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Cwmpas Cyfrifoldeb 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gyfrifol am sicrhau bod ei fusnes yn cael ei gynnal yn unol â’r gyfraith 
a’r safonau priodol, a bod arian cyhoeddus yn cael ei ddiogelu, ei gyfrif a’i ddefnyddio’n briodol mewn modd 
economaidd, effeithlon ac effeithiol. Dan Deddf Llywodraeth Leol 1999 a Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 
2009 mae’n ddyletswydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i sicrhau gwelliannau parhaus i’r ffordd y caiff 
swyddogaethau eu harfer, gan roi sylw i faterion economaidd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 
 
Wrth dderbyn y cyfrifoldeb hwn mae’n rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy roi trefniadau priodol ar 
waith i lywodraethu ei fusnes, i hwyluso'r gwaith o arfer ei swyddogaethau ac i reoli risg.  
 
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fframwaith llywodraethu corfforaethol sy’n cyd-fynd ag 
egwyddorion fframwaith CIPFA/SOLACE, sef Darparu Trefniadau Llywodraethu Da Mewn 
Llywodraeth Leol. Gel l i r  derbyn gwybodaeth am y f f ramwaith l lywodraethu corf foraethol  
gan y Tîm Gwel la a Datblygu Corf foraethol 1.  Mae’r datganiad hwn yn egluro sut mae Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cydymffurfio â’r fframwaith a bodloni gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac 
Archwilio (Cymru) 2014, sy’n gofyn i gyrff perthnasol baratoi datganiad llywodraethu blynyddol. 
 
Pwrpas y Cod Llywodraethu  
 
Mae'r fframwaith llywodraethu yn cynnwys y systemau a’r prosesau, y diwylliannau a’r gwerthoedd, 
sy’n cyfarwyddo ac yn rheoli’r awdurdod ac a ddefnyddir er mwyn bod yn atebol dros gymunedau, 
ymgysylltu â nhw a, lle bo’n briodol, eu harwain. Mae’n galluogi’r Awdurdod i fonitro cyflawniad ei 
flaenoriaethau strategol ac i ystyried a yw’r blaenoriaethau hynny wedi arwain at ddarparu 
gwasanaethau priodol a gwerth am arian.  
 
Mae’r system reolaeth fewnol yn rhan bwysig o’r fframwaith ac wedi’i dylunio i reoli risg i lefel resymol. 
Nid yw’n gallu dileu pob risg ynghlwm wrth fethu cadw at bolisïau a chyflawni a chyrraedd amcanion 
a nodau, ac felly mae’n darparu sicrwydd rhesymol yn hytrach na sicrwydd absoliwt o effeithiolrwydd. 
Mae’r system rheolaeth fewnol yn seiliedig ar broses barhaus i nodi a blaenoriaethu’r risgiau i gyflawni 
polisïau, nodau ac amcanion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, i werthuso tebygolrwydd ac effaith 
bosibl y risgiau hynny ac i’w rheoli mewn modd effeithlon, effeithiol ac economaidd.  
 
Mae’r fframwaith llywodraethu wedi’i sefydlu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer y flwyddyn 
a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r datganiad cyfrifon blynyddol. 
 

                                                           
1 cidt@conwy.gov.uk  
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Y Fframwaith Llywodraethu 
 
Mae’r diagramau isod yn amlinellu’r fframwaith llywodraethu blynyddol ar ôl 1 Mai 2018. 
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Adolygu Effeithiolrwydd 
 
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gyfrifoldeb dros gynnal, o leiaf yn flynyddol, adolygiad o effeithiolrwydd ei 
fframwaith llywodraethu gan gynnwys y system rheolaeth fewnol. Caiff yr adolygiad o effeithiolrwydd ei lywio gan 
waith Uwch Dîm Rheoli’r Awdurdod sy'n gyfrifol am ddatblygu a chynnal yr amgylchedd llywodraethu, Adroddiad 
Blynyddol Pennaeth Gwasanaeth Archwilio Mewnol a gan sylwadau archwilwyr allanol ac asiantaethau adolygu 
ac arolygwyr eraill. Mae effeithiolrwydd y fframwaith llywodraethu wedi'i werthuso drwy adolygiad gan y Grŵp 
Gwella ac Archwilio a’r Uwch Dîm Rheoli.  
 
Rydym ni wedi derbyn cyngor ar oblygiadau canlyniad yr adolygiad o effeithiolrwydd y fframwaith 
llywodraethu gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, y Prif Bwyllgor Trosolwg a Chraffu a’r Cabinet ac mae’r 
trefniadau yn addas i'r diben ac yn cadw at y fframwaith llywodraethu. Mae’r meysydd y dylid eu datrys 
gyda chamau gweithredu newydd wedi’u hamlinellu isod.  
 
Materion Llywodraethu 
 
Ni cheir unrhyw fater llywodraethu amlwg, ond ar ôl proses o hunanwerthuso i adolygu ein heffeithiolrwydd, 
mae’r argymhellion mewnol canlynol ar gyfer gwella wedi’u gwneud.  
 
A1 Diweddaru’r strategaeth gwrth dwyll a llygredd 

A2 Cwblhau’r ymarfer mapio sicrwydd archwiliad mewnol 

A3 Cwblhau’r adolygiad o’r Siarter Cwsmeriaid.  

A4 Gweithredu cynllun gweithredu i wella mynediad i bobl sy’n fyddar, neu sydd wedi colli eu clyw neu eu 

golwg  
A5 Gweithredu’r argymhellion yn sgil yr archwiliad mewnol o ddiogelu corfforaethol. 

A6  Cwblhau’r adolygiad o’r Strategaeth AD. 

A7 Parhau i fonitro a rheoli presenoldeb staff er mwyn gwella cyfraddau presenoldeb. 

A8 Adolygu Rheolau Sefydlog Contractau. 

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

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

 


