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Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31/3/2018 
 
1 Pwrpas y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
 
1.1 Moderneiddio gwasanaethau i gefnogi anghenion ein cymunedau, a mynd i’r afael â gostyngiad 

sylweddol yn ein hadnoddau, mae’n her i bob awdurdod llywodraeth leol. Er mwyn mynd i’r afael 
â’r heriau hynny mae’n rhaid i’r Awdurdod sicrhau bod trefniadau llywodraethu corfforaethol (y 
modd rydym yn cyfarwyddo ac yn rheoli ein busnes ac yn ymwneud â chymunedau) yn cefnogi'r 
gwaith o reoli risgiau a darparu gwasanaethau yn effeithiol.  Mae a wnelo llywodraethu 
corfforaethol â'r ffordd y bydd aelodau etholedig a swyddogion yn ymdrin â materion yr 
Awdurdod, ac â sut y byddwn yn ymgysylltu â’r gymuned, rhanddeiliaid a phartneriaid. 

 
1.2 Mae fframwaith llywodraethu, wedi’i gefnogi gan God Llywodraethu Corfforaethol Lleol, wedi’i 

sefydlu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (yr Awdurdod), ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 
ar 31 Mawrth 2018 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r datganiad cyfrifon blynyddol.  Mae hyn yn 
cyd-fynd ag arferion priodol.  Mae’r fframwaith llywodraethu yn cynnwys y systemau, y prosesau, 
y diwylliant a'r gwerthoedd sy’n sail i weithrediadau’r Awdurdod, ac a ddefnyddir gan yr 
awdurdod i roi cyfrif amdano'i hyn i'r gymuned, i ymgysylltu â'r gymuned, ac i weithio gyda’r 
gymuned. Mae’n galluogi’r Awdurdod i fonitro cyflawniad ei flaenoriaethau strategol ac i ystyried 
a yw’r blaenoriaethau hynny wedi arwain at ddarparu gwasanaethau cost-effeithiol priodol a 
gwelliannau parhaus.  

 
1.3 Dyluniwyd y fframwaith lywodraethu i reoli risg i lefel rhesymol yn hytrach na dileu pob risg.  

Felly, mae’n darparu sicrwydd rhesymol yn hytrach na sicrwydd absoliwt o effeithiolrwydd. 
 
1.4 Mae’r datganiad hwn hefyd yn hunanasesiad gan yr Awdurdod o gydymffurfiaeth â’n Cod 

Llywodraethu Corfforaethol ac a ydym wedi diwallu gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio 
(Cymru) 2014. Dylid darllen y datganiad hwn gyda’r trefniadau atebolrwydd rheoli perfformiad 
fel y nodwyd yn yr adroddiad blynyddol a gyhoeddir ar 31 Hydref bob blwyddyn1. 

 
2 Cwmpas Cyfrifoldeb 
 
2.1 Mae’r Awdurdod 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 yr Awdurdod i sicrhau gwelliannau 
parhaus yn y modd y caiff swyddogaethau eu harfer, gan roi sylw i faterion economaidd, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.  Mae gan yr Awdurdod ddyletswydd dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i weithredu’n unol â’r egwyddor cynaliadwyedd ac i 
sicrhau bod hyn yn sail i’r broses o wneud penderfyniadau.  Datblygu Cynaliadwy yw’r broses 
o wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  Mae hyn yn 
golygu bod yn rhaid i’r Awdurdod weithredu mewn ffordd sy’n ceisio sicrhau fod anghenion 
presennol yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu 
hanghenion eu hunain.   

  
2.2 Wrth gyflawni ein cyfrifoldebau cyffredinol, mae'r Awdurdod yn gyfrifol am sefydlu trefniadau 

priodol ar gyfer rheoli ei faterion, ac am sicrhau y ceir system reoli fewnol gadarn sy'n hwyluso 
cyflawni ei swyddogaethau'n effeithiol, ac sy'n cynnwys trefniadau ar gyfer rheoli risg.       

 
2.3 Er mwyn dangos llywodraethu da mae’n rhaid i'r Awdurdod ddangos ei fod yn cydymffurfio â  

(ac yn cefnogi’r) egwyddorion craidd a geir yn y Fframwaith ar gyfer Cyflawni Llywodraethu Da 
mewn Llywodraeth Leol (2007) ac Adendwm 2012, a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Siartredig 
Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) a Chymdeithas Prif Weithredwyr yr Awdurdodau 
Lleol (SOLACE).  Cyhoeddodd y Fframwaith Rhyngwladol ar gyfer Cyflawni Llywodraethu Da 
yn y Sector Cyhoeddus (2014) gyfres newydd o Egwyddorion  Cyflawni Llywodraethu Da mewn 

                                                 
1 www.conwy.gov.uk/atebolrwydd  

http://www.conwy.gov.uk/atebolrwydd


 

Llywodraeth Leol. Cyhoeddwyd nodiadau canllaw i Awdurdodau Cymreig yn 2016. Paratowyd 
y datganiad hwn yn unol â’r egwyddorion diwygiedig.    

  



 

 
3 Y Fframwaith Llywodraethu  
 
3.1 Mae’r Fframwaith Cenedlaethol yn diffinio llywodraethu fel a ganlyn: 
 
 Mae Llywodraethu yn cynnwys y trefniadau a roddwyd ar waith i sicrhau bod y canlyniadau a 

fwriedir ar gyfer budd-ddeiliaid yn cael eu diffinio a’u cyflawni.  
 
 I ddarparu llywodraethu da yn y sector cyhoeddus, mae’n rhaid i’r cyrff llywodraethu a'r unigolion 

sy'n gweithio i’r sector cyhoeddus gyflawni amcanion eu sefydliad wrth weithredu er lles y 
cyhoedd bob amser.  

 
3.2  ‘Mae a wnelo llywodraethu â’r ffordd y mae cyrff cyhoeddus yn sicrhau eu bod yn gwneud y 

pethau cywir yn y ffordd gywir ar gyfer y bobl gywir, mewn modd amserol, cynhwysol, agored 
ac atebol. 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 
hyn i'r gymuned, i ymgysylltu â'r gymuned a, pan fo’n briodol, i arwain eu cymunedau 
(Adroddiad Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer Conwy 
2017).  

 
3.3 Mae'r datganiad hwn yn disgrifio elfennau allweddol Fframwaith Llywodraethu'r Awdurdod a'n 

hunanasesiad o'r graddau yr ydym yn cydymffurfio â Chod Llywodraethu Corfforaethol y Cyngor. 
Mae'r sicrwydd llywodraethu sydd yn y datganiad hwn yn cael ei strwythuro o amgylch pob un 
o Egwyddorion Llywodraethu Da CIPFA fel y cyfeiriwyd atynt ym mharagraff 2.3.  

 
3.4 Mae pob un o’r egwyddorion hyn yn rhan bwysig o drefniadau Cod Llywodraethu Corfforaethol 

yr Awdurdod.  Drwy ddefnyddio’r egwyddorion hyn gallwn ddangos ein bod yn darparu 
gwasanaethau i’n trigolion a’n cymunedau mewn ffordd sy'n dangos atebolrwydd, tryloywder, 
effeithiolrwydd, gonestrwydd a chynwysoldeb.   

 
3.5 Mae’r diagram ar y dudalen nesaf yn amlinellu’r Fframwaith Llywodraethu  
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yr awdurdod i roi cyfrif amdano'i hyn i'r gymuned, i ymgysylltu â'r gymuned a, pan fo’n briodol, i arwain eu cymunedau. 
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Egwyddor A. Ymddwyn ag uniondeb, gan ddangos ymrwymiad cryf i werthoedd moesegol, a 
pharchu rheol y gyfraith 

Mae endidau sector cyhoeddus yn atebol nid yn unig i faint y maent yn ei wario, ond hefyd ar gyfer 
sut y maent yn defnyddio'r adnoddau sydd o dan eu stiwardiaeth. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd 
am ddeilliannau, cadarnhaol a negyddol, ac ar gyfer y canlyniadau a gyflawnwyd ganddynt. Mae 
endidau sector cyhoeddus yn atebol i gyrff deddfwriaethol ar gyfer ymarfer awdurdod cyfreithlon 
mewn cymdeithas. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hanfodol y gall pob endid yn ei gyfanrwydd ddangos 
pa mor briodol yw ei holl weithredoedd a bod ganddo fecanweithiau ar waith i annog a gorfodi cadw 
at werthoedd moesegol ac i barchu rheol y gyfraith. 

 
A1 Trefniadau Presennol 
 

A) Mae elfennau Moesegol y Fframwaith Llywodraethu yn cynnwys:  
• Cod ymddygiad ar gyfer aelodau sy'n cael ei gyfleu trwy’r cyflwyniad aelodau ac mae'n 

rhaid i bob aelod lofnodi i gydnabod eu bod yn cydymffurfio. 
• Cyflwyniad staff sy'n trafod gwerthoedd ymddygiadol Conwy, fframwaith cymhwysedd, 

disgwyliadau o gwmpas y rôl fel gweithiwr sector cyhoeddus, y llyfryn parch, polisi 
disgyblu a rheoliadau ariannol 

• Cod ymddygiad cynllunio,  
• Protocol sy'n rheoli'r berthynas rhwng aelodau/swyddogion  
• Polisi rhannu pryderon, sydd wedi'i hyrwyddo yn eang o fewn yr Awdurdod (wedi’i 

ddiweddaru fis Ebrill 2017)   
• Cofrestrau o gysylltiadau personol a chysylltiadau busnes  
• Proses i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn cyfarfodydd pwyllgor, sy'n cael ei gofnodi yn y 

cofnodion 
• Polisi cytunedig a threfnau corfforaethol cysylltiedig ar gyfer sicrhau y gellir cwyno am 

wasanaethau ac ymchwilio i gwynion mewn modd priodol, a sicrhau y gellir rhoi unrhyw 
wers a ddysgwyd ar waith  

 
 Mae'r rhain yn cydymffurfio ac yn cyd-fynd â chanllawiau Llywodraeth Cymru.   
 

B) Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu yw'r 'Swyddog Monitro' penodedig yn unol â Deddf 
Llywodraeth Leol a Thai, 1989, ac yn sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau, gweithdrefnau, 
cyfreithiau a rheoliadau sefydledig.  Rhoddir swydd-ddisgrifiadau i bob swyddog statudol sy’n 
nodi eu cyfrifoldebau deddfwriaethol a rheoliadol yn glir ac mae cefnogaeth benodol gan y 
pwyllgor i gydymffurfio â gofynion deddfwriaethol.  Ar ôl cynnal ymgynghoriad priodol, bydd y 
Swyddog Monitro’n rhoi adroddiad i'r Cyngor ynglŷn ag unrhyw gynnig, penderfyniad neu 
hepgoriad a allai fod yn anghyfreithlon neu a fu'n destun Ymchwiliad gan yr Ombwdsmon gan 
arwain at ddyfarniad o gamweinyddu.  Mae gan yr Awdurdod gyfres o werthoedd corfforaethol 
a adolygwyd ac a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2017 ar y cyd â’r Cynllun Corfforaethol 2017 – 
22 newydd ac sydd i’w gweld ym mhob rhan o’r Awdurdod.  Mae’r gwerthoedd diwygiedig yn 
cynnwys yr un egwyddorion o ran ymddygiad disgwyliedig â’r gwerthoedd a gyhoeddwyd yn 
flaenorol, ond eu bod yn symlach ac yn haws i’w cyfathrebu. 

 
C) Mae gan yr Awdurdod Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredd sy'n nodi cyfrifoldebau aelodau 

etholedig a staff wrth hyrwyddo diwylliant o onestrwydd a chywirdeb. Mae hefyd yn nodi’r 
mesurau ar gyfer atal, canfod ac archwilio honiadau o dwyll a llygredigaeth, rhannu gwybodaeth 
ag asiantaethau eraill, a defnyddio asiantaethau Disgyblu pan fo’n briodol. Mae'r rhain yn 
cynnwys gweithdrefnau a luniwyd i fynd i’r afael â gwyngalchu arian.  Bydd y Strategaeth yn 
cael ei diweddaru yn 2018/19. 

 
D) Mae Archwilio Mewnol yn weithgaredd sicrwydd ac ymgynghori gwrthrychol annibynnol a 

gynllunnir i ychwanegu gwerth a gwella gweithrediadau'r Awdurdod. Mae’n helpu’r Awdurdod i 
gyflawni ei amcanion trwy osod dull gweithredu cyfundrefnol, disgyblaethol i werthuso a gwella 
effeithlonrwydd prosesau rheoli risg, rheoli a llywodraethu.  Mae'r Adain Archwilio Mewnol yn 



 

gweithredu’n unol â’r safonau a nodir yn y ‘Code of Practice for Internal Audit in Local 
Government in the United Kingdom, 2006’ a luniwyd gan y Sefydliad Siartredig Cyllid 
Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth yn ystod 2014/15. Mae’r Cylch Gorchwyl yn diffinio pwrpas, 
awdurdod a chyfrifoldeb y gweithgarwch archwilio mewnol. Mae'r rhain wedi’u hymgorffori yn y 
Siarter Archwilio Mewnol er mwyn bodloni gofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector 
Cyhoeddus (PSIAS) a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2013. Cymeradwywyd cylch gorchwyl diwygiedig 
gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ym mis Chwefror 2016, a gwnaed mân ddiwygiadau i 
adlewyrchu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ym mis Hydref 2016. 
Cymeradwywyd y mân ddiwygiadau gan y Swyddog Monitro.  Mae’r PSIAS yn gofyn am asesiad 
allanol annibynnol bob pum mlynedd.  Fis Tachwedd 2016 cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam asesiad allanol o Wasanaeth Archwilio Mewnol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.  Mae 
yna 334 o linellau arfer orau yn PSIAS.  Daeth yr asesiad i’r casgliad bod yr Awdurdod yn 
cydymffurfio'n llawn â 313 safon, ac yn cydymffurfio'n rhannol ag 17, gan fethu cydymffurfio â 
4. Y farn gyffredinol oedd fod y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cydymffurfio’n gyffredinol â’r 
PSIAS a’r Cod Moeseg ym mhob maes arwyddocaol a’i fod yn gweithredu’n annibynnol ac yn 
wrthrychol.  Ni ystyrir fod unrhyw un o’r meysydd o ddiffyg cydymffurfio yn fethiant sylweddol.  
Datblygodd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol gynllun gweithredu i wneud gwelliannau a 
rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu am y cynnydd ar ei weithredu ym mis 
Gorffennaf 2017. Mae pob cam gweithredu wedi eu rhoi ar waith ar wahân i fapio sicrwydd, 
sydd wrthi’n cael ei roi ar waith. 

 
E) Mae gan yr Awdurdod Bwyllgor Safonau i hyrwyddo a gorfodi safonau uchel o ymarfer ac 

ymddygiad gan aelodau etholedig. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys tri aelod etholedig, un 
cynghorydd cymuned a 5 aelod annibynnol. Mae swyddogaeth y Pwyllgor yn cynnwys: 

i. helpu, cynghori a monitro cydymffurfiaeth â Chod Ymddygiad yr aelodau etholedig; 
ii. trefnu i hyfforddi aelodau etholedig ynglŷn â materion sy’n ymwneud â’r Cod; 
iii. rhoi hawl i aelodau etholedig gael eu heithrio o ofynion sy’n ymwneud â chysylltiadau fel y 

nodwyd yn y Cod; 
iv. Ymdrin â chwynion sy’n ymwneud â thorri'r Cod Ymddygiad a gyflwynwyd gan Ombwdsmon 

y Gwasanaethau Cyhoeddus; 
v. Ystyried materion eraill sy’n briodol ac yn angenrheidiol i gynnal safonau ymddygiad uchel 

yr Awdurdod a’i aelodau etholedig, mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Monitro; 
vi. Ystyried a rhoi indemniad i aelodau mewn perthynas â chost cynrychiolaeth mewn 

gwrandawiadau’n ymwneud â’r Cod Ymddygiad; 
vii. Adolygu cofrestr rhoddion a lletygarwch yr aelodau; 
viii. Ystyried adroddiad yr Ombwdsmon yn flynyddol. 

 
F) Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i rym ar 1 Ebrill 2016.  Dan 

arweiniad y Prif Weithredwr, sefydlodd yr Awdurdod weithgor i adolygu goblygiadau’r Ddeddf 
ac i ddatblygu cynllun gweithredu i sicrhau bod nodau lles, dulliau gweithio a sylfeini’r Ddeddf 
yn cael eu hymgorffori yng ngwaith a diwylliant yr Awdurdod.  Cyflwynir adroddiadau cynnydd 
i’r Uwch Dîm Rheoli, y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau a’r Cabinet bob 6 mis.  

 
 
A2 Adolygu Effeithiolrwydd 
 

A) Swyddogaeth Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu yw sicrhau cydymffurfiaeth â'r fframwaith 
moesegol.  Mae casgliadau’r adolygiad PSIAS allanol yn nodi fod safon dda o archwilio 
annibynnol yn digwydd.  Yn ogystal â hyn, mae Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio 
Mewnol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd amgylchedd rheoli mewnol yr Awdurdod yn nodi 
manylion unrhyw wendid ac yn rhoi gwybod am unrhyw fater sy'n berthnasol wrth lunio'r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol.  Mae'r holl adroddiadau Archwilio Mewnol a’r rhai a 
gyflwynwyd gan ein rheoleiddwyr allanol yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu, sy’n monitro’r cynnydd o ran gweithredu’r holl gamau gwella.   
 

B) Ym mis Mai 2017, cynhaliwyd Etholiadau’r Cyngor Sir a ffurfiwyd gweinyddiaeth newydd ar 
gyfer y Cyngor.  Ffurfiodd yr Arweinydd newydd a benodwyd Gabinet ond ni wnaeth benodi 
Dirprwy Arweinydd.  Cynhaliwyd Rhaglen Gyflwyno Aelodau gynhwysfawr ym mis Mai a 



 

Mehefin 2017 lle rhoddwyd esboniad o gyfrifoldebau cynghorwyr a threfnau llywodraethu'r 
awdurdod.  Roedd y cyflwyniad yn cynnwys y Cod Ymddygiad Aelodau, gofynion Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a gwerthoedd moesegol y sefydliad. 
 
Cyfathrebwyd y Gwerthoedd Corfforaethol diweddaraf i’r holl staff drwy’r cyflwyniad Aelodau a 
staff, y briff tîm, cyfarfodydd tîm a’r rhyngrwyd; ac mae posteri wedi cael eu darparu ar draws 
yr awdurdod cyfan ac maent wedi eu harddangos ym mhob adeilad.  Mae hyn yn dystiolaeth 
o'r pwyslais a roddir ar ymgorffori'r gwerthoedd corfforaethol ar draws y sefydliad.  Cynhaliwyd 
arolwg staff yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth 2018. Gofynnodd yr arolwg staff nifer o 
gwestiynau ynghylch gwerthoedd, ymddygiad a moeseg.  Cyhoeddwyd canlyniadau arolwg 
2018 ym mis Mehefin 2018 a chafwyd cyfradd ymateb o 65.1%, a oedd yn ostyngiad bychan 
ar y gyfradd ymateb o 68.7% yn 2015. Cyhoeddir y canlyniadau ar y 
fewnrwyd http://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Research-and-Information-
Unit/assets/documents/CCBC-staff-survey-2018-initial-report.pdf ac ar y cyfan yn datgelu fod 
staff yn fodlon gyda'u man gwaith, mae ganddynt ffydd yn yr arweinwyr, yn rheoli newid, ac 
mae cyfathrebu wedi gwella, serch fod angen gwneud rhagor i hyrwyddo’r Cynllun 
Corfforaethol newydd.  Mae straen yn parhau i fod yn faes pryder allweddol i staff.  Bydd 
Cynllun Gweithredu Corfforaethol yn cael ei ddatblygu rŵan a bydd angen i bob gwasanaeth 
ddatblygu cynllun gweithredu gwasanaeth.   
 

C) Caiff adroddiad yr Ombwdsmon ar gwynion camweinyddu ei gyflwyno i Bwyllgor Craffu'r 
Awdurdod yn flynyddol.  Yn 2016/17 cadarnhawyd 1 cwyn.  Amlinellir esboniad isod.   

 
Blwyddyn Nifer y cwynion a 

atgyfeiriwyd at yr 
Ombwdsmon     

Nifer yn cael eu 
hymchwilio 

Nifer a 
gadarnhawyd 

2010/11 28 0 0 
2011/12 26 0 0 
2012/13  28 0 0 
2013/14  29 0 0 
2014/15 26 0 0 
2015/16 24 3 0 
2016/17 27 1 1 
2017/18 36 3 1 

 
 

D) Ym mis Gorffennaf 2016, cyfeiriodd y Tîm Arwain Strategol gŵyn yn erbyn y Cyng Stuart 
Anderson i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, a gyfeiriodd yr achos, yn dilyn 
ymchwiliad i Banel Dyfarnu Cymru ar 31 Gorffennaf 2017.  Galwyd tribiwnlys achos ar 9 a 10 
Ionawr 2018 yn Llys y Goron yr Wyddgrug mewn perthynas â’r ymatebydd, y Cyng Stuart 
Anderson (Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Conwy o fis Mai 1999 hyd mis Mai 2017). Roedd y 
gwrandawiad yn agored i’r cyhoedd.  Penderfyniad y Tribiwnlys Achos oedd fod “achosion 
niferus a difrifol wedi bod o dorri’r cod ymddygiad a bod angen cymryd camau gweithredu.  
Gan nad oedd y Cynghorydd Anderson bellach yn Gynghorydd, nid oedd ei wahardd o’i 
swydd yn gam ymarferol.  Casgliad y Tribiwnlys oedd fod cosb o anghymhwyso yn briodol, 
hyd yn oed pe bai atal dros dro wedi bod yn ddewis a oedd ar gael.”   
 
Cafodd y cyn-Gynghorydd Stuart Anderson ei anghymwyso rhag bod neu ddod yn 
Gynghorydd am gyfnod o 18 mis. 
 
Mae’r adroddiad llawn ar gael ar-lein ar wefan Panel Dyfarnu 
Cymru: http://pdc.llyw.cymru/decision/refs1-decisions/ref-apr17-
mar18/iFormer_Counciillor_S_Anderson/?skip=1&lang=cy 

 
A3 Casgliad yr Hunanasesiad 
 
Er bod yna amgylchiadau heriol wedi eu nodi yn 2017/18, mae hefyd yn dystiolaeth dda fod 
mecanweithiau cynhwysfawr ar waith i annog a gorfodi ymlyniad i werthoedd moesegol a pharch tuag 

http://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Research-and-Information-Unit/assets/documents/CCBC-staff-survey-2018-initial-report.pdf
http://intranet.corp.conwy.gov.uk/cy/Main/Research-and-Information-Unit/assets/documents/CCBC-staff-survey-2018-initial-report.pdf


 

at reol gyfreithiol.  Mae’r polisïau a’r prosesau a roddwyd ar waith yn cefnogi Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, drwy osod disgwyliadau clir o ran ymddygiad a gwerthoedd, 
sy’n atal ymddygiad annerbyniol, annog ymgysylltu â'r gymuned ac yn cefnogi atebolrwydd am 
weithredoedd sefydliad cyhoeddus.  
 
 
A4 Argymhellion ar gyfer Gwella  
 
A1  Y wybodaeth ddiweddaraf ar y strategaeth gwrth-dwyll a llygredigaeth 
 
A2  Cwblhau’r ymarferiad mapio sicrwydd archwilio mewnol  
  



 

Egwyddor B. Sicrhau ein bod yn bod yn agored ac yn ymgysylltu’n gynhwysfawr â rhanddeiliaid 

Gan fod endidau sector cyhoeddus yn cael eu sefydlu a'u cynnal er lles y cyhoedd, dylai eu cyrff llywodraethu 
sicrhau eu bod yn agored yn eu gweithgareddau. Dylid defnyddio sianeli cyfathrebu ac ymgynghori clir sefydledig i 
ymgysylltu'n effeithiol â phob rhanddeiliad, fel dinasyddion unigol a defnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid 
sefydliadol. 

 
B1 Trefniadau Presennol 
 
Democratiaeth 
 
A) Mae pob cyfarfod o’r Cabinet a'r Cyngor yn cael ei gynnal yn gyhoeddus (ac eithrio eitemau 

eithriedig) a'r holl bapurau yn cael eu cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Mae'r holl adroddiadau i 
bwyllgorau yn dod gydag adroddiad cyflwyno sy'n rhoi crynodeb o'r adroddiad, yr argymhellion i’w 
cymeradwyo a’r rhesymeg drostynt, er mwyn dangos cydymffurfiaeth ddeddfwriaethol a’r 
rhesymeg a’r dystiolaeth dros wneud penderfyniadau.  Yn unol â Chynllun Cydraddoldeb 
Strategol yr Awdurdod, mae’n rhaid asesu effaith pob penderfyniad allweddol ar nodweddion a 
ddiogelir.  Mae pob adroddiad a gyflwynir i’r Cyngor, Cabinet ac i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu yn cael eu hadolygu gan y Grŵp Adolygu Adroddiadau i sicrhau eu bod o safon 
ddigon uchel ac i ystyried rhaglenni gwaith i’r dyfodol y swyddogaethau craffu i lunio barn o 
ddatblygu patrymau gwaith a nodi unrhyw fater o ran capasiti a allai godi. Hefyd, mae’r Grŵp yn 
sicrhau synergedd rhwng cynlluniau gwaith y Cyngor, y Cabinet, y swyddogaeth Graffu a’r 
swyddogaeth Reoli Strategol.  Cyhoeddir adroddiad blynyddol ar y swyddogaeth Graffu bob 
blwyddyn hefyd.  Mae gan yr Awdurdod weithdrefn ar gyfer gwneud penderfyniadau a chaiff y 
drafodaeth ar bob penderfyniad ei gofnodi'n glir, gan gynnwys unrhyw gyngor proffesiynol a 
roddwyd wrth wneud y penderfyniad. 
 

B) Dechreuodd yr Awdurdod weddarlledu cyfarfodydd cyhoeddus allweddol ym mis Mawrth 2014 ac 
mae'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn monitro’r nifer sydd wedi gwylio.  Daeth cyllid 
Llywodraeth Cymru a'r contract gweddarlledu i ben ym mis Medi 2016 ond prynodd yr Awdurdod 
oriau ychwanegol (ar sail ‘talu wrth ddarlledu’) i weddarlledu nifer cyfyngedig o gyfarfodydd y 
Cyngor ond yn bennaf er mwyn diwallu ei ymrwymiad (fel awdurdod cynnal) i weddarlledu 
cyfarfodydd Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.  Ar ddiwedd 2017, nododd yr Awdurdod 
gyllid i’w ganiatáu i ail-drafod y contract gweddarlledu.  Mae’r Awdurdod bellach wedi llofnodi 
contract 5 mlynedd i barhau i weddarlledu hyd at 60 awr y flwyddyn, ac ailddechreuwyd 
gweddarlledu ym mis Ionawr 2018. 

 
C) Mae fersiwn gyfun o'r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Gyfun ar gyfer y Cabinet, a'r pedwar Pwyllgor 

Trosolwg a Chraffu ar gael yn gyhoeddus.  Mae amserlenni clir ar gyfer cyflwyno, cyhoeddi a 
dosbarthu adroddiadau.   

 
Cyfranogiad Cymunedol  

 
D) Bu Ymgysylltu â'r Gymuned yn hanfodol wrth ddatblygu'r holl gynlluniau strategol a'r 

penderfyniadau allweddol.  Sicrhau fod pobl yng Nghonwy yn cael gwybodaeth, yn cael eu 
cynnwys ac yn cael llais, yw un o’r wyth canlyniad dinasyddion yng Nghynllun Corfforaethol 2017-
2022. Ym mis Ionawr 2014, cymeradwyodd y Cyngor y Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd 
Trosolwg a Chraffu.  Mae hyn yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, gweddarlledu, defnydd o 'dystion 
arbenigol', a chaniatáu i aelodau o'r cyhoedd siarad yn y pwyllgor craffu, mewn modd tebyg i’r 
trefniadau sydd eisoes ar waith ar gyfer y Pwyllgor Cynllunio.  Mae’r Awdurdod wedi datblygu 
datrysiad meddalwedd dwyieithog i gyflwyno e-ddeisebau, ac mae’n bwriadu ei lansio erbyn 
dechrau blwyddyn ariannol 2018/19.  Cymeradwywyd y Strategaeth Ymgysylltu â'r Gymuned 
ddiweddaraf a chanllaw staff ym mis Ebrill 2018. Yn ystod haf 2016, lansiwyd y Sgwrs y Sir cyntaf, 
ar ran pob corff cyhoeddus sy’n gwasanaethu Sir Conwy.  Mae canfyddiadau’r ymarfer ymgysylltu 
a dadansoddiad o’r prif themâu i hysbysu’r Asesiad Lles a Datganiad Lles a Chynllun Corfforaethol 
pob sefydliad cyhoeddus.  Cafodd Sgwrs y Sir hefyd ei defnyddio i ddatblygu Cynllun Lles Bwrdd 
Gwasanaeth Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych (a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2018), a bydd yn 
cael ei defnyddio ar gyfer gofynion ymgysylltu eraill ac i gefnogi datblygiad ymgysylltu ar gyfer 



 

Cynlluniau Lle, fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015. Mae Panel Dinasyddion 
Rhanbarthol Gogledd Cymru ar waith, ac yn cael ei gydlynu gan Gyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Conwy.  Mae'r Panel Dinasyddion yn gynllun gan y bartneriaeth rhwng Gwasanaethau 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan weithio gyda'r trydydd sector a'r sector annibynnol ar draws 
gogledd Cymru.  Nod y Panel Dinasyddion yw adeiladu gallu a dealltwriaeth unigolion sy'n barod i 
weithredu fel cynrychiolwyr ar gyfer eu cymunedau ac ardaloedd, a phrif swyddogaeth y Panel 
Dinasyddion yw ymgysylltu â phobl sy'n cael eu tangynrychioli ar draws y rhanbarth i sicrhau bod 
eu lleisiau, syniadau a’u barn yn cael eu clywed mewn perthynas â gwella a datblygu darpariaeth 
iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.  Ym mis Mawrth 2018, adolygwyd Strategaeth 
Gyfathrebu’r Awdurdod a’r nod yw darparu arweiniad corfforaethol o ran brandio a chyfathrebu 
corfforaethol ac ymgysylltu â thrigolion, staff a rhanddeiliaid allweddol eraill.  Cafodd ei 
gymeradwyo ym mis Mehefin 2018. 
 

E) Cefnogir ymagwedd yr Awdurdod tuag at ymgysylltu â'r gymuned gan Siarter Cwsmeriaid hefyd.  
Bydd hyn yn cael ei adolygu, ac yn cael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2019. Bydd yn canolbwyntio 
ar ddinasyddion yn hytrach na chwsmeriaid.  Mae gan yr Awdurdod hefyd nifer o fforymau i 
ymestyn ymgysylltu gyda’r gymuned.  Mae yna Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned. Adolygwyd 
hyn yn ddiweddar, a bydd y lleoliad yn cylchdroi rhwng lleoliad arfordirol a gwledig er mwyn gwella 
mynediad a phresenoldeb. Byddwn yn parhau i adolygu ein hymgysylltiad â Chynghorau Tref a 
Chymuned a mynd ati'n ymarferol i chwilio am ddulliau o gysylltu â Chynghorau Tref a Chymuned 
wrth i ni ystyried cyflwyno’r fforymau ardal.  Sefydlwyd grŵp tasg a gorffen ardal gweithredol ym 
mis Ionawr 2018 i archwilio hyn.  Yn ogystal, mae yna Fforwm Fusnes, Rhwydwaith Ymgysylltu, 
Pwyllgor Partneriaeth Trydydd Sector, Partneriaeth Pobl, Cyngor Ieuenctid, Fforwm Gadael Gofal 
a Fforwm 'Lleisiau Uchel' ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal.  Nid yw hon yn rhestr holl-gynhwysfawr.  
Cynhelir cronfa ddata ymgysylltu â'r gymuned i ddarparu rhestr o fforymau sy’n cael eu darparu 
gan yr awdurdod a gan gymunedau, fel y gellir rhannu gwybodaeth a’i thargedu tuag at randdeiliaid 
allweddol o ddiddordeb ee grwpiau gwirfoddol, grwpiau cydraddoldeb, grwpiau nam ar y 
synhwyrau ac ati.  Mae hwn yn adnodd defnyddiol i nodi pwy i ymgysylltu â nhw yn ôl maes testun.   
Yn unol â Deddf Cynllunio (Cymru), mae’r Awdurdod yn cefnogi cymunedau i ddatblygu Cynlluniau 
Lleoedd.  Roedd yr Awdurdod yn rhan o gynllun prawf i ddatblygu Cynlluniau Lleoedd ac yn 
ddiweddar mae wedi datblygu Cynllun Lleoedd drafft ar gyfer Abergele.   

 
F) Mae gan yr Awdurdod Weithdrefn Cwynion Corfforaethol, ac mae gan bob gwasanaeth 

swyddog cyswllt ar gyfer cwynion. Mae’r mathau o gwynion a dderbynnir bellach yn cael eu 
dadansoddi’n fanylach fel y gall gwasanaethau ddysgu o'r adborth a dderbyniwyd.  Mae'r 
wybodaeth hon yn cael ei hadrodd i'r aelodau etholedig ac yn cael ei defnyddir gan y 
gwasanaethau fel adborth gan y gymuned am y pethau sydd angen eu gwella.  Caiff Adroddiad 
Cwynion a Chanmoliaeth ei gyhoeddi bob blwyddyn a'i werthuso er mwyn canfod gwersi y gellir 
eu dysgu yn sgil pryderon preswylwyr.  

 
G) Mae amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu i gefnogi'r gymuned i ymgysylltu â'r Awdurdod ac i'r 

gwrthwyneb.  Mae presenoldeb yr Awdurdod ar y cyfryngau cymdeithasol yn cynyddu, ond mae 
hyn yn cael ei adolygu er mwyn symleiddio nifer y tudalennau ac ati.  Mae gan yr awdurdod nifer 
cynyddol o wasanaethau y gellir ymgeisio amdanynt neu eu hadrodd ar-lein yn ogystal â 3 ap 
Conwy sy'n cefnogi gwasanaethau amgylcheddol, twristiaeth a materion cyffredinol yr awdurdod.  
Ym mis Mawrth 2017 lansiwyd system rheoli cynnwys gwefan newydd sy’n galluogi gwell 
rhyngweithio drwy’r wefan ac yn galluogi pobl i ddefnyddio’r wefan yn ddidrafferth ar lechi electronig 
a ffonau clyfar.   
 

H) Cyhoeddir gwerthoedd a blaenoriaethau allweddol yr Awdurdod yng Nghynllun Corfforaethol 
2017-2022 ac anogir cymunedau i roi eu barn ar bob penderfyniad a strategaeth allweddol a’u 
gwahodd i gyfrannu tuag at ddatblygu ac adolygu'r Cynllun Corfforaethol yn flynyddol.  Fel y 
dywedwyd eisoes, yn ystod haf 2016 cynhaliwyd ymarfer ymgysylltu cynhwysfawr o’r enw ‘Sgwrs 
y Sir' i dderbyn barn cymunedau am flaenoriaethau’r Cynllun Corfforaethol 5 mlynedd newydd 
(2017 – 2022). Cynhaliwyd yr ymarfer hwn ar-lein a thrwy fynd i grwpiau cymunedol a gweithio 
gyda staff ac Aelodau Etholedig.  Cyflwynwyd Cynllun Corfforaethol drafft (a oedd yn cynnwys 
Datganiad Lles yn unol â’r gofyniad cyfreithiol) i’r Cyngor fis Mawrth 2017 a chafodd ei gyhoeddi 
at ddibenion ymgynghoriad cyhoeddus fis Mai 2017. Cyhoeddwyd fersiwn derfynol a 



 

gymeradwywyd ym mis Hydref 2017 ar ôl cyfnod o ymgysylltu â’r Aelodau Etholedig newydd.  
Cyhoeddir data perfformiad ar y we ac mae bellach yn cynnwys infograffeg ac animeiddiadau er 
mwyn cyfleu’r data mewn modd mwy gweledol.  Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol o berfformiad 
yr Awdurdod ac mae ar gael ym mhrif dderbynfeydd y Cyngor ac ar y wefan.  Cyhoeddir hysbysiad 
ar y wefan.  Mae gan yr Awdurdod fwletin sy’n cael ei bostio i bob aelwyd ddwywaith y flwyddyn.  
Yn 2018/19 bydd un cyhoeddiad bwletin yn cael ei argraffu a’i ddosbarthu.  Pob blwyddyn 
cynhyrchir Taflen Treth y Cyngor ddigidol yn nodi sut mae'r Awdurdod yn rheoli ei gyllideb.  Mae 
gan yr Awdurdod weithdrefnau ar waith i gydymffurfio â gofynion deddfwriaethol y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth ac mae tîm prosiect wedi ei sefydlu i gydlynu’r newidiadau angenrheidiol 
sydd angen eu rhoi ar waith i gydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a ddaeth i rym 
ar 25 Mai 2018.  

 
Trefniadau mewnol  

 
I) Mae gan yr Awdurdod Fforwm Reolwyr, Cydbwyllgor Ymgynghorol a Chyngor Staff er mwyn 

sicrhau cyfathrebu rheolaidd gyda staff ac Undebau Llafur.  Yn 2017/18, cynhaliodd y Cyngor Staff 
ymarferiad ‘oedi ac adolygu’ a chafodd ei ail-lansio ym mis Mawrth 2018. Cyhoeddwyd briff tîm 
misol a chyhoeddwyd newyddlen staff bob chwarter blwyddyn. Maent wedi cael eu hadolygu’n 
ddiweddar, eu cyfuno ac wedi eu hailfformatio i wella mynediad at wybodaeth. Ar gyfer 
gweithgareddau penodol, cynhelir gweithdai i'r staff er mwyn iddynt ymwneud â datblygu polisi a 
phenderfyniadau allweddol ar raddfa ehangach.  Er enghraifft, pob blwyddyn gwahoddir staff ac 
aelodau etholedig i gynorthwyo i ddatblygu gwelliannau trwy Gynllun Gwella Conwy, fodd bynnag 
ni ddigwyddodd Gwella Conwy yn 2017/18, yn sgil capasiti staff.  Cynhaliwyd digwyddiadau tîm 
gwasanaethau er mwyn cael cyfraniadau staff i arbedion effeithlonrwydd a sefydlwyd gweithgor 
cyllideb ar gyfer y staff i adolygu opsiynau effeithlonrwydd amgen a chynnig meini prawf ar gyfer 
blaenoriaethu cynlluniau effeithlonrwydd. 

 
Gwaith ar y Cyd 

 
J) Mae'r Awdurdod yn cynnal perthnasau gyda rhanddeiliaid sefydliadol ac yn cymryd rhan mewn 

nifer o drefniadau cydweithio er mwyn gwella canlyniadau ar gyfer y gymuned.  Cymeradwyodd yr 
Awdurdod ddatganiad ynglŷn â chydweithio (Tachwedd 2010) er mwyn sicrhau llywodraethu da 
a gwerth am arian, a sicrhau bod blaenoriaethau a gwerthoedd yr Awdurdod yn cael eu hyrwyddo 
a'u diogelu wrth weithio mewn partneriaeth.  .  Mae'r Awdurdod yn gweithio gydag arweinwyr 
sefydliadau rhanddeiliaid eraill trwy Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych a 
sefydlwyd fis Ebrill 2016. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi datblygu Asesiad Lles i 
werthuso barn, tueddiadau demograffig ac anghenion cymunedau yn y dyfodol a bydd Cynllun Lles 
mewn partneriaeth yn cael ei gyhoeddi erbyn 2018. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) a ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus statudol yn annog mwy o gydweithio ac yn 
gofyn am ddatblygu dull ar y cyd i lywodraethu ac ar gyfer trefniadau craffu.  Ar hyn o bryd mae’r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Partneriaethau Sir Ddinbych a Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac 
Adnoddau Conwy yn craffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  Mae gwerthusiad dewisiadau 
ar y posibilrwydd o gael pwyllgor craffu ar y cyd yn cael ei gyflwyno i Aelodau ei ystyried yn ystod 
haf 2018/19. Mae yna hefyd Fwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol sy’n ceisio helpu ei aelodau 
gynyddu’r lefel gwasanaeth y gellir ei gyflawni o’r adnoddau sydd ar gael. Mae’r Bwrdd 
Arweinyddiaeth Rhanbarthol yn gweithio gyda'i gilydd i hyrwyddo manteision hunan-gymorth, 
perchnogaeth gymunedol o gyfleusterau a darparu gwasanaethau gan gyrff cymunedol a 
gwirfoddol i bobl leol. Mae'r bwrdd hefyd yn rhannu profiadau ac arfer da wrth wneud arbedion a 
darparu gwasanaethau mewn ffordd wahanol.   
 

K) Mae Uwch Reolwyr ac Aelodau’n cynrychioli’r Awdurdod mewn amryw o Fyrddau gwaith ar y cyd. 
Rhai o’r cydweithwyr allweddol yw, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, y 
Bartneriaeth Gofal Cymdeithasol Ranbarthol, y Prosiect Gwastraff Gweddillol Rhanbarthol, 
y cynllun gwastraff bwyd isranbarthol, Gwasanaeth Rhanbarthol i Gynllunio Rhag Argyfwng 
Cynghorau Gogledd Cymru a'r sefydlu Gwasanaeth Effeithlonrwydd a Gwella Ysgolion 
Rhanbarthol (GwE).  Mae grŵp ffioedd rhanbarthol ar gyfer pennu ffioedd yn y sector Cartrefi 
Preswyl a Nyrsio ac mae contract gofal cartref rhanbarthol i sicrhau mwy o effeithlonrwydd o ran 
caffael pecynnau gofal ar gyfer plant ac oedolion.  Rhestrir trosolwg o’r cynlluniau gwaith ar y cyd 



 

hyn yn Atodiad A.  Mae’r Awdurdod hefyd yn darparu gwasanaethau ar ran Awdurdodau Lleol eraill 
e.e. gwasanaethau cyfreithiol, cymorth ymchwil a gwasanaethau cyfieithu Cymraeg a Saesneg.   

 
L) Mae'r holl gynlluniau cydweithio wedi'u rhestru yn Adroddiad Blynyddol a gyhoeddir bob 

blwyddyn.  Mae gan yr Awdurdod gronfa ddata gynhwysfawr a chategorïau clir ar gyfer y 
gwahanol fathau a lefelau o waith partneriaeth ar draws yr holl feysydd gwasanaeth, a chofnodir 
y buddion ar gyfer pob prosiect a wneir ar y cyd.  Mae gan yr Awdurdod Ganllawiau Gweithredu 
ar y Cyd y mae’n rhaid cyfeirio atynt wrth gyflwyno newid sylweddol i’r gwasanaeth. Mae’r 
canllawiau hyn yn cysylltu’n uniongyrchol i Fframwaith Rheoli Prosiectau’r Awdurdod ac yn 
sicrhau fod newidiadau yn cael eu gwneud i’r monitro a graddau’r craffu gan aelodau mewn 
trefniadau cydweithio i gryfhau llywodraethu.  Cyflwynwyd trosolwg o berfformiad gweithwyr ar y 
cyd allweddol i’r Uwch Dîm Rheoli, sy’n adolygu a chanfod pa waith ar y cyd y dylid ei osod ar 
raglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu mwyaf perthnasol.   

 
B.2 Adolygu Effeithiolrwydd 
 

A) Mae gan yr Awdurdod ddulliau clir o gyfathrebu a phrosesau ymgysylltu er mwyn ymgysylltu’n 
effeithiol gyda dinasyddion yn ogystal â rhanddeiliaid sefydliadol.  Rhaid i benderfyniadau allweddol 
adlewyrchu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a chael eu cefnogi gan Asesiad o Effaith ar 
Gydraddoldeb.  Yn 2017/18 bu ymgais allweddol drwy’r adolygiadau perfformiad gwasanaeth i 
wella cysondeb a cydymffurfedd gyda’r gofyniad Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb.  Mae hwn yn 
parhau i fod yn Risg Corfforaethol i sicrhau y caiff cydymffurfedd ei fonitro.  Mae’n bwysig bod yna 
adolygiad o bryd i’w gilydd o drefniadau a thechnegau ymgysylltu i sicrhau eu bod yn parhau i fod 
yn briodol ac mae’r adolygiad o Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu 2017/18 yn sicrhau ein bod 
yn gweithredu arferion gorau ac yn adlewyrchu cyfeiriad llywodraeth leol yn y dyfodol a’r angen i 
gefnogi newid ymddygiad cymunedol a gwydnwch cynyddol. 

 
B) Mae ffrwd waith Gwasanaethau Dinasyddion yn rhan o’r Rhaglen Foderneiddio i wella'r gwaith 

o gydlynu trefniadau cyfredol ac i weithredu'r holl argymhellion sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid a 
wnaed gan ein rheoleiddwyr.  Mae Gwasanaeth yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau a’r 
Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau wedi derbyn achrediad Safon Rhagoriaeth Cwsmeriaid am 
y seithfed flwyddyn yn olynol.    

 
C) Mae’r Awdurdod yn edrych i mewn i dechnoleg er mwyn cynyddu ymgysylltiad a chyfathrebu.  Mae 

symud arwyddocaol wedi bod i gyflwyno rhagor o wasanaethau ar-lein a gwella ein ymagwedd 
tuag at gyfryngau cymdeithasol.  Mae’r awdurdod hefyd yn defnyddio fideos fel cyfrwng i rannu 
gwybodaeth ac yn datblygu canllaw steil i sicrhau bod cynlluniau strategol allweddol yn cael eu 
cyhoeddi mewn fformat mwy hygyrch.  Yn ystod 2018/19, nod yr awdurdod yw gwella hygyrchedd 
a thryloywder i ddinasyddion sy’n fyddar, neu sydd â nam gweld neu glywed. 

 
D) Cyhoeddir Adroddiad Cwynion a Chanmoliaethau pob blwyddyn sy’n crynhoi nifer y cwynion a 

chanmoliaethau a dderbyniwyd ac yn dadansoddi'r gwersi a ellir eu dysgu yn sgil y math yma o 
adborth.  

 
 
B3 Casgliad yr Hunanasesiad 
 
Mae gan yr Awdurdod brosesau da er mwyn ymgysylltu â phobl leol, os ydynt yn dymuno cymryd rhan, 
ac rydym yn gweithio i sicrhau fod ein llais a’r modd y cyflwynir gwybodaeth yn fwy hygyrch, er mwyn 
annog rhagor i gymryd rhan yn yr ymgysylltu â gynigir.  Mae’r Cynllun Corfforaethol newydd yn cyflwyno 
her arwyddocaol yn ein dull ymgysylltu er mwyn annog rhagor o berchnogaeth gymunedol a chael ei 
harwain fwy gan y gymuned.  Rydym hefyd yn ymwybodol, gan fod pob sefydliad cyhoeddus yn ceisio 
cryfhau eu hymgysylltu, fod perygl o orlwytho’r gymuned ac ailadrodd cwestiynau.  Rydym felly eisiau 
rhannu’r adborth a dderbynnir ac ystyried a oes gwybodaeth berthnasol wedi’i chasglu, cyn gofyn yr un 
cwestiwn ddwywaith i gymunedau, mewn cyd-destun gwahanol yn unig.  Mae hefyd angen i ni wneud 
rhagor i werthuso a yw ein dull presennol yn gweithio a ble y gallwn ni wneud gwelliannau.  Mae 
cynyddu lefel ac amrywiaeth ymgysylltu â’r gymuned mewn prosesau ymgysylltu yn her allweddol.  
Mae’r polisïau a’r prosesau rydym wedi eu rhoi ar waith yn cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 



 

Dyfodol (Cymru) 2015, drwy annog ymgysylltu â'r gymuned fel y gallwn ni ddysgu o ‘brofiad bywyd’ 
pobl ac atal materion a nodwyd rhag codi eto.  Mae gwella ymgysylltu â'r gymuned yn fodd allweddol 
o weithio ar y cyd, i wrando a newid lle mae cyfleoedd am well integreiddiad ac i fynd i’r afael a materion 
a nodwyd er mwyn eu hatal yn y tymor hirach.  
 
B4 Argymhellion ar gyfer Gwella 
 

A3 Cwblhau’r adolygiad o’r Siarter Cwsmeriaid.  
 
A4 Cyflwyno cynllun gweithredu er mwyn gwella mynediad ar gyfer pobl sy’n Fyddar, neu 

sydd â nam ar eu golwg neu eu clyw. 
 

Egwyddor C. Diffinio canlyniadau o ran buddion economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac 
amgylcheddol cynaliadwy 

Mae'r natur tymor hir ac effaith llawer o gyfrifoldebau'r sector cyhoeddus yn golygu y dylai ddiffinio a 
chynllunio canlyniadau ac y dylai'r rhain fod yn gynaliadwy. Dylai'r corff llywodraethu sicrhau bod ei 
benderfyniadau yn ymestyn pwrpas yr endid ymhellach, cyfrannu at fuddion a'r canlyniadau a fwriadwyd, a 
pharhau o fewn terfynau’r awdurdod a’i adnoddau. Mae mewnbwn oddi wrth bob grŵp o randdeiliaid, gan 
gynnwys dinasyddion, defnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid sefydliadol yn hanfodol i lwyddiant y 
broses hon ac i gydbwyso galwadau sy'n cystadlu wrth bennu blaenoriaethau ar gyfer yr adnoddau 
cyfyngedig sydd ar gael. 

 
C1 Trefniadau Presennol 
 

A) Mae Cynllun Corfforaethol 2017-2022 yn seiliedig ar 8 canlyniad sy'n canolbwyntio ar y 
dinesydd sy'n adlewyrchu dyheadau economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol 
sy’n diffinio’r egwyddor cynaliadwyedd.  Mae’r 8 canlyniad wedi eu halinio i 7 canlyniad Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015, ffurfiwyd Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ym mis Ebrill 2016 a 
chwblhawyd ‘Asesiad Lles’ i adolygu barn y gymuned a gwybodaeth ddemograffig sy’n 
cefnogi’r 7 nod lles.  Hysbysodd yr asesiad ddatblygiad Cynllun Corfforaethol 2017-2022 a 
datblygiad Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a gymeradwywyd ym mis Ebrill 
2018. Daeth y Bartneriaeth Cymunedau yn Gyntaf i ben ym mis Mawrth 2018. Bydd cronfa 
waddol ar gael am un flwyddyn a bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei oruchwylio.  

 
B) Mae’r Awdurdod yn aelod o nifer o Bartneriaethau Strategol eraill.  Mae Grŵp Gweithredu 

Lleol Conwy yn gweithio i weithredu Strategaeth Datblygu Lleol 2014 – 2020. Daeth 
Partneriaeth Economaidd Conwy i ben ac mae Bwrdd Twf Conwy newydd wrthi’n cael ei 
sefydlu i adlewyrchu gwaith Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.  Cyhoeddwyd 
Strategaeth Twf Economaidd Conwy ym mis Awst 2017. Mae’r strategaeth hon yn cadw golwg 
ar gyfres o strategaethau economaidd, gan gynnwys y Strategaeth Adfywio Economaidd Sirol, 
Cyrchfan Conwy, Strategaeth Ddigwyddiadau a Chynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol.   
 

C) Mae Partneriaeth Pobl Conwy yn canolbwyntio ar les ac mae blaenoriaethau’r bartneriaeth 
yn unol â’r 8 canlyniad dinasyddion.  Mae yna hefyd Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol 
(rhanbarthol ac isranbarthol gyda Sir Ddinbych) a hefyd Byrddau Diogelu Lleol rhanbarthol 
ac isranbarthol (gyda Sir Ddinbych).  Mae’r Bartneriaeth Strategol Tai yn cefnogi gweithrediad 
Strategaeth Tai Conwy a’r nod yw sicrhau cymeradwyaeth iddo yn haf 2018. 
 

D) Mae trefniadau llywodraethu ac effeithiolrwydd y partneriaethau hyn yn cael eu hadolygu drwy 
adroddiadau cynnydd blynyddol a gyflwynir i’r pwyllgor craffu perthnasol yn ôl y maes 
gwasanaeth maent yn ei gefnogi.  

 
E) Mae’r Awdurdod yn cyhoeddi Gweledigaeth a Chynllun Corfforaethol pum mlynedd sy’n 

canolbwyntio ar brif flaenoriaethau’r Awdurdod ar gyfer gwella. Datblygwyd Cynllun 
Corfforaethol 2017-2022 newydd drwy ymgysylltu â'r gymuned, a chafodd y fersiwn ddrafft ei 



 

chymeradwyo ym mis Mawrth 2017. Cymeradwywyd fersiwn derfynol ym mis Hydref 2017 gan 
y weinyddiaeth newydd a etholwyd.  Bydd y Cynllun Corfforaethol yn destun adolygiad ac 
ymgynghoriad bob blwyddyn ac gofynnir am farn rhanddeiliaid gan gynnwys y cyhoedd, 
busnesau, Cynghorau Tref, Cynghorwyr Sir, staff, grwpiau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a 
Chyngor Ieuenctid Conwy.   

 
F) Cafodd gwahoddiadau i rannu barn i ffurfio proses ymgysylltu ar gyfer y Cynllun Corfforaethol 

a Chynllun Lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus eu cwblhau ar y cyd.  Hysbysebwyd 
cyfleodd i fynegi barn mewn erthygl ym Mwletin Conwy, ar gyfryngau cymdeithasol, mewn 
hysbyseb ar dudalen flaen gwefan yr Awdurdod, a thrwy ddatganiad i’r wasg a dderbyniodd 
sylw da yn y papur newydd lleol.  Gallai rhanddeiliaid gyflwyno eu barn ar-lein, trwy e-bost, 
llythyr neu dros y ffôn neu drwy drafod gyda staff.  Cynhaliwyd gweithdai i staff ac aelodau 
etholedig a chafwyd trafodaethau gyda nifer o fforymau cymunedol. Cynhaliwyd gweithdai a 
thrafodaeth hefyd gyda Chynghorau Tref a Chymuned, ac anfonwyd negeseuon e-bost at 
aelodau'r fforwm busnes a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy (CGGC).  
Dadansoddwyd yr adborth o ymgynghoriadau eraill yr oedd yr Awdurdod wedi'u cynnal yn ystod 
2016/17 hefyd.  

 
G) Mae'r Cynllun Corfforaethol yn darparu fframwaith sy'n helpu siapio cynlluniau cyllideb, ac y 

gall yr Awdurdod asesu yn ei erbyn a rhoi cyfrif i'r gymuned ar lefel y cynnydd a wnaed yn 
erbyn targedau a osodwyd, a’u hysbysu am y meysydd i'w gwella ymhellach.  Caiff y 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig hefyd ei hadolygu bob blwyddyn, yn unol â 
blaenoriaethau corfforaethol, a chafodd ei dderbyn gan y Cyngor ym mis Mawrth 2018. Mae 
gan yr Awdurdod Fframwaith Cynllunio Busnes sy'n amlinellu'r broses a'r meini prawf ar 
gyfer achosion busnes ar gyfer refeniw a buddsoddiad cyfalaf, a sut bydd y gwariant yn cael ei 
fonitro. 

 
K) Mae pob maes gwasanaeth yn cynhyrchu cynllun gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar 

ganlyniadau sy'n adlewyrchu sut mae'r gwasanaeth yn cyfrannu at y blaenoriaethau 
corfforaethol.  Mae'r cynlluniau gwasanaeth yn cynnwys mesurau i ddangos sut y bydd camau 
gweithredu yn gwneud gwahaniaeth a chaiff cofrestrau risg gwasanaeth a logiau materion eu 
cynhyrchu i asesu unrhyw rwystr i weithredu.  Caiff y cynlluniau gwasanaeth eu hadolygu bob 
blwyddyn a chaiff Adolygiadau Perfformiad Gwasanaeth (APG) eu cynnal bob chwe mis.  Mae 
adroddiad perfformiad corfforaethol yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid 
ac Adnoddau a'r Cabinet ar ôl pob rownd o APG yn manylu ar y camau gweithredu a mesur 
cynnydd.  Cefnogir hyn gan adroddiad ar y prif negeseuon o’r APG ac o fis Mehefin 2018 
ymlaen, bydd hefyd yn cael ei gyflwyno naill ochr i adroddiad asedau integredig, yn rhoi 
manylion am reolaeth o asedau ariannol, ystâd ac AD yr awdurdod. 

 
C2 Adolygu Effeithiolrwydd 
 
Mae'r Awdurdod wedi cael cynlluniau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau tymor hir mewn lle am nifer o 
flynyddoedd, ac mae'r diwylliant o gynllunio yn seiliedig ar ganlyniadau yn rhan annatod o gynlluniau 
partneriaeth, y Cynllun Corfforaethol ac ar bob lefel yn y sefydliad, gan gynnwys cynlluniau gwasanaeth.  
Mae'r holl gynlluniau strategol allweddol wedi'u halinio 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’r Cynllun Corfforaethol y maent yn cyfrannu. 
 
Rydym ni’n adolygu cynlluniau strategol yn rheolaidd, a chafodd y canlynol hefyd eu cymeradwyo gan 
y Cabinet / Cyngor yn 2017/18:   

• Strategaeth y Gymraeg 
• Strategaeth Resymoli Adeiladu Addysg Amgen  
• Strategaeth TGCh a Digidol 
• Strategaeth Twf Economaidd Conwy  
• Strategaeth Gaffael Gorfforaethol Conwy 
• Adolygiad o’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol  
• Cynllun Corfforaethol 2017-2022 



 

• Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych 2018 - 
2023  

 
C3 Casgliad yr Hunanasesiad 
 
Mae trefniadau llywodraethu cadarn ar waith ar gyfer blaenoriaethau strategol yr Awdurdod ac mae'r 
rhain wedi'u seilio ar ganlyniadau am nifer o flynyddoedd.  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.  Ceir cysylltiadau cryf rhwng cynllunio strategol ac ariannol.  Mae penderfyniadau 
allweddol yn adlewyrchu’r effaith ar nifer o ffactorau, gan gynnwys cynaliadwyedd, ac mae'r Awdurdod 
wedi dechrau ymgorffori Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 o fewn diwylliant y 
sefydliad drwy sicrhau bod yn ddeddf wedi cael ei hystyried ym mhob cynllun allweddol a phob 
penderfyniad allweddol a gyflwynir i ddemocratiaeth. 
 
C4 Argymhellion ar gyfer Gwella 
 

 
Nid oes unrhyw argymhelliad ar gyfer gwella. 

  



 

Egwyddor D. Penderfynu ar yr ymyriadau angenrheidiol i optimeiddio cyflawniad y 
canlyniadau a fwriadwyd 

Mae'r sector cyhoeddus yn cyflawni’r canlyniadau a fwriadwyd trwy ddarparu cymysgedd o 
ymyriadau cyfreithiol, rheoleiddiol, ac ymarferol. Mae penderfynu ar y cymysgedd iawn o 
ymyriadau yn ddewis strategol hanfodol bwysig y mae'n rhaid i gyrff llywodraethu o endidau 
sector cyhoeddus wneud er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni y canlyniadau a fwriadwyd 
ganddynt. Mae’n rhaid i endidau sector cyhoeddus gael mecanweithiau gwneud penderfyniadau 
cadarn yn eu lle i sicrhau bod eu canlyniadau yn gyraeddadwy mewn ffordd sy’n darparu’r 
cyfnewidiad gorau rhwng yr adnoddau gwahanol a ddefnyddir ac effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd. Mae angen adolygu’r penderfyniadau a wneir yn barhaus i sicrhau bod cyflawni 
canlyniadau yn cael ei optimeiddio. 

 
D1 Trefniadau Presennol 
 

A) Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Gyfansoddiad wedi ei gymeradwyo sy'n nodi sut 
mae’r Cyngor yn gweithredu, sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud, a beth yw’r trefnau a 
ddilynir i sicrhau bod y rhain yn effeithlon, yn eglur ac yn atebol i bobl leol. Mae rhai o'r prosesau 
hyn yn ofynnol yn ôl y gyfraith, tra bo eraill yn ddewisol i'r Cyngor. Mae'r Cyfansoddiad, sydd 
i'w weld ar wefan yr Awdurdod2, yn nodi:  

i. sut mae'r Awdurdod yn gweithredu ac yn gwneud penderfyniadau;  
ii. y gweithdrefnau sy'n sicrhau bod y drefn o wneud penderfyniadau'n dryloyw ac yn 

atebol i bobl leol a rhanddeiliaid eraill;  
iii. swyddogaethau allweddol yr holl aelodau ac uwch swyddogion, gan gynnwys 

cyfrifoldebau arweiniol at ddibenion llywodraethu corfforaethol yr Arweinydd, y Prif 
Weithredwr ac uwch swyddogion penodedig eraill;  

iv. cynllun dirprwyo pwerau er mwyn gwneud penderfyniadau;  
v. cyfrifoldebau am adolygu a chytuno ar drefniadau llywodraethu corfforaethol yr 

Awdurdod;  
vi. trefniadau ar gyfer sicrhau y caiff ei adolygu a’i ddiweddaru’n barhaus;  
vii. codau a phrotocolau cysylltiedig.  

 
Caiff y Cyfansoddiad ei ddiweddaru lle bo angen yn unol â newidiadau i ddeddfwriaeth. 

 
B) Aelodau Etholedig sy’n cymeradwyo polisiau a gwneud penderfyniadau, mewn cyfarfodydd 

sy'n agored i'r cyhoedd, ac eithrio pan fo materion eithriedig yn cael eu trafod o dan Ddeddf 
Llywodraeth Leol Atodlen 12A 1972. Caiff cymeradwyaeth ei rhoi gan:  

i. Y Cyngor, sy'n cyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn. Mae’n cymeradwyo polisïau 
cyffredinol ac yn pennu'r gyllideb bob blwyddyn. Mae'r Cyngor yn cytuno ar ffurf 
Pwyllgorau'r Awdurdod (yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 
lle bo hynny'n briodol), yn penodi Arweinydd y Cyngor (sydd yn ei dro yn penodi Cabinet 
y Cyngor) ac yn cynnal holl swyddogaethau eraill a bennwyd iddo o dan y Cyfansoddiad 
(sy'n cynnwys unrhyw swyddogaeth statudol sy'n gyfrifoldeb y Cyngor);   

ii. Y Cabinet, sy'n cyfarfod o leiaf unwaith y mis, sy’n cymeradwyo pob penderfyniad nad 
ydynt yn cael eu penderfynu dan bwyntiau (i) (iii) neu (iv) y paragraff hwn (B), a  

iii. Y pwyllgorau rheoleiddio (y Pwyllgor Cynllunio, y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a’r 
Pwyllgor Trwyddedu a Rheoli); 

iv. Cynllun dirprwyo’r Cyngor i bwyllgorau a swyddogion fel y nodir yn y Cyfansoddiad.   
Caiff swyddogaethau a chyfrifoldebau pob Aelod o'r Cabinet eu cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod. 
Mae'r Cabinet hefyd yn cyfarfod yn anffurfiol (Cyfarfod Anffurfiol o'r Cabinet) i dderbyn 
adroddiadau briffio ac i drafod materion sy'n dod i'r amlwg ond ni wneir unrhyw benderfyniad 
yng Nghyfarfodydd Anffurfiol y Cabinet.  Mae pedwar Pwyllgor Trosolwg a Chraffu:  Cyllid 
ac Adnoddau (wedi'i gadeirio gan arweinydd y blaid wleidyddol fwyaf heb ei chynrychioli ar y 
pwyllgor gwaith), Economi a Lle, Addysg a Sgiliau a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (sy’n 

                                                 
2 http://modgovcym.conwy.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=487&MId=3185&Ver=4&Info=1    

http://modgovcym.conwy.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=487&MId=3185&Ver=4&Info=1


 

cyfarfod o leiaf unwaith bob 6 wythnos).  Dechreuodd y Pwyllgorau Craffu hyn ym mis Mai 2017 
gan gymryd lle’r Prif Bwyllgor Trosolwg a Chraffu a’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 
Partneriaethau, Cymunedau a Chwsmeriaid.  Eu swyddogaeth yw adolygu, craffu a dal i gyfrif 
perfformiad y Cabinet, pwyllgorau gwneud penderfyniadau a swyddogion.  Mae gan y 
Pwyllgorau Craffu broses "Galw i Mewn" ar gyfer penderfyniadau sydd wedi'u gwneud ond nad 
ydynt wedi’u gweithredu ac mae’r drefn honno wedi'i hymgorffori yn y Cyfansoddiad er mwyn 
ystyried a yw'r penderfyniadau hynny'n briodol.  Cafodd 2 benderfyniad eu galw i mewn yn 
2017/18. Derbyniwyd un argymhelliad diwygiedig, a gwrthodwyd un argymhelliad diwygiedig 
gan y Cabinet.  Yn ogystal, mae gan yr Awdurdod dri phwyllgor rheoleiddio: Y Pwyllgor 
Cynllunio, y Pwyllgor Trwyddedu a Rheoli a’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.  Mae’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn annibynnol ar swyddogaethau gweithredol a chraffu 
a’i bwrpas yw darparu sicrwydd annibynnol o ddigonoldeb y fframwaith rheoli mewnol gan 
gynnwys llywodraethu a rheoli risg, er mwyn darparu craffu annibynnol ar berfformiad ariannol 
ac anariannol yr Awdurdod a chadw trosolwg ar y broses adrodd ariannol.  Cyhoeddwyd 
hysbysiad am ddau Aelod Lleyg ym Mwletin mis Rhagfyr 2016 a chafodd ei hysbysebu ym mis 
Ebrill 2017.  Yn unol â gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru), penodwyd dau aelod lleyg 
gan yr Awdurdod i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ym mis Gorffennaf 2017 dros gyfnod y 
weinyddiaeth.  Mae yna hefyd Bwyllgor Safonau (sy'n cynnwys aelodau lleyg), sy'n ceisio 
hyrwyddo safonau uchel o ymddygiad gan Aelodau Etholedig. Mae'r pwyllgorau hyn yn cwrdd 
yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ac mae pob dyddiad cyfarfod yn cael eu cyhoeddi ar 
amserlen flynyddol o gyfarfodydd sydd ar gael ar wefan yr Awdurdod.  
 
Yn ogystal, mae gan yr Awdurdod Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.  Swyddogaethau'r 
pwyllgor yw sicrhau bod cefnogaeth ddigonol ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor a'i Bwyllgorau; i 
hyrwyddo swyddogaeth Trosolwg a Chraffu; darparu cymorth a chyngor i Gynghorwyr unigol 
wrth ymgymryd â’u dyletswyddau fel aelodau a darparu datblygiad a hyfforddiant i’r Aelodau. 
Gall y Pwyllgor gynhyrchu adroddiadau a gwneud argymhellion i'r Cyngor mewn perthynas â'r 
ddarpariaeth honno. Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod 4 gwaith y flwyddyn.  

 
C) Mae'r Grŵp Adolygu Adroddiadau (GAA) yn cynnwys y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr 

Strategol, Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, a'r Arweinydd. Maent yn cyfarfod ddwywaith y 
mis i adolygu'r adroddiadau a drefnwyd i fynd i'r Cabinet, ac ystyried cynlluniau gwaith i’r dyfodol 
y swyddogaethau Craffu i lunio barn o ddatblygu patrymau gwaith a nodi unrhyw fater o ran 
capasiti a allai godi. Hefyd, mae’r Grŵp yn sicrhau synergedd rhwng cynlluniau gwaith y Cyngor, 
y Cabinet, y swyddogaeth Graffu a’r swyddogaeth Reoli Strategol.  Oni bai eu bod yn eithriedig, 
caiff yr holl adroddiadau a ystyrir gan y Cyngor, y Cabinet a'r Pwyllgorau, a chofnodion o’r 
penderfyniadau a gymerir, eu darparu ar wefan yr Awdurdod. 

 
D) Mae’r Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr Strategol yn atebol am sicrhau bod blaenoriaethau'r 

Cyngor yn cael eu cyflawni, a bod perfformiad yn erbyn targedau allweddol yn cael ei fonitro'n 
rheolaidd trwy'r fframwaith rheoli perfformiad ac yn cael ei adrodd i'r Aelodau.  Mae gan y Prif 
Swyddog Gweithredol amserlen o gyfarfodydd rheolaidd gyda'r Arweinydd a chynhelir 
cyfarfodydd rheolaidd rhwng uwch reolwyr a'r Cabinet drwy gyfarfodydd Anffurfiol y Cabinet.  
Cynhelir cyfarfodydd Aelodau / Swyddogion rheolaidd mewn perthynas â materion penodol a 
diweddariadau ar gynnydd yn gyffredinol.  Mae’r Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr Strategol, 
ynghyd â'r Pennaeth Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, Pennaeth Adnoddau Dynol 
Corfforaethol a'r Swyddog Monitro yn cyfarfod ddwywaith y mis fel y Tîm Arweinyddiaeth 
Strategol (TAS).  Mae uwch reolwyr yr Awdurdod yn cyfarfod bob mis fel yr Uwch Dîm Rheoli 
(UDRh), sy'n cynnwys y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr Strategol, pob Pennaeth Gwasanaeth 
a swyddogion perthnasol sy'n adrodd o bob rhan o'r Awdurdod.  Mae Fforwm Rheolwyr yn 
cyfarfod bob chwarter blwyddyn i rannu negeseuon a cheisio cysondeb a thrafod datblygiadau 
rhwng Cyfarwyddwyr a rheolwyr yn y sefydliad. 

 
E) Mae trefniadau cytunedig yn galluogi'r Awdurdod i fodloni gofynion statudol o ran diogelu plant 

a diogelu oedolion diamddiffyn.  Adolygwyd, diweddarwyd a chymeradwywyd y polisi Diogelu 
ym mis Ebrill 2017. Fis Medi 2016 cyhoeddwyd adroddiad archwilio mewnol ar Ddiogelu 
Corfforaethol a ddaeth i’r casgliad fod sicrwydd cyfyngedig.  Arweiniodd archwiliad dilynol ar 
Ddiogelu Corfforaethol a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd at Sicrwydd Cyfyngedig yn sgil oedi 



 

wrth ddisodli aelodau allweddol yr Uned Ddiogelu a darparu hyfforddiant diogelu gorfodol 
Rhoddodd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth ystyriaeth i adroddiad drafft ym mis Hydref 2017 a 
chafodd ei gydnabod yn faes pryder sylweddol. O ganlyniad, mae’r Prif Weithredwr bellach yn 
cadeirio’r Panel Diogelu Corfforaethol gan ddangos arweinyddiaeth gorfforaethol a sicrhau sylw 
strategol digonol ar draws yr Awdurdod.  

 
F)  Yn dilyn ymadawiad y Rheolwr Diogelu ym mis Mehefin 2017, mae’r gwasanaeth wedi cael ei 

ailstrwythuro a phenodwyd Rheolwr Gwasanaeth Diogelu a dechreuodd yn y swydd ym mis 
Ionawr 2018. Mae’r Swyddog ar hyn o bryd yn gweithio i gyflwyno argymhellion yn deillio o’r 
archwiliad dilynol gyda chymorth aelodau o’r Panel Diogelu Corfforaethol a’r Arweinwyr Diogelu 
Dynodedig.  Mae ail archwiliad dilynol wedi ei gynllunio ar gyfer dechrau 2018/19 ac mae 
Swyddfa Archwilio Cymru yn cynllunio adolygiad lefel uchel o drefniadau Diogelu Corfforaethol 
gan adeiladu ar astudiaeth a gynhaliwyd yn flaenorol.  

.   
G)  Mae trefnau recriwtio hefyd yn gymorth i sicrhau bod gwiriadau’n cael eu cynnal ynglŷn â 

gweithwyr yr Awdurdod sy'n gweithio gyda phlant neu oedolion diamddiffyn er mwyn sicrhau eu 
bod yn addas i wneud hynny.  Fis Rhagfyr 2016 sefydlodd yr Awdurdod Grŵp Effeithiolrwydd 
a Safonau Ysgolion i adolygu perfformiad ysgolion.  Mae’r grŵp, a gadeirir gan y Prif Swyddog 
Addysg, yn cynnwys aelodau etholedig, Cyfarwyddwr Strategol Gofal Cymdeithasol ac Addysg 
a chynrychiolydd o GwE.  Mae’n cyfarfod gyda thimau uwch reoli ysgolion cynradd ac uwchradd 
yn eu tro i adolygu a chefnogi gwelliannau i ysgolion.  Bydd ysgolion uwchradd yn cael eu 
hadolygu’n flynyddol a bydd ysgolion cynradd yn cael eu hadolygu bob tair blynedd. Mae’r drefn 
yn unol â chategorïau’r ysgolion. 

 
 

H) Yn unol â'i gyfrifoldebau statudol, mae'r Awdurdod wedi sefydlu Polisi Iechyd a Diogelwch a 
gweithdrefnau cysylltiedig.  Mae Grŵp Arweinyddiaeth Iechyd a Diogelwch sy'n darparu 
trosolwg lefel uchel o’n cydymffurfiaeth â rheolau, rheoliadau ac egwyddorion Iechyd a 
Diogelwch er mwyn helpu i wella iechyd, diogelwch a lles.  Cynhyrchir a chyflwynir adroddiad 
blynyddol ar Iechyd a Diogelwch i'r Uwch Dîm Rheoli, Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Hyrwyddo 
Iechyd a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau.  

 
D2 Adolygu Effeithiolrwydd  
 

A) Mae gan yr Awdurdod gyfrifoldeb dros gynnal, o leiaf yn flynyddol, adolygiad o effeithiolrwydd 
ei fframwaith llywodraethu gan gynnwys y system rheolaeth fewnol.  Yn rhan o hyn, bydd y 
Cyfansoddiad yn cael ei adolygu’n rheolaidd gan y Swyddog Monitro.  Pennaeth Gwasanaethau 
Rheoleiddio a Thai yw’r Uwch Swyddog Cyfrifol mewn perthynas â Deddf Rheoleiddio Pwerau 
Ymchwilio.  

 
B) Mae’r Awdurdod yn cael ei herio ar yr hunanasesiad ar effeithiolrwydd rheoli risg trwy 

gyfarfodydd dwywaith y flwyddyn gyda Swyddfa Archwilio Cymru. O 2018 ymlaen bydd rhain 
yn symud i fod yn gyfarfodydd blynyddol. Gofynnir am sicrwydd hefyd gan Benaethiaid 
Gwasanaeth ynglŷn â rheoli risg ac ynglŷn â’r amgylcheddau rheoli y maent yn gyfrifol amdanynt.   

 
C) Mae adroddiadau rheolaidd ar ddangosyddion perfformiad allweddol.  Mae meysydd sy’n 

tangyflawni yn cynnig tystiolaeth ynghylch y camau sy’n cael eu cymryd i fynd i’r afael â/ rheoli’r 
dirywiad.  Mae gan yr Awdurdod gylchoedd cynllunio ac ariannol clir wedi'u halinio a chyhoeddir 
rhaglen gwaith i'r dyfodol o'r holl gyfarfodydd pwyllgor a dyddiadau ar gyfer ystyried a 
chymeradwyo penderfyniadau.  Mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn integreiddio ac 
yn cydbwyso blaenoriaethau allweddol gyda fforddiadwyedd a phwysau ariannol eraill.  Rhoddir 
tystiolaeth o bob penderfyniad allweddol a gyflwynir i'w gymeradwyo’n ddemocrataidd i ddangos 
sut maent yn cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, canlyniadau 
blaenoriaeth corfforaethol a pha lefel o ymgysylltu sydd wedi digwydd a pha lefel o risg sy’n 
gysylltiedig â'r penderfyniad.  Mae'r blaenoriaethau corfforaethol yn cael eu cefnogi gan 
ddangosyddion perfformiad perthnasol ac mae gan bob gwasanaeth gynllun a mesurau 
gwasanaeth sy'n cael eu hadolygu gan yr Aelodau bob chwe mis. 



 

 
 
D3 Casgliad yr Hunanasesiad 
 
Mae'r Awdurdod yn fodlon bod 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 ddiwallu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a chyflawni’r canlyniadau 
corfforaethol.   
 
D4 Argymhellion ar gyfer Gwella   
 
 
R5 Parhau i weithredu’r argymhellion yn sgil yr archwiliad mewnol o ddiogelu corfforaethol. 
  



 

 
 

 
Egwyddor E. Datblygu gallu yr endid, gan gynnwys gallu ei arweinyddiaeth a'r unigolion oddi 
mewn iddo 

Mae endidau sector cyhoeddus angen strwythurau ac arweinyddiaeth briodol, yn ogystal â phobl â'r sgiliau, 
cymwysterau a’r meddylfryd priodol i weithredu'n effeithlon ac yn effeithiol a chyflawni’r canlyniadau a fwriedir ar 
eu cyfer o fewn y cyfnodau a bennir. Mae’n rhaid i'r corff llywodraethu sicrhau bod ganddo'r gallu i gyflawni ei 
fandad ei hun ac i wneud yn siŵr bod polisïau ar waith i sicrhau bod gan reolaeth endid y gallu gweithredol ar 
gyfer yr endid yn ei gyfanrwydd. Oherwydd bydd unigolion a'r amgylchedd lle mae endid yn gweithredu yn newid 
dros amser, bydd angen parhaus i ddatblygu gallu’r endid yn ogystal â sgiliau a phrofiad arweinyddiaeth staff 
unigol. 

 
E1 Trefniadau Presennol 
 

A) Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Strategaeth Datblygu’r Aelodau 2017-2022. Mae'r 
strategaeth yn anelu at ddarparu aelodau etholedig gyda mynediad at lefelau priodol o 
wybodaeth, sgiliau a chyfleoedd datblygu sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu rolau. Trefnwyd 
rhaglen gyflwyno i'r Aelodau ar ôl etholiadau mis Mai er mwyn sicrhau bod yr holl Aelodau 
newydd a etholwyd yn ymwybodol o'u swyddogaeth a'u cyfrifoldebau, ac o ddull gweithredu'r 
Awdurdod.  Mae rhaglen barhaus o Ddatblygu Aelodau ar waith sy'n cael ei hadolygu'n 
flynyddol gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.  Roedd 17/18 yn canolbwyntio ar 
ddarparu’r rhaglen gyflwyno, a oedd wedi’i hanelu at Aelodau newydd eu hethol ac hefyd i 
gynnig hyfforddiant gloywi gwerthfawr i Aelodau oedd wedi eu hail-ethol. Roedd hyn yn 
cynnwys hyfforddiant gorfodol ar gyfer y Cod Ymddygiad, Cynllunio, Trwyddedu, Archwilio, 
Rhianta Corfforaethol a Diogelu, yn ogystal â darparu gwybodaeth bwysig ar swyddogaethau 
a chyfrifoldebau gwasanaethau.  Darparwyd hyfforddiant i’r Aelodau hynny sy’n cyflawni 
swyddogaeth Graffu er mwyn darparu’r sgiliau cywir iddynt i herio’n effeithiol.  Ar gyfer yr 
Aelodau Gweithredol, mae rhaglen o anghenion hyfforddiant eraill, e.e. sgiliau arweinyddiaeth, 
hyfforddiant cyfryngau, ac ati i’w helpu mewn swyddogaethau mwy strategol.  Mae Fforwm 
Datblygu Aelodau a Gwybodaeth misol yn parhau, ac mae’n gyfle i roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i Aelodau am newidiadau sydd ar y gweill. 

 
B) Cymeradwywyd y Strategaeth Adnoddau Dynol (AD) Corfforaethol gan y Cabinet ym mis 

Rhagfyr 2013 a threfnwyd iddo gael ei adolygu.  Mae'n ofynnol i'r awdurdod i wella ei berfformiad 
yn barhaus yn erbyn cefndir o ddarpariaeth sylweddol is yn y gyllideb. Er mwyn gwneud hyn yn 
llwyddiannus, fel busnes sy'n ddwys o ran pobl, mae angen i ni roi sylw arbennig i’n staff a'n 
harferion busnes a gwaith.  

 
C) Mae'r Strategaeth AD yn amlinellu ymagwedd yr awdurdod at ddarparu adnoddau, 

arweinyddiaeth, rheolaeth, datblygiad, perfformiad, diwylliant a gwobrwyo gweithwyr. Mae hefyd 
yn helpu i ddarparu eglurder i reolwyr ac unigolion am yr hyn a ddisgwylir ganddynt. Nid yw hon, 
fodd bynnag, yn strategaeth ar gyfer ein gweithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol, mae'n 
strategaeth sy'n eiddo ar y cyd i’r Cyngor, gan y Cynghorwyr Sir i weithwyr sy’n darparu 
gwasanaeth rheng flaen. Mae amcanion corfforaethol a gwasanaeth yn cael eu rheoli yn yr un 
modd.  Y bwriad yw cael strategaeth hyblyg sy’n adlewyrchu ein hanghenion presennol ac ar 
gyfer y dyfodol.  

 
D) Mae darparu ein Strategaeth Adnoddau Dynol yn ymwneud â sicrhau gall yr awdurdod barhau 

i ddarparu gwasanaethau sy'n fforddiadwy tra'n creu diwylliant sefydliadol o rymuso, menter, 
her a chymorth arloesi, gan osod yr Awdurdod mewn sefyllfa i ddod yn 'Gyflogwr o Ddewis' a 
sicrhau bod pobl yn anelu tuag at weithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy oherwydd ei enw 
da fel cyflogwr lleol.  Mae cyfres o bolisïau Adnoddau Dynol sy'n cynnal amrywiaeth o 
agweddau ar reoli staff, pob un ohonynt yn cael eu hadolygu yn rheolaidd ac yn hygyrch drwy 
fewnrwyd y cyngor. 

 



 

E) Bydd pob aelod o staff yn cael contract, swydd-ddisgrifiad ac yn cael adolygiad datblygu 
perfformiad (PDR) unwaith y flwyddyn.  Mae'r PDR yn seiliedig ar fframwaith cymhwysedd a 
gafodd ei gyflwyno ar draws yr awdurdod yn 2013 a'i diweddaru yn 2016. Mae'r broses hon 
hefyd yn cynnwys PDR grŵp ar gyfer grwpiau staff penodol lle y tybir bod hynny'n briodol.  Fodd 
bynnag, gall staff ofyn am Adolygiadau Datblygu Perfformiad unigol hefyd.  Gall yr holl staff gael 
mynediad at Gynllun Hyfforddiant Corfforaethol sy'n cynnwys amrywiaeth o gyrsiau i gefnogi 
datblygiad personol.  Mae'r broses hon yn cael ei defnyddio i gefnogi cynllunio olyniaeth 
gwasanaethau, y gellir ei gweld trwy drosglwyddiad llyfn ar ymddeoliad diweddar nifer o uwch 
reolwyr a'r gallu i wneud penodiadau mewnol i gymryd eu lle pan fo hynny'n briodol.   

 
F) Mae gan yr Awdurdod brosesau ar waith i reoli a chefnogi staff nad ydynt yn gallu dod i'r gwaith 

oherwydd salwch.  Adolygwyd y Polisi Absenoldeb Oherwydd Salwch yn 2016 a chafodd ei 
ddisodli gan Bolisi Rheoli Absenoldeb a gyhoeddwyd fis Mehefin 2016.  Mae presenoldeb da 
yn elfen allweddol o’n perfformiad, ac mae’r Awdurdod yn ceisio creu amgylchedd gwaith sy’n 
hyrwyddo iechyd a lles gweithwyr. Mae’r polisi yn hyrwyddo dull teg, cyson a chefnogol tuag at 
reoli presenoldeb ac yn annog diwylliant o bresenoldeb da. Mae’r Awdurdod yn cymryd camau 
rhagweithiol i reoli absenoldebau tymor byr rheolaidd, gan gynnwys cynnal cyfweliadau 
dychwelyd i’r gwaith a chadw golwg ar y trothwyon. Fodd bynnag, mae’n rhaid ystyried 
anghenion gweithwyr sy’n absennol am gyfnodau hirach, sy’n dioddef o afiechydon cronig neu’n 
anabl, ac mae yna ddarpariaethau i wneud addasiadau rhesymol i ddyletswyddau a’r gweithle 
er mwyn cynorthwyo gweithwyr i gyflawni lefelau da o bresenoldeb.  Mae rheoli presenoldeb 
wedi'i nodi'n faes is o gymharu ag awdurdodau eraill yng Nghymru ac felly mae'n cael ei fonitro'n 
agos i nodi gwelliannau.  Darperir adroddiadau misol i uwch reolwyr er mwyn eu galluogi i reoli 
presenoldeb yn eu meysydd gwasanaeth.  Mae ymyrraeth gynnar mewn meysydd gyda 
phroblemau sylweddol yn fuddiol, ac mae swyddog AD cyfnod penodol wedi’i benodi i ddarparu 
cefnogaeth gyda materion rheoli presenoldeb.  Mae’r Awdurdod yn defnyddio cwmni allanol ar 
gyfer cefnogaeth iechyd galwedigaethol (Health Management Ltd) sy’n cynnig sgrinio cyn-
gyflogaeth ac atgyfeiriadau.  Mae’r Awdurdod hefyd yn darparu cymorth i weithwyr a chynllun 
buddiannau gweithwyr drwy Care First.  Gall gweithwyr dderbyn amrywiaeth o gefnogaeth fel 
cwnsela a gwybodaeth a chyngor am waith a materion personol.  
Mae Care First hefyd yn darparu Care First Zest, sef gwefan ac ap ffôn symudol sy'n cynnig 
mynediad am ddim i weithwyr ac aelodau etholedig at borth iechyd a lles rhyngweithiol sy'n 
cynnwys dyddiadur bwyd ac ymarfer corff, rhaglen hyfforddi ymarfer corff personol a gwiriad 
lles.  
Mae edrych ar ôl eich iechyd a'ch lles yn helpu i gryfhau imiwnedd eich corff a gwella eich lles 
a’ch gwytnwch personol.  

 
G) Mae gan yr Awdurdod gynllun dirprwyo sy'n diffinio'r eglur y mandad ar gyfer gwneud 

penderfyniadau o fewn bob lefel yn y sefydliad.  Cefnogir hyn gan Orchmynion Sefydlog a 
rheoliadau ariannol sy'n cael eu hadolygu'n rheolaidd. 

 
H) Mae’r awdurdod ers sawl blwyddyn wedi buddsoddi yn Rhaglen Cymorth i Weithwyr Care First.  

Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol ac mae pob arbenigwr gwybodaeth Care First wedi cael eu 
hyfforddi ac yn weithwyr cynghori profiadol sy'n gallu sicrhau bod gwybodaeth gywir yn cael ei 
darparu yn syth ar ystod eang o faterion sy'n effeithio ar fywyd bob dydd.  

 
I) Caiff gwybodaeth ei rhaeadru i'r staff drwy'r Briff Tîm, drwy e-bost, drwy'r fewnrwyd a thrwy 

newyddlen y staff.  Ym mis Mawrth 2017 lansiwyd gwefan newydd sy’n addas ar gyfer llechi 
electronig a ffonau clyfar.  Gofynnir i'r staff rannu eu syniadau drwy’r Cyngor Staff, Gwella 
Conwy a'r dudalen ‘Dweud eich Dweud’ ar y fewnrwyd.    Yn ogystal â phapurau Pwyllgorau, 
bydd yr Aelodau'n cael pecyn Gwybodaeth Aelodau bob pythefnos sy'n trafod gweithgarwch 
diweddar ar draws yr Awdurdod. Cynhelir cyfarfodydd tîm yn rheolaidd gan yr holl wasanaethau.  
Er mwyn gwella cyfathrebu islaw lefel y Pennaeth Gwasanaeth, sefydlwyd Fforwm Rheolwyr i 
gefnogi dull gweithredu mwy gwybodus a chynhwysol ac i hyrwyddo llywodraethu da, 
cyfathrebu a chydymffurfiaeth ymhlith yr holl staff.  Mae rhaglen gwaith i'r dyfodol cyfathrebu 
wedi’i datblygu i roi trefn ar yr wybodaeth a gyhoeddir a chafodd Strategaeth Ymgysylltu a 
Chyfathrebu ei datblygu ym mis Mehefin 2018. 
 



 

 
 

E2 Adolygu Effeithiolrwydd 
 

A) Cwblhaodd yr Awdurdod werthusiadau perfformiad ar gyfer y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr 
Strategol a chynhaliwyd Adolygiadau Datblygu Perfformiad ar gyfer yr holl Benaethiaid 
Gwasanaeth hefyd.  Mae gan yr Awdurdod Ddatganiad Polisi Tâl Lleol a gymeradwywyd sy'n 
cael ei adrodd i'r Cyngor yn flynyddol.  Mae hyn yn sicrhau bod yr Awdurdod yn cydymffurfio 
â'r angen am atebolrwydd a thryloywder digonol o gwmpas cyflogau uwch reolwyr yn y sector 
cyhoeddus.  
 

B) Mae’r polisïau Adnoddau Dynol yn cael eu hadolygu’n rheolaidd, ac yn 17/18 cafodd y 
polisïau a ganlyn eu hadolygu a’u diweddaru: 
 
Polisi Bwlio 
Polisi Rheoli Perfformiad (Gallu) 
Polisi Atal Dros Dro 
Polisi Disgyblu 
Proses Cyfweliadau Ymadael 
Polisi Iechyd Meddwl a Lles 
Cwynion 
Ymddeoliad ac Ymddeoliad Hyblyg – (wedi’i ymgorffori mewn un Polisi Ymddeoliad) 
Polisi Rheoli Presenoldeb 
Polisi Camddefnyddio Alcohol a Sylweddau  
Polisi’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 
Polisi Gwirfoddoli i Weithwyr 
Canllawiau Cod Gwisg 
Cefnogi Ynadon yn y Gweithle 
 

C) Golygodd y weinyddiaeth newydd fod 20 o aelodau etholedig newydd wedi eu hethol.  
Sicrhaodd rhaglen gyflwyno aelodau fod pob aelod newydd wedi cael trosolwg o 
swyddogaethau’r cyngor a’u cyfrifoldebau.  Mae dull y sesiynau cyflwyno yn cael ei adolygu i 
asesu beth aeth yn dda a beth y gellid ei wella, ac mae strategaeth hyfforddiant barhaus ar 
waith. 

 
C) Mae gan yr Awdurdod amserlen i ddatblygu a monitro capasiti a gallu aelodau a swyddogion er 

mwyn sicrhau eu bod yn effeithiol.  Mae datblygu ein staff yn un o amcanion y Cynllun 
Corfforaethol, ac ym mhob PDR annogir staff yn i gynnig eu syniadau ar gyfer arbedion 
effeithlonrwydd a gwella’r gwasanaeth.  Mae canran y staff sydd wedi derbyn Adolygiad 
Datblygu Perfformiad yn cael ei fonitro’n rheolaidd a’i adrodd i Uwch Reolwyr ac Aelodau.   

 
Blwyddyn Canran yr 

Adolygiadau 
Datblygu 
Perfformiad 

10/11 64.57% 
11/12 70.47% 
12/13 68.77% 
13/14 62.72% 
14/15 75.77% 
15/16 72.79% 
16/17 76.03% 
17/18 78% 

 
D) Mae’r perfformiad o ran Adolygiadau Datblygu Perfformiad yn dangos cynnydd yn ein 

perfformiad.  Mae Adolygiadau Datblygu Perfformiad yn broses werthfawr i sicrhau bod yr holl 
staff yn ymwybodol o'u hamcanion, yn cael cyfle i asesu a thrafod eu cymwyseddau craidd ac 
adolygu eu hanghenion hyfforddiant.  Bydd perfformiad Adolygiadau Perfformiad Gwasanaeth 



 

yn parhau i gael ei fonitro trwy waith yr Adain Archwilio Mewnol ac adolygiadau perfformiad 
gwasanaeth.  Er bod trefniadau da ar waith i gefnogi gweithwyr, mae lefel presenoldeb staff yn 
is nac mewn awdurdodau eraill yng Nghymru gan fod salwch staff yn uwch o’i gymharu ag 
awdurdodau eraill yng Nghymru.   
 
Ar gyfer cyfnod Ebrill 2017 – Mawrth 2018, nifer y dyddiau a gollwyd yn sgil absenoldeb 
oherwydd salwch fesul gweithiwr FTE oedd 9.65. Mae hyn yn welliant cyffredinol mewn 
perfformiad o 2.02 diwrnod o gymharu â 2016/17 lle’r oedd y canlyniad diwedd blwyddyn yn 
11.671 fesul gweithiwr FTE.  
 
Cymerwyd 32,268 o ddiwrnodau o absenoldebau oherwydd salwch. Mae hyn yn ostyngiad o 
7,209 diwrnod o gymharu â 2016/17. 
 
Rhagorodd 17 o’r 24 uned adrodd ar amcangyfrif yr Awdurdod o 10.5 diwrnod fesul staff 
cyfwerth ag amser llawn. 
Gwnaeth 17 o’r 24 uned adrodd gyflawni neu ragori ar amcangyfrifon penodol eu gwasanaeth.  
 
Rhoddwyd 242 o hysbysiadau gwella (cynnydd ar y flwyddyn flaenorol). 

 
E) Pennir Uwch Reolwyr ac Aelodau Cabinet i fod yn gyfrifol am bob Blaenoriaeth Gorfforaethol 

fel bo modd dwyn yr unigolion hynny i gyfrif ynghylch effeithiolrwydd y gweithredu. Caiff 
gweithrediad y Strategaeth Datblygu Aelodau ei fonitro gan y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd.  Mae’r holl Aelodau Etholedig sy’n derbyn cyflogau uwch yn cael Adolygiadau 
Datblygu Perfformiad blynyddol a chynhigir Adolygiadau Datblygu Perfformiad i’r holl 
gynghorwyr eraill pe baent yn dewis cael un.  Fel isafswm, mae’n rhaid i’r holl Aelodau Etholedig 
lenwi holiadur dadansoddiad o anghenion hyfforddiant.  Rhoddir cyfle i Aelodau gynhyrchu 
adroddiad blynyddol ar gyfer pob blwyddyn ariannol.  Serch hynny, nid yw’r adroddiadau hyn 
yn orfodol. 

 
E3 Casgliad yr Hunanasesiad 

 
Mae systemau da ar waith i gefnogi a datblygu Aelodau Etholedig a staff.    Mae swyddi a 
chyfrifoldebau Aelodau a Swyddogion wedi’u diffinio'n glir - yn enwedig mewn perthynas â 
swyddi’r Arweinydd a'r Prif Weithredwr, sy'n cyfarfod yn rheolaidd i drafod ac adolygu cynnydd 
yr Awdurdod.  Mae’r Cyflwyniad Corfforaethol ar gyfer Aelodau Etholedig a staff bellach wedi'i 
ymgorffori'n dda ac yn cael ei adolygu’n rheolaidd i sicrhau ei fod yn cynnwys pob newid 
allweddol, gan sicrhau bod pob gweithiwr newydd yn ymwybodol o brosesau llywodraethu o 
fewn yr awdurdod a'r gefnogaeth sydd ar gael i’w datblygu yn eu swydd broffesiynol.  Mae’r 
broses gyflwyno bellach yn cynnwys gwybodaeth ar Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015. Mae’r rhaglen hyfforddiant barhaus, yn galluogi gwelliant a datblygiad parhaus 
Aelodau a staff yr Awdurdod, sicrhau ein bod yn uwchsgilio pobl, eu cefnogi, atal materion 
Adnoddau Dynol rhag codi lle bo hynny’n ymarferol, a datblygu arweinwyr y dyfodol, yn unol â 
gofynion y Ddeddf Llesiant.  Mae’n ddymunol i nodi bod y gefnogaeth a ddarperir i staff wedi 
gwella presenoldeb.  Mae canlyniadau’r Adolygiadau Datblygu Perfformiad yn dangos cynnydd 
yn ein perfformiad, sy’n dystiolaeth gadarn o’r pwysigrwydd a roddir ar ddatblygu staff.  

 
E4 Argymhellion ar gyfer Gwella 
 

A6 Cwblhau'r adolygiad o’r Strategaeth Adnoddau Dynol  
 
 

  



 

 
Egwyddor F. Rheoli risgiau a pherfformiad drwy reolaeth fewnol gadarn a rheolaeth ariannol 
gyhoeddus gryf 

Mae angen i gyrff llywodraethu endidau sector cyhoeddus sicrhau bod yr endidau maent yn goruchwylio wedi 
gweithredu – ac y gallant gynnal - system reoli perfformiad effeithiol sy'n hwyluso darpariaeth effeithiol ac 
effeithlon o wasanaethau a gynlluniwyd. Mae rheoli risg a rheolaeth fewnol yn rhannau pwysig ac 
annatod o system rheoli perfformiad ac yn hanfodol i gyflawni canlyniadau. Maent yn cynnwys proses 
barhaus a gynlluniwyd i nodi a mynd i'r afael â risgiau sylweddol ynghlwm wrth gyflawni canlyniadau endid. 

 
Mae system gadarn o reolaeth ariannol yn hanfodol ar gyfer gweithredu polisïau sector cyhoeddus a 
chyflawni canlyniadau arfaethedig, gan y bydd yn gorfodi disgyblaeth ariannol, dyrannu adnoddau'n 
strategol, cyflenwi gwasanaeth effeithlon, ac atebolrwydd. 

 
F1 Trefniadau Presennol   
 

A) Mae’r Awdurdod yn defnyddio system rheoli perfformiad integredig, CAMMS, i gefnogi cynllunio 
gwasanaethau, rheoli risg, digwyddiadau, archwilio a rheoli prosiectau.  Mae CAMMS yn 
hwyluso cysylltiad ac integreiddio gwell rhwng canlyniadau gwasanaeth, camau gweithredu a 
rheoli risg, gan gefnogi'r gofyniad bod rheoli risg yn rhan annatod o wneud penderfyniadau a 
chamau gweithredu.  Cafodd y Fframwaith Rheoli Perfformiad, ei adolygu yn ystod 2017/18 
i adlewyrchu newidiadau i’r polisi a'r dangosydd perfformiad.  Mae’r fframwaith yn ceisio darparu 
cysylltiad clir o ran sut y mae cyflawni'r amcanion a osodwyd ar gyfer swyddogion unigol yn eu 
cynlluniau datblygu personol, yn cyfrannu at gyflawni cynlluniau gwasanaeth sydd yn eu tro’n 
helpu darparu canlyniadau dinasyddion y Cynllun Corfforaethol a gan hynny, cyfraniad yr 
Awdurdod tuag at wella Sir Conwy er mwyn diwallu anghenion y presennol, heb beryglu 
anghenion cenedlaethau'r dyfodol.  Mae'r Fframwaith Rheoli Perfformiad yn cynnwys manylion 
y camau gweithredu y dylid eu cymryd i ddatblygu blaenoriaethau sy’n canolbwyntio ar 
ganlyniadau dinasyddion a chyflawni targedau perfformiad, a'r modd y caiff y camau hynny eu 
rhaeadru i Gynlluniau Gwasanaeth ac i Adolygiadau Datblygiad Perfformiad unigol.  Caiff 
cynnydd yn erbyn camau a mesurau perfformiad ei fonitro ddwywaith y flwyddyn drwy'r 
Adolygiadau Perfformiad Gwasanaeth. Mae'r adolygiadau yn rhan o hunanasesiad o 
berfformiad ac yn ddull o geisio sicrwydd gan Benaethiaid Gwasanaeth bod trefniadau rheoli 
mewnol yn eu lle o fewn eu maes gwasanaeth.  Yn flynyddol mae pob Pennaeth Gwasanaeth 
a’u Cyfarwyddwr Strategol yn llofnodi datganiad o sicrwydd.  Mae'r Cyfarwyddwr Strategol, y 
Dirprwy Arweinydd, Aelod Portffolio'r Cabinet, a chynrychiolwyr o'r ddau Bwyllgor Craffu mwyaf 
perthnasol yn bresennol yn yr Adolygiadau Perfformiad Gwasanaeth, ac yn darparu cefnogaeth 
a her i hunanasesiad y gwasanaeth. Caiff gwahoddiadau agored eu hestyn i bob Aelod 
Etholedig i fod yn bresennol mewn adolygiad perfformiad gwasanaeth.  Caiff Adroddiad 
Perfformiad Corfforaethol ei lunio bob chwe mis, a bydd Adroddiad Blynyddol sy'n rhoi cyfrif 
am berfformiad ac yn meincnodi yn erbyn Awdurdodau eraill yn cael ei gyhoeddi erbyn 31 
Hydref bob blwyddyn.     
 

B) Mae'r gan yr Awdurdod Bolisi Rheoli Risg a Llawlyfr Gweithdrefnau yn eu lle. Cawsant eu 
hadolygu a’u cymeradwyo gan yr UDRh yn 2017/18.  Mae polisi a llawlyfr gweithdrefnau ar gyfer 
ysgolion uwchradd a chynradd wedi’u cynnwys yn y trefniadau ar gyfer y gwasanaeth gwella 
ysgolion rhanbarthol, Gwe. Mae'r Polisi Risg a Llawlyfr Trefniadol yn cynnwys y fframwaith ar 
gyfer rheoli risgiau ar draws yr Awdurdod ac yn cynnwys swyddogaethau a chyfrifoldebau ar 
gyfer rheoli risg. Yn ogystal â chofrestrau risg y Gwasanaethau, mae'r Awdurdod wedi sefydlu 
Cofrestr Risgiau a Materion Corfforaethol. Caiff pob risg/mater ei neilltuo i Gyfarwyddwr 
Strategol neu Bennaeth Gwasanaeth ac aelod etholedig arweiniol. Mae'r gofrestr yn cael ei 
chynnal a'i rheoli drwy'r Grŵp Gwella ac Archwilio, y Tîm Arweinyddiaeth Strategol a'r Uwch 
Dîm Rheoli.  Caiff y risgiau eu hadrodd i aelodau etholedig yn ffurfiol drwy'r broses 
ddemocrataidd. Roedd yr Awdurdod yn trafod ei risgiau corfforaethol gyda’i archwilwyr allanol 
bob 6 mis gan alluogi’r risgiau i gael eu hystyried mewn modd rheolaidd a strwythuredig, gydag 
elfen o gefnogaeth a her allanol.  Mae’r broses hon bellach wedi newid i gyfarfodydd bob 6 mis 
gyda Chyfarwyddwyr Strategol a’r Arweinydd, yr Aelod Cabinet Cyllid ac Adnoddau, a chyfarfod 



 

blynyddol gyda Swyddfa Archwilio Cymru.  Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn dal i dderbyn y 
Gofrestr Risg Gorfforaethol bob 6 mis fel rhan o’r broses o gyflwyno’r gofrestr i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu.  Mae hyfforddiant ar reoli risg yn cael ei drefnu ddwywaith y flwyddyn 
drwy'r Tîm Hyfforddiant Corfforaethol.  Hefyd, bydd risgiau corfforaethol yn cael eu hystyried yn 
ystod proses y Fframwaith Cynllunio Busnes, sy’n cefnogi proses ddyrannu adnoddau’r 
Awdurdod.  Mae gan yr Awdurdod raglen dreigl o Reoli Risg Gwell, sy’n cynnwys adolygiad 
manwl o bob Risg Gorfforaethol i asesu effeithiolrwydd y rheolaethau risg a’r camau gweithredu 
a’r atebolrwydd priodol er mwyn darparu lefel sicrwydd ar gyfer rheoli pob risg.  

 
C) Mae Fforwm Rheolwyr Rhaglenni a Phrosiectau (PPM) yn cyfarfod bob chwarter blwyddyn. 

Ymhlith y rhai sy’n bresennol mae’r Rheolwyr Rhaglenni a Phrosiectau dynodedig ar draws yr 
Awdurdod ynghyd â Swyddogion Cefnogi Prosiect a Swyddogion sy’n dymuno datblygu eu 
sgiliau.  Swyddogaeth y Fforwm yw rhannu gwybodaeth ac arfer gorau a darparu gwybodaeth 
gorfforaethol (h.y. llywodraethu, archebion sefydlog ac ati) i’r Rheolwyr Rhaglenni a Phrosiectau 
sydd ei hangen arnynt i weithredu eu Prosiectau a’u Rhaglenni.  Diweddarwyd y Fframwaith 
Rheoli Rhaglenni a Phrosiectau ym mis Mai 2017 i adlewyrchu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) a’r newidiadau o fewn CAMMs.   

 
D) Mae'r Awdurdod wedi ymrwymo i wella ei brosesau caffael ac mae gan y Gwasanaeth Caffael 

Corfforaethol ran ymarferol wrth gefnogi gwasanaethau i gaffael nwyddau a gwasanaethau wrth 
gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol a rheolau mewnol yr Awdurdod a ymgorfforir yn ei 
Reolau Sefydlog Contractau. Mae gan yr Awdurdod gysylltiadau cryf gyda Llywodraeth Cymru 
drwy ei Dîm Gwerth Cymru a chyrff sector cyhoeddus cyfagos. Ymunodd yr Awdurdod â’r 
Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ym mis Rhagfyr 2012. Mae hyn wedi galluogi'r Awdurdod i 
ymgymryd â chaffael eitemau gwariant cyffredin ac ailadroddus yn  Genedlaethol ar draws y 
sector cyhoeddus cyfan, gyda'r nod o sicrhau arbedion effeithlonrwydd ac arbedion pris trwy 
leihau nifer o ymarferion caffael ac dod â phŵer prynu ynghyd.  Mae'r gweithdrefnau ar gyfer 
tendro a rhoi gwaith ar gontract wedi'u cynnwys yn Rheolau Sefydlog Contractau'r Cyngor. 
Cymeradwyodd y Cyngor set ddiwygiedig o Reolau Gweithdrefn Contractau (CPRs) ym mis 
Rhagfyr 2014. Bydd y CPR yn cael eu hadolygu’n ffurfiol ym mis Mehefin 2018. Cymeradwywyd 
Strategaeth Gaffael Gorfforaethol ddiwygiedig ym mis Chwefror 2016. Nod y strategaeth 
gaffael yw gwella dealltwriaeth o'r CPR i gynulleidfa ehangach o staff ac Aelodau.  Mae 
trefniadau Rheoli Trysorlys yr Awdurdod yn dilyn arfer proffesiynol ac yn cael eu hadolygu'n 
rheolaidd.  Er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu cyflenwi a phrosiectau'n cael eu 
cwblhau'n llwyddiannus, rhoddir arweiniad canolog ar gyfer caffael a rheoli prosiectau.  Caiff 
pob rhaglen a phrosiect arwyddocaol eu monitro’n gorfforaethol ac yn y Pwyllgorau Trosolwg 
a Chraffu perthnasol lle mae adroddiadau o’r prif bwyntiau yn cael eu cyfeirio i'w craffu a'u herio 
ymhellach.  
 

E) Mae trefniadau cadarn ar gyfer rheolaeth ariannol effeithiol trwy weithdrefnau cyfrifyddu'r 
Awdurdod a Rheoliadau Ariannol. 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. Ym mis Mawrth 2018 
cymeradwyodd y Cyngor Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) sy’n rhoi eglurder i’r 
broses gynllunio ariannol ac i’r cysylltiadau rhwng dyraniad adnoddau tymor canolig a’r 
blaenoriaethau corfforaethol. Mae swydd y Prif Swyddog Ariannol (Swyddog S151) wedi’i 
chynnwys yng nghyfrifoldebau’r Cyfarwyddwr Strategol Cyllid ac Effeithlonrwydd. Y 
Cyfarwyddwr 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.  Mae hyn yn cynnwys 
cydlynu'r adolygiad o'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol a gweithredu unrhyw faes i'w wella.  
Mae'r Cyfarwyddwr Strategol Cyllid ac Effeithlonrwydd yn aelod o'r Tîm Arweinyddiaeth 
Strategol ac yn adrodd i'r Prif Weithredwr.  Fel aelod o’r Tîm Arweinyddiaeth Strategol, mae’r 
Cyfarwyddwr Strategol, Cyllid ac Effeithlonrwydd, yn gallu datblygu a gweithredu strategaethau 
a darparu adnoddau a chyflawni amcanion strategol yr awdurdod, gan sicrhau eu bod yn 
gynaliadwy, er lles y cyhoedd, ac wedi’u halinio â'r strategaeth ariannol gyffredinol.  Mae'r 
Awdurdod yn cydymffurfio'n llawn ag egwyddorion Datganiad CIPFA ar swydd y Prif Swyddog 



 

Ariannol mewn Llywodraeth Leol (2010). Caiff Datganiad o Gyfrifon Blynyddol y Cyngor ei 
baratoi yn dilyn y Cod Ymarfer ar gyfer Cadw Cyfrifon Awdurdodau Lleol ac yn amodol ar 
archwiliad gan Swyddfa Archwilio Cymru.   

 
F) Daeth Strategaeth Rheoli Gwybodaeth yr Awdurdod i ben yn 2017. Mae hwn wedi cael ei 

adolygu a bydd Fframwaith Rheoli Gwybodaeth ddiwygiedig o bolisïau gwybodaeth yn cael ei 
chymeradwyo yn hydref 2018. Diben y fframwaith hon yw sicrhau y gall yr Awdurdod wneud y 
defnydd gorau o’i asedau Gwybodaeth i lywio ei ofynion busnes gweithredol, strategol a 
thrawsnewidiol ac mae’n cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth, safonau a’r codau ymarfer ar gyfer 
rheoli cofnodion a gwybodaeth.  Caiff gweithrediad y Fframwaith ei oruchwylio gan Grŵp 
Llywodraethu Gwybodaeth (GLlG).  Diben y grŵp hwn yw cynnig cyfeiriad strategol ar gyfer 
rheoli gwybodaeth.  Adolygwyd aelodaeth y grŵp hwn ym mis Mai 2018. Cadeirir y Grŵp gan y 
Pennaeth Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai, sef Uwch-Berchennog Risg Gwybodaeth yr 
Awdurdod.  Cymeradwywyd strategaeth TGCh Corfforaethol 2017-2022 ym mis Hydref 2017. 

 
G) Sefydlodd yr Awdurdod brosiect yn 2017 i sicrhau bod y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 

wedi eu mewnoli mewn proses fusnes yn barod ar gyfer y dyddiad cau ym mis Mai 2018.   
Diweddarwyd y Polisi Gwarchod Data ac ystod o bolisïau, gweithdrefnau a hysbysiadau 
preifatrwydd.  Rhoddwyd cynllun cyfathrebu codi ymwybyddiaeth ar waith ar draws yr awdurdod, 
a darparwyd hyfforddiant i dros 300 o staff cyn y dyddiad cau ar 25 Mai.  Mae hefyd gan yr 
Awdurdod weithdrefnau ar waith i gyflawni ei gyfrifoldebau dan y Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Er mwyn cydymffurfio gyda'r olaf, mae 
gwefan yr Awdurdod yn cynnwys Cynllun Cyhoeddi Hawl i Wybodaeth sy'n rhoi canllawiau ar 
wybodaeth y mae'r Awdurdod yn ei chyhoeddi fel mater o drefn. Mae'r wefan hefyd yn cynnwys 
gwybodaeth arall y mae gofyn i'r Awdurdod ei gyhoeddi, fel lwfansau a dalwyd i aelodau yn unol 
â darpariaethau statudol.  Mae gan yr Awdurdod Uned Ymchwil a Gwybodaeth sy'n darparu 
data ystadegol a dadansoddiadau o anghenion i gefnogi a hysbysu penderfyniadau.    

 
F2 Adolygu Effeithiolrwydd 
 

A) Mae’r Awdurdod yn parhau i adolygu rheolaethau mewnol a gwneud newidiadau lle bo angen 
yn ôl y ddeddfwriaeth.  Mae cyflwyno gwell rheoli risg a newidiadau i hwyluso Rheoliad Diogelu 
Data Cyffredinol yn enghreifftiau o welliannau.  Amlygodd asesiad allanol ym mis Tachwedd 
2016 yr angen i gryfhau sicrwydd, e.e. adroddiadau ymgynghori, adroddiadau craffu, 
adolygiadau cyfoedion. Mae Archwilio Mewnol wedi datblygu Map Sicrwydd yn ystod 2017/18 
a fydd yn cael ei ddefnyddio i lywio’r Cynllun Blynyddol Archwilio Mewnol Bydd y map yn cael 
ei ddiweddaru’n rheolaidd a bydd y Pennaeth Gwasanaethau Archwilio a Chaffael a’r 
Rheolwyr Archwilio yn cyfarfod timau rheoli gwasanaethau’n rheolaidd i drafod eu risgiau, 
pryderon a gofynion diweddaraf. Bydd hyn yn sicrhau y bydd 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. Bydd y broses mapio 
sicrwydd hefyd yn sicrhau fod unrhyw fylchau sicrwydd yn cael eu llenwi ac nad oes unrhyw 
‘sicrwydd gormodol’ mewn unrhyw weithgarwch. Bydd y map yn caniatáu Archwilio Mewnol i 
ddarparu ymagwedd fwy hyblyg tuag at archwilio mewnol gan ystyried unrhyw newidiadau yn 
y sefydliad.  Bydd y map hefyd yn cynorthwyo’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu wrth asesu 
fframwaith sicrwydd y Cyngor a sicrhau ei fod yn mynd i’r afael yn ddigonol â pheryglon a 
blaenoriaethau’r Cyngor. Bydd hyn yn cefnogi cymeradwyaeth y Pwyllgor o’r cynllun yn 
seiliedig ar risg.  Bydd y map yn dilyn ymgynghori â swyddogion yn cael ei rannu gyda’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn 2018/19.  

 
B) Mae gan yr Awdurdod hanes diweddar o reoli ei gynlluniau gwario o fewn y gyllideb a 

gymeradwywyd. Mae Adroddiadau Gwella Blynyddol olynol gan Swyddfa Archwilio Cymru yn 
nodi bod gan y Cyngor reolaeth fewnol dda.  Nododd Archwiliad Swyddfa Archwilio Cymru 2017 
ar ‘Lywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau “Mae gan arweinwyr gwleidyddol ac uwch 
swyddogion berchnogaeth a dealltwriaeth gadarn o flaenoriaethau’r Cyngor, ac maent yn 
cydweithio’n dda. Mae’r lefel uchel o ymddiriedaeth a chydweithredu rhwng cynghorwyr a staff 
yn un o nodweddion amlwg y Cyngor. Mae gan uwch swyddogion y Cyngor weledigaeth glir o’r 



 

hyn maent yn ceisio ei gyflawni.  Ym marn cynghorwyr a staff mae uwch reolwyr yn effeithiol 
iawn wrth hyrwyddo dull gweithredu ‘Tîm Conwy’. Mae dull gweithredu ‘Tîm Conwy’ yn creu’r 
amgylchedd ar gyfer diwylliant o fewn y Cyngor cyfan sy’n canolbwyntio ar weithgareddau 
craidd sydd angen eu gwella ac ymddengys fod trefniadau presennol yn gweithio’n dda wrth 
ystyried newidiadau i wasanaethau. Roedd y staff y gwnaethom siarad â nhw ynglŷn â 
newidiadau i wasanaethau o’r farn bod dull gweithredu ‘Tîm Conwy’ yn parhau i greu ymdeimlad 
o falchder yng ngwaith y Cyngor, ynghyd â diwylliant cryf lle maent yn teimlo'n atebol am 
berfformiad gwasanaethau." 
 

C) Mae'r Rhaglen Foderneiddio yn parhau i weithredu’r achos busnes a'r polisïau perthnasol er 
mwyn cyflawni'r amcan corfforaethol i foderneiddio'r ffordd rydym ni’n gweithio.  Cadeirydd y 
Bwrdd yw’r Prif Weithredwr ac mae’r bwrdd yn datblygu ffrydiau gwaith corfforaethol ar gyfer 
Dinasyddion, Cyfathrebu, Asedau, TGCh, Prosesau Busnes a Chyfathrebu a Rheoli Newid.  
Mae’r Awdurdod wedi cyflwyno toreth o fentrau newydd a fydd yn gwella profiad y cwsmer 
tra’n lleihau costau ariannol e.e. taliadau ar-lein, ap Conwy, a’r wefan newydd. 
 

D) Cadarnhaodd y Dystysgrif Cydymffurfiaeth Flynyddol bod yr Awdurdod yn cydymffurfio â’i 
gyfrifoldebau mewn perthynas ag adrodd ariannol, defnydd o adnoddau, cynllunio gwelliant a 
rheoli perfformiad.  Fel sy’n wir ym mhob sefydliad yn y Sector Cyhoeddus, sicrhaodd yr 
Awdurdod arbedion sylweddol o £14.282m ar y gyllideb yn ystod 2017/2018.  Mae'r 
Awdurdod yn mynd ati i gynllunio i sicrhau arbedion pellach ac yn wynebu diffyg adnoddau o 
£11.326 miliwn yn 2018/19 ac yn paratoi ar gyfer diffyg posibl o £13.262 miliwn yn 2019/20 a 
£12 miliwn yn 2020/21. Mae'r Awdurdod yn archwilio modelau cyflenwi amgen lle bo'n briodol, 
a bydd yn adolygu'r gofynion llywodraethu i adlewyrchu newidiadau yn ôl yr angen. 
 

E) Caiff yr Adroddiad Blynyddol ynglŷn ag asesiad yr Awdurdod o'i berfformiad a’r Dangosyddion 
Perfformiad sy’n cael eu cyhoeddi, eu harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru trwy eu Asesiad 
o Berfformiad Corfforaethol.  Mae canfyddiadau'r holl archwiliadau Swyddfa Archwilio Cymru a 
wnaed yn ystod y flwyddyn ariannol yn cael eu crynhoi yn eu Hadroddiad Gwella Blynyddol 
(AIR).  Derbyniwyd Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Mai 2017 a 
daeth i’r casgliad bod y Cyngor yn bodloni’r gofynion statudol o ran gwelliant parhaus. Nid oedd 
argymhellion ar gyfer gwella ac mae yna gynlluniau gweithredu yn eu lle i fynd i’r afael â’r 
cynigion ar gyfer gwella a nodwyd mewn archwiliadau unigol.  Yn 2017, cynhaliodd Swyddfa 
Archwilio Cymru archwiliad CAMMS, system rheoli perfformiad yr Awdurdod ac ym mis 
Gorffennaf 2018 daeth i’r casgliad fod “Y system rheoli perfformiad yn casglu data yn effeithlon 
ac yn cefnogi gwerthusiad y Cyngor o’i waith, ond nid oes digon o wybodaeth ariannol ynddi ar 
hyn o bryd.” 

 
 

F) Yn rhinwedd eu gwaith proffesiynol, mae Penaethiaid Gwasanaeth yn darparu sicrwydd ar gyfer 
eu maes gwasanaeth drwy gyflwyno adroddiadau, ac adolygiadau gwasanaeth chwe-misol sy'n 
rhoi sicrwydd o ran rheoli risg, gweithredu ar argymhellion mewnol ac allanol a chynnydd o ran 
perfformiad.  Caiff effeithiolrwydd ei herio gan adolygiadau a gynhelir yn fewnol (Craffu, 
Archwilio Mewnol, Adolygiadau o Berfformiad Gwasanaeth, a’r Grŵp Gwella ac Archwilio) a 
hefyd gan adroddiadau a gyhoeddir gan archwilwyr ac arolygwyr allanol.  Bob mis Mai mae pob 
Pennaeth Gwasanaeth a’u Cyfarwyddwr Strategol yn llofnodi datganiad Sicrwydd.  

 
G) Mae gan yr Awdurdod broses hunanasesu, Gwella Conwy, a gynhelir gan dimau o staff ac 

aelodau etholedig sy'n cynnig argymhellion ynglŷn â sut i wella llywodraethu a pherfformiad o 
fewn yr Awdurdod. Mae'r fformat yn canolbwyntio ar wneud gwelliannau i gefnogi 
blaenoriaethau’r Cynllun Corfforaethol. Mae hyn wedi bod yn ddull effeithiol o sicrhau 
cyfranogiad staff o bob lefel yn y sefydliad ac yn eu galluogi i gael profiad y tu allan i'w hardal 
waith arferol. Caiff yr argymhellion eu hadrodd i’r UDRh, y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid 
ac Adnoddau a’u cymeradwyo gan y Cabinet. Mae argymhellion a gymeradwywyd yn cael eu 
monitro trwy adolygiadau perfformiad gwasanaeth.  Cyflwynir adroddiadau cynnydd chwe-misol 
i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau.  Oedwyd gyda Gwella Conwy yn 2017/18 
yn sgil galluedd staff.  



 

 
F3 Casgliad yr Hunanasesiad 
 

Mae gan yr Awdurdod gyfeiriad strategol clir sy'n seiliedig ar ganlyniadau sy’n canolbwyntio ar 
y dinesydd, ac mae’r ddarpariaeth yn gysylltiedig â rheoli risg. Caiff pob risg corfforaethol ei 
gategoreiddio gan ganlyniadau'r dinesydd, i amlygu’r cysylltiad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) a’r Cynllun Corfforaethol.  Mae ‘prociau’ y weithdrefn risg hefyd wedi cael eu 
diwygio i sicrhau fod yr awdurdod yn meddwl am risgiau a goblygiadau tymor hirach.  Mae'r 
cyfarfodydd rheolaidd gyda'n harchwilwyr allanol i wahodd her ar ein cofrestr risg gorfforaethol 
yn dystiolaeth o bwysigrwydd y broses lywodraethu hon o fewn yr Awdurdod.  Mae prosesau 
cadarn wedi'u sefydlu i sicrhau defnydd economaidd, effeithiol ac effeithlon o adnoddau ac i 
sicrhau gwelliant parhaus yn y modd y caiff swyddogaethau eu cyflawni.    Mae’r Awdurdod yn 
gwneud newidiadau busnes a diwylliannol yn unol â gofynion deddfwriaethol.   

 
F4 Argymhellion ar gyfer Gwella  

 
 

 
A7  Adolygu’r Rheolau Sefydlog Contractau 
 
 
  



 

 
 

Egwyddor G. Gweithredu arferion da o ran tryloywder, adrodd, ac archwilio i gyflwyno 
atebolrwydd effeithiol 

Mae atebolrwydd yn ymwneud â sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a chyflwyno 
gwasanaethau yn atebol amdanynt, er bod ystod a chryfder gwahanol berthnasoedd 
atebolrwydd yn amrywio ar gyfer gwahanol fathau o gyrff llywodraethu. Mae atebolrwydd 
effeithiol yn ymwneud ag adrodd ar gamau gweithredu a gymerir a sicrhau bod rhanddeiliaid yn 
gallu deall ac ymateb wrth i’r endid gynllunio a chynnal ei weithgareddau mewn modd tryloyw. 
Mae’r swyddogaeth archwilio allanol a mewnol yn cyfrannu at atebolrwydd effeithiol. 

 
G1 Trefniadau Presennol 
 
A) Mae'r holl raglenni ac adroddiadau ar gael ar wefan yr Awdurdod, oni bai eu bod yn cynnwys 

gwybodaeth eithriedig.  Mae hyn yn cynnwys 'datganiadau o gysylltiad' a wneir mewn cyfarfodydd.  
Mae system rheoli gwefan yr Awdurdod bellach yn canolbwyntio mwy ar breswylwyr ac yn addas 
i lechi electronig a ffonau clyfar.  Mae’r Cynllun Corfforaethol yn cynnwys cynllun crynodeb, ac mae 
wedi ei ddylunio ar ffurf mwy hygyrch sy’n canolbwyntio mwy ar ddinasyddion.  Mae’r cynllun hefyd 
ar gael fel fideo Iaith Arwyddion Prydain.  Pob blwyddyn cyhoeddir adroddiad perfformiad blynyddol 
ar y wefan sy'n cynnwys adroddiad cryno ac mae’n cael ei gefnogi gan animeiddiad byr i wneud yr 
wybodaeth yn fwy hygyrch i’r cyhoedd.  Mae'r Awdurdod wedi adolygu a diweddaru'r Strategaeth 
Ymgysylltu â'r Gymuned a’r Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol ac yn ystyried ffyrdd amgen i 
gyflwyno blaenoriaethau allweddol ac i esbonio'r hyn y mae'r Awdurdod yn ei wneud.   

 
B) Mae pedwar Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu: a ddechreuodd ym mis Mai 2017; y Pwyllgorau 

Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau (wedi'i gadeirio gan arweinydd y blaid wleidyddol fwyaf 
heb ei chynrychioli ar y pwyllgor gwaith), Addysg a Sgiliau, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, ac 
Economi a Lle.  Eu swyddogaeth yw adolygu, craffu a dal i gyfrif berfformiad y Cabinet, gwirio a 
yw polisïau presennol yn effeithiol a helpu i lunio polisïau newydd; adolygu neu ymchwilio i faterion 
o bryder arbennig naill ai o fewn yr Awdurdod neu o fewn y gymuned.  Mae ei swyddogaeth graffu 
yn cynnwys ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i sicrhau fod y 
penderfyniad yn diwallu anghenion y presennol heb beryglu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.  
Mae hyn wedi’i ymgorffori yn y broses ar gyfer cyflwyno Aelodau.  Mae gan y Pwyllgorau Craffu 
broses "Galw i Mewn" ar gyfer penderfyniadau sydd wedi'u gwneud ond heb eu gweithredu ac mae 
wedi'i chynnwys yn y Cyfansoddiad i alluogi’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu i ystyried a yw’r 
penderfyniadau a wneir yn briodol.  Yn 2017/18 cafodd 2 achos eu ‘galw i mewn'.  Yn unol â Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, cafodd Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ei sefydlu ym 
mis Mai 2012. Swyddogaeth y pwyllgor yw dynodi'r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd (sy'n 
gyfrifol am gefnogi trosolwg a chraffu, gwasanaethau aelodau a gwasanaethau pwyllgor) ac i 
adolygu’r ddarpariaeth staff, gofod swyddfa ac adnoddau eraill sydd ar gael i'r Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd er mwyn sicrhau bod y rhain yn ddigonol.  Caiff Cofrestr 
Cysylltiadau’r Aelodau hefyd ei chyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Mae’r Awdurdod bellach wedi 
llofnodi contract 5 mlynedd i barhau i weddarlledu hyd at 60 awr y flwyddyn o gyfarfodydd 
pwyllgorau.  Gweddarlledu yw trosglwyddo sain a fideo dros y rhyngrwyd.  Mae camerâu yn y 
siambr yn ffilmio’r wybodaeth fyw syddwedyn ar gael i'w gweld ar wefan yr Awdurdod i bwy bynnag 
sy'n dymuno ei wylio.  Cafodd nifer yr ymweliadau ei fonitro a'i adrodd i'r Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd.   
 
 

C) Mae’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cyfarfod o leiaf unwaith bob chwarter blwyddyn, ac 
yn ogystal â'r aelodau etholedig, mae hefyd yn cynnwys 2 aelodau lleyg a benodir drwy broses 
recriwtio.  Swyddogaeth y pwyllgor yw ystyried effeithiolrwydd trefniadau rheoli mewnol, rheoli risg 
a llywodraethu'r Awdurdod; mae’n ystyried adroddiadau archwilio mewnol ac allanol a chynlluniau 
gweithredu sy’n ymwneud â phob argymhelliad; monitro'r berthynas rhwng archwilwyr a'r staff; a 
monitro'r ymateb i argymhellion archwilio ac arolygu. Mae hefyd yn gyfrifol am gymeradwyo'r 
Datganiad Cyfrifon blynyddol a'r adroddiadau cysylltiedig (sy'n cynnwys y datganiad hwn).  Mae'r 



 

broses ar gyfer monitro argymhellion archwilio sydd eto i’w gweithredu yn cynnwys adrodd am 
gamau gweithredu mewnol ac allanol sydd heb eu cwblhau.   
 

D) Mae’r Grŵp Gwella ac Archwilio yn sicrhau ein bod yn mynd i'r afael yn briodol â risgiau a 
ganfyddir ac argymhellion archwilio mewnol ac allanol ar gyfer gwella. Mae'r mesurau hyn yn 
ymgorffori egwyddorion rheoli perfformiad a rheolaeth fewnol. Mae'r grŵp yn cynnwys y 
Cyfarwyddwr Strategol Cyllid ac Effeithlonrwydd, Pennaeth Gwasanaethau Archwilio a Chaffael, 
Rheolwr Archwilio, Rheolwr Perfformiad a Gwella Corfforaethol; Swyddog Perfformiad a Gwella 
Corfforaethol, Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rheolwr Safonau Ansawdd a 
Chomisiynu. 
 

E) Mae gan yr Awdurdod berthynas wrthrychol a phroffesiynol gyda'i archwilwyr allanol ac arolygwyr 
statudol, fel y dangoswyd yn yr Adroddiad Gwella Blynyddol3. Mae hwn i'w weld ar wefan Swyddfa 
Archwilio Cymru a’r Cyngor.  Cynhelir cyfarfodydd bob deufis gyda Swyddfa Archwilio Cymru, Cyllid 
Corfforaethol a Gwella a Datblygu Corfforaethol er mwyn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am 
gynnydd a datblygiadau llywodraethu yn rheolaidd.  

 
G2 Adolygu Effeithiolrwydd 
 
A) Cyhoeddir adroddiad blynyddol am berfformiad y swyddogaeth graffu er mwyn ei hystyried a’i 

hadolygu.  Cynhaliwyd archwiliad o Graffu yn ystod 17/18.  Cyhoeddwyd y casgliad ym mis 
Gorffennaf 18 a nododd “Mae swyddogaeth trosolwg a chraffu’r Cyngor yn ymateb yn effeithiol i 
anghenion presennol ac yn datblygu trefniadau i gwrdd â heriau yn y dyfodol.”  Mae gan y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu Raglen Gwaith i'r Dyfodol a chynhelir sesiynau briffio cyn y Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu fel mater o drefn gyda’r Cadeirydd, yr Is-Gadeirydd ac Aelod Cabinet 
Cyllid ac Adnoddau i drafod eitemau'r rhaglen ac i gefnogi herio effeithiol.  

 
B) Mae Adroddiad ‘Llywodraethu Da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau’ a 

gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru fis Mai 2017 yn adolygu effeithiolrwydd llywodraethu 
corfforaethol ac yn dod i’r casgliad bod gan yr Awdurdod drefniadau llywodraethu da ar waith ond 
bod angen gwella cysondeb asesiadau o effaith ar gydraddoldeb a thryloywder arbedion i 
wasanaethau.  Mae’r Awdurdod wedi datblygu cynlluniau gweithredu i fynd i’r afael â hyn. 

 
C) Casgliad Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio 2017/18 oedd bod gan y Cyngor brosesau 

rheoli mewnol, rheoli risg a llywodraethu boddhaol i reoli'r gwaith o gyflawni amcanion yr Awdurdod.   
 
D) Caiff yr adolygiad o effeithiolrwydd ei lywio gan waith y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr Strategol 

sy'n gyfrifol am ddatblygu a chynnal yr amgylchedd a'r diwylliant llywodraethu. Mae’n rhaid i’r 
Pennaeth Archwilio Mewnol lunio Adroddiad Blynyddol yn rhoi barn ynglŷn â digonolrwydd ac 
effeithiolrwydd amgylchedd rheoli mewnol yr Awdurdod, gan roi manylion unrhyw wendid a fyddai’n 
cynnal y farn hon a rhoi gwybod am unrhyw fater sy'n berthnasol wrth lunio'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol. Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi tystiolaeth a sicrwydd bod y Gwasanaeth 
Archwilio Mewnol yn gweithio tuag at gyrraedd y safonau a amlinellir yn Safonau Archwilio Mewnol 
y Sector Cyhoeddus 2013 er mwyn galluogi'r Awdurdod i gymryd sicrwydd o'r farn hon. Mae'r 
gwasanaeth yn cynnal adolygiadau rheolaidd o'r systemau a’r rheolaethau ariannol i roi sicrwydd 
i'r Awdurdod drwy ei Bwyllgor Archwilio a Llywodraethu.  

 
E) Cafodd Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio ei gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu ym mis Mai 2018 ac mae’n dod i'r casgliad bod gan yr Awdurdod brosesau rheoli 
mewnol, rheoli risg a llywodraethu corfforaethol boddhaol ar waith i reoli'r gwaith o gyflawni 
amcanion yr Awdurdod ar gyfer y 12 mis yn diweddu 31 Mawrth 2018. Cafodd y canfyddiadau 
mewn perthynas ag archwiliadau dilynol a gynhaliwyd yn ystod 2016/17 eu hadrodd i'r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu bob chwarter blwyddyn a dangoswyd, o’r 133 o gamau gwella a wnaed 
gan Archwilio Mewnol, nad oedd 55 wedi’u gweithredu eto neu fod gwaith yn parhau i gael ei 
wneud arnynt, sy'n rhoi cyfradd weithredu o 58.65%.  

                                                 
3 www.conwy.gov.uk/accountability or www.wao.gov.uk 
  
 

http://www.conwy.gov.uk/accountability
http://www.wao.gov.uk/


 

 
F) Nodwyd bod 43% o’r prif argymhellion hanfodol wedi cael eu gweithredu. Mae’r lleihad mewn 

perfformiad oherwydd peidio gweithredu 8 prif argymhelliad yr adroddiad Diogelu Corfforaethol. 
Nododd yr Archwiliad Diogelu Corfforaethol Dilynol bod 12 o’r 35 o argymhellion a wnaed yn yr 
adroddiad gwreiddiol wedi eu rhoi ar waith, ystyriwyd bod 12 yn dal ar y gweill, neu wedi'u 
gweithredu'n rhannol, ac 11 yn dal heb eu rhoi ar waith, ac ym marn yr archwilwyr, dim ond lefel 
Cyfyngedig o sicrwydd sy'n parhau i gael ei gynnig. Aeth y Prif Weithredwr, fel Cadeirydd y Panel 
Diogelu Corfforaeth i’r Pwyllgor Archwilio a Llywo ym mis Chwefror 2018 i roi diweddariad ar 
gynnydd, ac mae dilyniant pellach wedi’i drefnu ar gyfer ar ddechrau 2018/19.  

G)  
 

H) Mae pob un o'r archwiliadau a gyflawnwyd yn ystod 2017/18 wedi arwain at lefelau cadarnhaol o 
sicrwydd ac eithrio archwiliadau o Ysgol Awel y Mynydd ac Ysgol Sŵn y Don, a roddodd sgôr 
Sicrwydd Cyfyngedig. Bydd archwiliadau dilynol yn cael eu cynnal yn ystod 2018/19 i wirio 
cydymffurfiad â'r argymhellion a wnaed. 
 

I) Nid nodwyd unrhyw ddigwyddiadau arwyddocaol yn 2017/18 a oedd yn haeddu sylw yn Adroddiad 
Blynyddol y Pennaeth Archwilio.  

 
G3 Casgliad yr Hunanasesiad 
 
Mae gan yr Awdurdod fynediad at wybodaeth dda ar gyfer gwneud penderfyniadau mewn modd tryloyw 
mewn cyfarfodydd cyhoeddus a gofnodir.  Mae Aelodau Etholedig yn ymwybodol y dylai 
penderfyniadau ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac roedd atodlen yn ei 
lle ar gyfer Rhaglen Gyflwyno Aelodau newydd i sicrhau eu bod yn deall eu cyfrifoldebau craffu.  Mae 
penderfyniadau yn destun craffu allanol a mewnol effeithiol ac os canfyddir gwendidau caiff cynlluniau 
gweithredu eu rhoi ar waith yn syth a’u monitro trwy grŵp corfforaethol a’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu i sicrhau y gwneir gwelliannau.  Mae’r Awdurdod wedi dechrau defnyddio graffeg, 
animeiddiadau a ffilmiau byrion i amlygu a chrynhoi gwybodaeth gymhleth, ac mae’r broses hon yn 
esblygu’n barhaus wrth i ni ymchwilio i dechnoleg newydd.  
 
G4 Argymhellion ar gyfer Gwella  
 
Nid oes unrhyw argymhelliad ar gyfer gwella. 
 

8 Rhaglen o Welliannau ar gyfer Materion Llywodraethu   
 
8.1 Mae gan yr Awdurdod drefniadau llywodraethu da ond nid yw'n hunanfodlon. Mae angen 

adolygu trefniadau’n barhaus ac ystyried arferion gorau mewn lleoedd eraill i sicrhau y cynhelir 
trefniadau llywodraethu da, ac adlewyrchir hyn drwy gyflwyno prosesau newydd fel gwell map 
rheoli risg a sicrwydd.  
 

8.2 Mae’r argymhellion llywodraethu ar gyfer gwella a nodwyd yng nghynllun gweithredu'r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2016/17 wedi eu monitro, eu hadrodd i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu ac wedi eu cwblhau yn bennaf.  Disgwylir i’r rhai sy’n weddill gael eu 
cwblhau erbyn hydref 2018. Bydd cynnydd yn erbyn yr argymhellion gwella a nodir yn y 
datganiad hwn yn cael eu cydlynu a'u monitro gan y Grŵp Gwella ac Archwilio a'u hadrodd i'r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.  Hefyd, cefnogir pob cam gwella a nodwyd gan y 
rheoleiddwyr allanol a’r Gwasanaeth Archwilio Mewnol gan gynlluniau gweithredu manwl gydag 
amserlenni gweithredu, y mae’r Grŵp Gwella ac Archwilio, y Gwasanaeth Archwilio Mewnol a’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn eu monitro. 

  



 

 
9 Crynodeb o'r Sicrwydd 
 
9.1 Llywodraethu da yw’r sylfaen ar gyfer darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy’n diwallu 

anghenion yr holl drigolion lleol ac mae’n sylfaenol i ddangos bod arian cyhoeddus yn cael ei 
wario’n ddarbodus. Fel y nodwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru,  

 
Mae llywodraethu da yn hanfodol er mwyn gwarchod arian cyhoeddus yn effeithiol a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus effeithlon yr ymddiriedir ynddynt yn barhaus. Mae’r hinsawdd 
ariannol bresennol a’r setliadau is i lywodraeth leol yn ogystal â’r galw cynyddol am rai 
gwasanaethau yn golygu ei bod yn debygol y bydd angen i bob cyngor barhau i wneud 
penderfyniadau ynghylch cyfluniad gwasanaethau a’r modd y cânt eu darparu yn y dyfodol. 
Mae’n briodol bod cyrff cyhoeddus yn ceisio gwella’n barhaus. Gwneir newidiadau 
cynyddrannol, bach i’r modd y darperir gwasanaethau ar lefel rheolwyr a lefel weithredol fel 
rhan o’r broses arferol o wneud newidiadau gweithredol. Fodd bynnag, mae llywodraethu da 
wedi’i ategu gan waith cynllunio effeithiol a phrosesau trylwyr yn hanfodol wrth benderfynu ar 
newidiadau sylweddol i wasanaethau. Yn aml mae’r fath benderfyniadau yn rhai dadleuol ac 
yn ennyn cryn dipyn o ddiddordeb lleol a gallant gael effeithiau sylweddol ar yr unigolion a’r 
grwpiau y maent yn effeithio arnynt.  (Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau 
Sylweddol i Wasanaethau, Mai 2017). 

 
9.2 Yn seiliedig ar yr adolygiad, ar yr asesiad ac ar y gwaith monitro parhaus a wnaed yn ystod 

2017/18, rydym o'r farn fod trefniadau llywodraethu da mewn grym, bod y systemau allweddol 
yn gweithredu’n gadarn ac nad oes tystiolaeth o unrhyw wendidau rheoli sylfaenol.  Ni all unrhyw 
system reoli roi sicrwydd llwyr yn erbyn camddatganiad na cholled. Ar sail yr addewidion 
amrywiol a gafwyd, bwriedir i'r datganiad hwn roi sicrwydd rhesymol bod trefniadau boddhaol 
wedi'u sefydlu ar gyfer llywodraethu corfforaethol a bod y trefniadau hynny'n gweithio'n 
effeithiol.    

 
9.3 Ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, cynigir cymryd camau i fynd i’r afael â’r argymhellion ar gyfer 

gwella a nodwyd yn y datganiad hwn i wella ein trefniadau llywodraethu ymhellach. 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 monitro ein cyflawniad a'n gweithrediad fel rhan o'n hadolygiad 
blynyddol nesaf. 

 
Llofnod       Llofnod    
     
 
  

    
 
 
Dyddiad 3/8/2018      Dyddiad 3/8/2018  
 
Iwan Davies       Cynghorydd Gareth Jones 
Y Prif Weithredwr      Arweinydd y Cyngor 

   



 

Crynodeb o'r Argymhellion 
 
A1  Diweddaru’r strategaeth gwrth-dwyll a llygredigaeth 
 
A2  Cwblhau’r ymarferiad mapio sicrwydd archwilio mewnol  
 
A3  Cwblhau’r adolygiad o’r Siarter Cwsmeriaid.  
 
A4  Rhoi cynllun gweithredu ar waith er mwyn gwella mynediad ar gyfer pobl sy’n Fyddar, neu sydd â 

nam ar eu golwg neu eu clyw. 
 
A5  Parhau i weithredu’r argymhellion yn sgil yr archwiliad mewnol o ddiogelu corfforaethol. 

 
A6  Cwblhau'r adolygiad o’r Strategaeth Adnoddau Dynol  
 

A7  Adolygu’r Rheolau Sefydlog Contractau 
 
 
Atodiad A 
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