http://www.conwy.gov.uk/en/Council/searchresults.aspx?search_keywords=data%20protection
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


 

 
Ein Blaenoriaethau Strategol 
 

Ein Gweledigaeth 
 

Conwy – Sir flaengar sy’n creu cyfleoedd 

 
Y Ffordd rydyn ni’n gweithio – Ein Gwerthoedd 
 
Mae ein gwerthoedd yn cynrychioli credoau ein sefydliad a’r ymddygiad sydd i’w ddisgwyl 
gan bawb sy’n gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.    Ein Gwerthoedd yw: 
 

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwaith  

Rydym yn deg â phawb 

Rydym yn arloesol 

Rydym yn gweithio fel tîm 
 

Mae ein Cynllun Corfforaethol a’n Hamcanion Lles i’w cael trwy’r ddolen hon 
 
 
Ein hymrwymiad i lywodraethu da 

 
I arddangos ein hymrwymiad i lywodraethu da rydym wedi amlinellu’r ymrwymiadau y mae’r 
Cyngor yn glynu atyn nhw, i sicrhau ei fod yn gwneud y pethau iawn yn y ffordd iawn mewn 
modd agored, gonest ac atebol.  
 
1. Byddwn yn cyflwyno ein hamcanion yn glir yn ein Cynllun Corfforaethol.  
2. Byddwn yn mesur pa mor effeithiol yw ein gwasanaethau ac yn weithgar i’w gwella nhw.  

Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth yn dangos sut yr ydym yn symud i gyflawni ein 
hamcanion yn ein Hadroddiad Blynyddol.  

3. Byddwn yn gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill i wella gwasanaethau i Gonwy.   
4. Byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud y defnydd gorau o arian y ‘trethdalwr’ drwy 

wneud penderfyniadau ariannol gofalus.  
5. Byddwn yn nodi yn ein Cyfansoddiad pwy fydd yn gallu gwneud pa benderfyniad.   
6. Byddwn yn ymddwyn mewn ffyrdd sydd yn adlewyrchu ein gwerthoedd a safonau uchel o 

ymddygiad.   
7. Byddwn yn sicrhau fod pobl yn y Cyngor sy’n gwneud penderfyniadau yn cael mynediad i 

wybodaeth gywir i’w helpu nhw wneud penderfyniadau er budd pennaf pobl Conwy.   
8. Byddwn yn cofnodi ac yn cyhoeddi’r penderfyniadau a wnawn a’r rhesymau dros wneud y 

penderfyniadau hynny.  Pan mae’n bosib, byddwn yn gwneud y penderfyniadau pwysicaf 
yn gyhoeddus.    

9. Byddwn yn craffu ein gwasanaethau i wneud yn siŵr eu bod nhw’n cwrdd ag anghenion 
ein preswylwyr.    

10. Byddwn yn sensitif am sut y byddwn yn casglu a chofnodi gwybodaeth bersonol ac yn ei 
ddiogelu rhag unrhyw gamddefnydd.   

 

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/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://modgovcym.conwy.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=487&info=1&bcr=1
https://www.conwy.gov.uk/en/Council/Strategies-Plans-and-Policies/Corporate-Plan/assets/documents-Corp-Plan-17-22/Our-vision-and-values.pdf


 

Bob blwyddyn rydym yn hunanasesu sut y byddwn yn cwrdd â’n safonau o lywodraethu ac yn 
cofnodi hyn yn ein Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Mae ein harchwilwyr allanol yn cynnal 
adolygiad blynyddol o’r datganiad.  
 
Strwythurau a Chyfrifoldebau Llywodraethu 

 
Mae’r cyrff a strwythurau canlynol yn cyflawni rôl bwysig mewn adolygu a sicrhau 
effeithiolrwydd Llywodraethu.  
 

Y Cyngor Mae’r Cyngor (yr holl 55 cynghorwr) yn penderfynu ar y gyllideb a’r 
polisïau terfynol.   Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn rheolaidd trwy 
gydol y flwyddyn, gan drafod gwahanol opsiynau ar gyfer achosion 
pwysig y mae’r Fwrdeistref Sirol yn eu hwynebu.  
Mae’r Cyngor yn penodi Arweinydd y Cyngor; yna mae’r Arweinydd 
yn penodi aelodau eraill y Cabinet, ac yn clustnodi cyfrifoldebau 
(portffolios) i aelodau Cabinet. 

Cadeirydd y 
Cyngor  

Y Cadeirydd yw arweinydd seremonïol y Cyngor. 
Mae o/hi yn cadeirio’r drafodaeth mewn cyfarfodydd y cyngor llawn 
ac mae’r Cyngor yn pleidleisio i enwebu aelod ar gyfer y swydd.   

Yr Arweinydd Mae o/hi yn arwain y cyngor a’i weinyddiaeth wleidyddol.  Mae 
ganddo/ganddi gyfrifoldeb cyffredinol am reolaeth wleidyddol o’r 
awdurdod ac mewn cyflawni blaenoriaethau, strategaethau a 
pholisïau y cyngor a gytunwyd arnynt.   Mae’r Arweinydd yn 
penodi’r Cabinet ac yn dynodi portffolios.  

Y Cabinet  Mae’r Cabinet yn gwneud y penderfyniadau allweddol, hefyd gall 
gyflwyno penderfyniadau i’w gwneud gan unigolyn sy’n Aelod o’r 
Cabinet, i bwyllgorau, i swyddogion, trefniadau ar y cyd neu 
awdurdodau eraill.   Mae gan y Cabinet 10 o aelodau, yn cynnwys 
Arweinydd y Cyngor ac mae gan bob aelod wahanol feysydd o 
gyfrifoldeb neu bortffolios. Mae’r Cabinet yn cyfarfod yn rheolaidd 
unwaith neu ddwywaith y mis. 

Pwyllgorau Craffu Mae Pwyllgorau Craffu yn cynghori ar bolisïau ac yn mynnu bod y 
Cabinet yn atebol ar achosion penodol. Gall Pwyllgorau Craffu hefyd 
adolygu meysydd o weithgaredd y Cyngor neu achosion o bryder lleol 
ehangach.  Mae 4 pwyllgor craffu sydd yn cael eu goruchwylio gan y 
Pwyllgor Craffu Cyllid ac Adnoddau 

Pwyllgor 
Llywodraethu ac 
Archwilio  

Dyma bwyllgor statudol sydd yn darparu sicrwydd annibynnol ar 
amgylchedd reoli mewnol y Cyngor.  Caiff ei gadeirio gan unigolyn 
lleyg.  Mae’r Pwyllgor yn cytuno i Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 
a’r Datganiad Cyfrifon Blynyddol, yn goruchwylio annibyniaeth ac 
effeithiolrwydd Archwilio Mewnol; monitro effeithiolrwydd trefniadau 
gwerth am arian; ystyried effeithiolrwydd rheoli risg, yn cynnwys 
risgiau o lwgrwobrwyo, twyll a llygru ac yn ystyried adroddiadau 
Archwilio Allanol a’r Arolygwyr.  

Pwyllgorau 
Rheoleiddio 

Mae’r Pwyllgorau Cynllunio, Llywodraethu ac Archwilio, a 
Thrwyddedu yn gwneud penderfyniadau rheoleiddio’r Cyngor; 

Pwyllgorau 
Safonau 

Mae Pwyllgor Safonau yn cyfarfod i hyrwyddo safonau uchel o 
ymddygiad a chymorth i gynghorwyr i gydymffurfio â’r Cod 
Ymddygiad. 

Y Prif Weithredwr Mae gan y Prif Weithredwr gyfrifoldeb rheoli a gweithredu ar gyfer yr 
awdurdod (yn cynnwys cyfrifoldeb rheoli cyffredinol i weithwyr 
cyflogedig.) 

https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Accountabilty/Performance-information/Annual-governance-statement.aspx
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=207
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=171
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgListCommittees.aspx?bcr=1
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=205
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgcommitteedetails.aspx?id=176
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgcommitteedetails.aspx?id=178
https://modgovcym.conwy.gov.uk/mgcommitteedetails.aspx?id=193
https://modgovcym.conwy.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=487&info=1&bcr=1
https://modgovcym.conwy.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=487&info=1&bcr=1


 

Mae o/hi yn rhoi cyngor proffesiynol i’r holl bartïon yn y broses 
gwneud penderfyniadau, a system o gofnodi proses gwneud 
penderfyniadau’r Cyngor.  
Y Prif Weithredwr sy’n penderfynu sut y mae swyddogaethau yn cael 
eu cyflawni a sut y mae swyddogion wedi’u trefnu.   

Prif Swyddog 
Cyllid (a151) 

Y Prif Swyddog Cyllid sy’n gyfrifol am weinyddu materion ariannol yr 
Awdurdod yn briodol, yn ôl gofynion Adran 151 Deddf Llywodraeth 
Leol 1972, ac mae'n gyfrifol am oruchwylio bod trefniadau 
llywodraethu cadarn yn eu lle ac yn cael eu hymgorffori yn yr 
Awdurdod. 

Swyddog Monitro Mae o/hi yn sicrhau cydymffurfiad â pholisïau, gweithdrefnau, 
cyfreithiau a rheoliadau sefydledig.  

Pennaeth 
Archwilio Mewnol 

Mae o/hi yn darparu safbwynt annibynnol ar ddigonolrwydd ac 
effeithiolrwydd y rheoli mewnol, rheoli risg a threfniadau 
llywodraethu;   
Cyflawni rhaglen o archwiliadau yn seiliedig ar risg, yn cynnwys 
gwrth-dwyll ac archwiliad;  

Tîm Arwain 
Strategol 

Mae gan y Tîm Arwain Strategol rôl fwy strategol/tactegol – wedi’i 
fwydo gan y Cabinet/UDRh/Penaethiaid Gwasanaeth  

 Yn mynd i’r afael â phryderon ac achosion wedi’u codi gan y 
Prif Weithredwr, Swyddog Monitro, Swyddog Adran 151, 
Pennaeth Gwella Corfforaethol ac Adnoddau Dynol a 
Phennaeth AFfCh 

 Ystyried adroddiadau achosion andwyol (yn cynnwys twyll ac 
iechyd a diogelwch)  

 Adolygu achosion yn codi o’r Byrddau Rhaglenni  
 Ystyried ceisiadau grant  
 Adolygu swyddi newydd a mân achosion o ailstrwythuro sy’n 

cynnwys llai na 10 aelod o staff 
 Derbyn gwybodaeth ynglŷn ag archwiliadau a pherfformiad – 

gwybodaeth gan y Grŵp Gwelliant ac Archwilio cyn cyflwyno 
i’r UDRh  

 Adolygu rhaglenni’r UDRh 
 

Yr Uwch Dîm 
Rheoli 

Yr Uwch Dîm Rheoli yw prif dîm rheoli’r Awdurdod ac mae’n cynnwys 
y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr Strategol a phob Pennaeth 
Gwasanaeth. Mae’r UDRh yn gyfrifol am ddatblygu, cynnal a chadw 
a chyflawni fframwaith llywodraethu, risg a rheoli’r Cyngor.   Mae’r 
UDRh yn cyfrannu at reoli a llywodraethu corfforaethol effeithiol y 
Cyngor.  

Archwilio Mewnol Yn darparu safbwynt annibynnol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd 
y rheoli mewnol, rheoli risg a threfniadau llywodraethu; darparu 
rhaglen o archwiliadau yn seiliedig ar risg, yn cynnwys gwrth-dwyll ac 
archwiliad. 

Grŵp Gwella ac 
Archwilio 

Yn darparu adolygiad parhaus o effeithiolrwydd y Fframwaith 
Llywodraethu, monitro adroddiadau rheoleiddio allanol ac adolygu 
risgiau.  

Archwilio Allanol Mae archwiliadau ac adroddiadau ar ddatganiadau ariannol y Cyngor 
(yn cynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol) yn darparu 
safbwynt ar gyfrifon a’r defnydd o adnoddau ac yn cytuno ar y 
trefniadau yn eu lle i sicrhau’r economi, effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd yn y defnydd o adnoddau. 



 

 

Trefniadau Gwleidyddol a Democrataidd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pwyllgor 
Safonau 

Y Cyngor Y Cabinet  

Trosolwg a Chraffu 
 
1. Cyllid ac Adnoddau 
 
2. Economi a Lle 
 
3. Addysg a Sgiliau 
 
4. Gofal Cymdeithasol 

ac Iechyd 

Grwpiau Tasg a Gorffen 
 
Gellir sefydlu grwpiau i 
gyflawni darnau o waith 
penodol, â chanolbwynt, â 
therfynau amser ac wedi’u 
cwmpasu – naill ai 
datblygu polisi neu 
adolygu craffu. 
 
Gwaith manwl, llai 

ffurfiol. 
Pwyllgor 
Safonau 

Democrataid
d  

Pwyllgor 
Llywodraethu 

ac Archwilio  

Pwyllgor 

Trwyddedu 

Pwyllgor 

Cynllunio 



 

Strwythur Byrddau Partneriaeth 

 


