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PWYLLGOR PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 

DYDDIAD 22 MEHEFIN 2017 

TEITL TREFNIADAU RHEOLI RISG 

PWRPAS YR ADRODDIAD RHOI DIWEDDARIAD I’R PWYLLGOR ARCHWILIO A 
LLYWODRAETHU AM DREFNIADAU RHEOLI RISG Y CYNGOR 

AWDUR DEWI MORGAN, UWCH REOLWR REFENIW A RISG 

GWEITHREDIAD DERBYN DIWEDDARIAD AM DDATBLYGIADAU I’R 
TREFNIADAU RHEOLI RISG, A SYLWEBU AR Y DULL 
ARFAETHEDIG AR GYFER SGORIO RISGIAU 

 

 

1. CYFLWYNIAD 

1.1 Un o gyfrifoldebau statudol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yw adolygu ac asesu 
trefniadau'r awdurdod ar gyfer rheoli risgiau, rheolaeth fewnol a llywodraethu 
corfforaethol, yn unol â Rhan 81(1)(c) Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. 

1.2 Yn Chwefror 2017, cyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor Archwilio yn ymateb i lythyr y 
Rheolwr Archwilio Perfformiad (Swyddfa Archwilio Cymru) i’r Prif Weithredwr ar ei 
adolygiad o’n trefniadau rheoli risg. 

Llythyr: 
https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/documents/s10387/10i%20Llythyr%20Swyd
dfa%20Archwilio%20Cymru.pdf?LLL=1 

 

Adroddiad Ymateb:  

https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/documents/s10388/10ii%20Adroddiad%20y
r%20Uwch%20Reolwr%20Refeniw%20a%20Risg.pdf?LLL=1 

 

1.3 Prif ganlyniad yr archwiliad oedd fod y Cyngor yn gwneud cynnydd da o ran cryfhau ei 
drefniadau rheoli risg, sy’n galluogi iddo gefnogi proses benderfynu gadarn ac effeithiol 
yn well. 

1.4 Mae’r adroddiad yma yn rhoi diweddariad o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni ers yr 
adroddiad yn Chwefror 2017, a’r camau nesaf sydd ar y gweill, er mwyn gwireddu cynigion 
gwella’r archwiliwr. 

1.5 Mae’r adroddiad hefyd yn disgrifio cam allweddol ar hyd y ffordd o gyflwyno trefniadau 
rheoli risg newydd, sef datblygu cyfundrefn sgorio risg newydd.  Gofynnir i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu fynegi ei farn ar y dull sgorio a fwriedir ei ddefnyddio i 
ddadansoddi risgiau o hyn ymlaen. 

2. CYNNYDD ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF 

2.1 Nodwyd yn Chwefror fod y Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu wedi sefydlu Is-Grŵp 
(oedd yn cynnwys y Prif Weithredwr, Uwch Reolwr Refeniw a Risg a’r Rheolwr Cydlynu Risg 
ac Yswiriant) er mwyn adolygu’r trefniadau rheoli risg ymhellach. 

2.2 Canlyniad gwaith yr Is-Grŵp oedd ail-ffurfio fframwaith ar gyfer paratoi, cyflwyno a chynnal 
cofrestr risg corfforaethol. 
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2.3 Yn y cyfnod ers Chwefror, mae’r Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu wedi canolbwyntio 
ar ddatblygu’r Gofrestr Risg Llywodraethu, fel rhan o’r gwaith o gynnal asesiad parhaus o 
drefniadau llywodraethu’r Awdurdod.  Rhoddir manylion ar y ffordd yr aed ati i ddatblygu’r 
Gofrestr Risg Llywodraethu, a ffrwyth llafur y gwaith yma, yn ymddangos yn yr adroddiad ar 
Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol sydd yn eitem ar wahân ar raglen y Pwyllgor. 

2.4 Mae’r gwaith sylweddol o sefydlu’r Gofrestr Risg Llywodraethu bellach wedi ei gwblhau, a 
gwaith cynnal a diweddaru fydd yn digwydd arno o hyn ymlaen.  Fodd bynnag, y bwriad yw 
mai un rhan o’r Gofrestr Risg Corfforaethol ehangach fydd yr Gofrestr Risg Llywodraethu. 

2.5 Adroddwyd yn Chwefror ein bod yn anelu i gyflwyno’r Gofrestr Risg Gorfforaethol 
addasedig i’r Pwyllgor Archwilio ym Mehefin / Gorffennaf 2017, ond oherwydd gyfynion 
statudol i asesu’r trefniadau llywodraethu yn erbyn Fframwaith CIPFA/Solace newydd, 
mae’r Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu yn y cyfamser wedi canolbwyntio ar gwblhau’r 
elfen Llywodraethu ohono yn gyntaf. 

2.6 Ymhellach, byddwn yn ymgynghori ar yr egwyddorion newydd o ran paratoi a chynnal y 
Gofrestr gyda Grŵp Rheoli’r Cyngor (sef y Tîm Rheoli Corfforaethol y Cyngor a’r penaethiaid 
adran) yn ei gyfarfod ar 10 Gorffennaf 2017.  Bydd hyn yn cynnwys y dull o sgorio risg, 
amlder adolygu risgiau a dulliau i sefydlu’r camau sydd angen eu cymryd i gyrraedd y nod o 
gael trefniadau rheoli risg lle mae’r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn ddogfen fyw ac yn cael ei 
ddefnyddio i flaenoriaethu a gyrru penderfyniadau yn eu blaen. 

2.7 Rhagwelir bellach y bydd y Gofrestr Risg Corfforaethol, a dogfen sy’n crynhoi egwyddorion, 
yn barod i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ym Medi 2017. 

2.8 Yn unol ag awgrym Swyddfa Archwilio Cymru, ar ôl hynny bydd y Pwyllgor wedyn yn derbyn 
adroddiadau rheolaidd yn amlygu newidiadau yn y gofrestr. 

3. TREFN SGORIO RISGIAU 

3.1 Ymysg y prif dasgau y mae’r Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu wedi bod yn 
canolbwyntio arnynt yn y 4 mis diwethaf yw sefyldu cyfundrefn newydd ar gyfer sgorio 
risgiau. 

3.2 Yn unol ag egwyddorion Ffordd Gwynedd, mae angen i’r drefn sgorio edrych ar y risgiau i’r 
Cyngor o safbwynt pobl Gwynedd.  Mae hefyd angen i’r system fod ddigon hyblyg fel bod 
modd ei ddefnyddio ar draws y Cyngor – ac ar gyfer risgiau llywodraethu – tra ar yr un pryd 
yn aros yn ystyrlon. 

3.3 Fel sy’n gyffredin mewn trefniadau rheoli risg, rhoddir ystyriaeth i ddau ffactor wrth sgorio 
maint y risgiau yma, sef 

 Effaith y digwyddiad petai’r risg cael ei wireddu 

 Tebygolrwydd y risg o gael ei wireddu. 
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3.4 Mae’r Effaith a’r Tebygolrwydd yn cael eu sgorio o 1 i 5, gan ddefnyddio’r canllawiau sgorio 
canlynol. 

Effaith 

Sgôr Effaith Diffiniad 

5 Catastroffig Effaith catastroffig ar unrhyw drigolyn (e.e. colli bywyd) neu effaith dinistriol 
ar fywyd neu les nifer fawr o drigolion 

4 Dinistriol Effaith dinistriol ar fywyd neu les nifer o drigolion (e.e. lle byddai ansawdd 
bywyd neu les rhywun yn cael ei effeithio i’r graddau fod anghenion dwys 
ganddynt am gymorth i’w galluogi i fyw eu bywydau) neu sylweddol iawn ar 
nifer fawr o drigolion 

3 Sylweddol 
Iawn 

Effaith sylweddol iawn ar fywyd neu les nifer o drigolion (e.e. effaith yn 
golygu y byddai ansawdd ei bywyd neu les yn sylweddol is na’r hyn y byddem 
yn ei ddisgwyl i un o drigolion Gwynedd ) neu arwyddocaol ar nifer fawr  o 
drigolion  

2 Arwyddocaol Effaith arwyddocaol ar fywyd neu les nifer o drigolion (e.e. effaith ar fywyd 
neu les ond yn disgyn o fewn amrediad disgwyliadwy bywyd dydd i ddydd) 
neu gweladwy ar nifer fawr o drigolion  

1 Gweladwy Effaith gweladwy ar fywyd neu les rai trigolion (e.e. effaith yn weladwy ond 
ddim yn effaith arwyddocaol i’w lles) neu ymylol ar nifer fawr o drigolion. 

 Nifer = 10au i 100oedd o drigolion 

 Nifer fawr = 1,000oedd i 10,000oedd o drigolion  

Tebygolrwydd 

Sgôr Tebygolrwydd Diffiniad 

5 Digwydd rŵan Mae’r effaith i’w weld rŵan (h.y. mae o’n digwydd) 

4 Tebygol Iawn Tebygol iawn y bydd yn amlygu ei hun yn y dyfodol gweladwy 

3 Tebygol Siawns y gallai ddigwydd, ond efallai ddim 

2 Annhebygol Tebygolrwydd iddo ddigwydd yn isel  - ond dal yno 

1 Annhebygol Iawn Annhebygol iawn o ddigwydd 

3.5 Lluosir y Sgôr Effaith a’r Sgôr Tebygolrwydd gyda’i gilydd i roi Sgôr Risg.  Gellir wedyn gosod 
y sgoriau risg ar ffurf matrics: 

 

  
Effaith Catastroffig 

 
5 

Dinistriol 
 
4 

Sylweddol 
Iawn  

3 

Arwyddocaol  
 
2 

Gweladwy 
 
1  Tebygolrwydd 

Digwydd  
rŵan 

5 
25 20 15 10 5 

Tebygol Iawn 
 
4 

20 16 12 8 4 

Tebygol 
 
3 

15 12 9 6 3 

Annhebygol 
 
2 

10 8 6 4 2 

Annhebygol 
Iawn 

1 
5 4 3 2 1 
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3.6 Diffinir Sgôr Risg o uchel iawn i isel fel a ganlyn: 

Uchel Iawn: 
Sgôr 20-25 

Uchel: 
Sgôr 12-16 

Canolig: 
Sgôr 6-10 

Isel: 
Sgôr 1-5 

3.7 Mae’r methodoleg yma wedi cael ei ddefnyddio i sgorio’r risgiau llywodraethu cyfredol, sy’n 
cefnogi cynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 

4. ARGYMHELLIAD 

4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu dderbyn yr adroddiad hwn fel diweddariad 
ar y cynnydd ar ddatblygu’r trefniadau rheoli risg. 

4.2 Gofynnir i’r Pwyllgor sylwebu ar y dull newydd arfaethedig ar gyfer sgorio risgiau. 
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PWYLLGOR   PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 

 

DYDDIAD   22 MEHEFIN 2017  

 

TEITL ADRODDIAD BLYNYDDOL PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL 

2016/17 

 

PWRPAS YR ADRODDIAD MYNEGI BARN ARCHWILIO MEWNOL AR YR AMGYLCHEDD 

REOLAETHOL GYFFREDINOL O FEWN YR AWDURDOD  

 

AWDUR LUNED FÔN JONES - RHEOLWR ARCHWILIO 

 

GWEITHREDIAD DERBYN YR ADRODDIAD  

___________________________________________________________________________ 

 

1. BWRIAD ARCHWILIO MEWNOL 

1.1 Pwrpas y gwasanaeth Archwilio Mewnol yw: 

 

Rhoi hyder i’r dinesydd a’r Cyngor am amgylchedd reolaeth a threfniadau  

llywodraethu’r Cyngor trwy adrodd yn annibynnol a gwrthrychol i’r Pennaeth Cyllid 

a’r Pwyllgor Archwilio 

 

 

2. SAFONAU ARCHWILIO MEWNOL Y SECTOR GYHOEDDUS 

2.1 Mae Nodyn CIPFA sy’n cymhwyso Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus i 

Lywodraeth Leol yn datgan: 

 

 “Mae’r sefydliad yn gyfrifol am sefydlu a chynnal prosesau rheoli risg priodol, 

systemau rheoli, cofnodion cyfrifo a threfniadau llywodraethu. Mae Archwiliad 

Mewnol yn chwarae rhan hanfodol o ran cynghori’r sefydliad bod y trefniadau hyn yn 

eu lle ac yn gweithredu’n briodol. Mae’r farn archwilio mewnol blynyddol, sy’n 

gwybyddu’r datganiad llywodraethu, yn pwysleisio ac yn adlewyrchu pwysigrwydd yr 

agwedd hon ar waith archwilio mewnol.” 

 

2.2 Pwrpas yr adroddiad yma yw darparu cyfryw farn archwilio mewnol blynyddol i’r 

Awdurdod. Wrth roi fy marn, dylid nodi na all sicrwydd fyth fod yn llwyr. Y mwyaf y 

gall gwasanaeth archwilio mewnol ei ddarparu i’r Cyngor ydi cyngor rhesymol nad 

oes gwendidau mawr yn y system gyfan o reolaeth fewnol. 

 

2.3 Wrth asesu’r lefel cyngor i’w roi, rwyf wedi ystyried pob archwiliad sy’n berthnasol i 

2016/17 ac unrhyw weithrediad dilynol parthed archwiliadau o’r cyfnod yma a 

chyfnodau blaenorol. 
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3. SICRWYDD CYFFREDINOL 

3.1 Ar sail gwaith Archwilio Mewnol a gwblhawyd yn ystod 2016/17, yn fy marn i, mae 

gan Cyngor Gwynedd fframwaith gadarn o reolaeth fewnol. Mae hyn yn 

cynorthwyo i roi hyder yn y trefniadau i sicrhau cyfiawnhad effeithiol ac effeithlon 

o amcanion y Cyngor, gan fod y camau a gymerwyd gan y Cyngor yn ystod y 

flwyddyn ariannol i gynnal a cryfhau rheolaethau mewnol ac i sicrhau fod y camau 

gweithredu cytunedig i gywiro gwendidau a adnabuwyd gan Archwilio Mewnol 

wedi bod yn foddhaol. 

 

3.2 Ystyriaethau 

 Er mwyn rhoi fy marn ar ddigonolrwydd y systemau rheolaeth fewnol, rwyf wedi 

ystyried y canlynol: 

 Yn gyffredinol, canfuwyd rheolaeth fewnol dda o fewn pob un o wasanaethau’r 

Cyngor yn unigol. 

 Mae holl adrannau’r Cyngor wedi adeiladu ar waith blaenorol, gan barhau i 

ddatblygu eu cyfundrefnau rheoli risg. 

 Ble canfuwyd gwendidau arwyddocaol mewn rheolaeth fewnol, cafodd y 

materion hyn eu cywiro gan swyddogion y Cyngor, y Gweithgor Gwella 

Rheolaethau neu fe dderbyniasant sylw gan y Pwyllgor Archwilio. 

 Nid yw Archwilio Mewnol wedi dibynnu ar unrhyw waith gan gyrff archwilio 

allanol er mwyn dod i’r farn yn yr adroddiad yma. 

 

4. GWAITH ARCHWILIO 

 Cynllun Archwilio 

4.1 Roedd 72 darn o waith wedi eu cynnwys yng nghynllun archwilio addasedig terfynol 

2016/17. Cafodd 69 o’r aseiniadau hyn eu cwblhau erbyn 31 Mawrth 2017, sy’n 

cynrychioli 95.83% o’r cynllun. At bwrpasau’r mesur yma caiff aseiniad ei gyfrif wedi 

ei gwblhau os oes adroddiad/memorandwm terfynol wedi ei ryddhau neu os yw’r 

aseiniad wedi ei gau a ni ddisgwylir treulio mwy o amser arno. Yr uchelgais 

perfformiad oedd 95%. 

 

4.2 Mae’r perfformiad yma yn cymharu â perfformiad 2015/16 o 98.65%, yn erbyn 

targed o 95%. 

 

4.3 Yr archwiliadau o gynllun 2016/17 lle nad oedd yr adroddiad wedi ei ryddhau’n 

derfynol erbyn 31 Mawrth oedd: 

 Storiel – Trefniadau Llywodraethu a Rheoli. Bu oedi yn ein gallu i ymweld â 

Storiel oherwydd bod cyfrifoldebau staffio wedi newid yno yn ddiweddar a 

gwnaethpwyd cais i Archwilio Mewnol beidio ymweld nes bod y swyddogion 

newydd wedi cael amser i ymgyfarwyddo â’r trefniadau. Mae adroddiad terfynol 

bellach wedi ei rhyddhau. 

 Hafan. Mae’r adroddiad wedi ei rhyddhau’n derfynol erbyn hyn. 
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 Systemau TG. Roedd archwiliadau wedi eu cynllunio i’w cynnal gyda chymorth 

cyflenwr allanol yn y maes yma, yn benodol aer mwyn adolygu storfa cwmwl ac 

elfennau diogelwch eraill. Yn anffodus ni lwyddwyd i gynnal yr archwiliadau 

oherwydd gwaeledd y cyflenwr. 

4.4 Mae rhestr o’r archwiliadau o gynllun 2016/17 sydd wedi cyfrannu at y farn a fynegir 

yn yr adroddiad blynyddol wedi eu rhestru yn Atodiad 1. 

4.5 Ble’n berthnasol, caiff adroddiadau archwiliad mewnol eu categoreiddio er mwyn 

rhoi barn archwilio gyffredinol ar amgylchedd reolaeth y system neu sefydliad 

benodol dan sylw. 

Barn “A”   Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb ariannol gan y gellir dibynnu ar y 

rheolaethau mewnol mewn lle, a’u bod wedi eu dilyn. 

 

Barn “B”  Mae rheolaethau mewn lle, a gellir datgan sicrwydd rhannol o 

briodoldeb ariannol gan fod agweddau lle gellir tynhau ar rai 

trefniadau. 

Barn “C”  Ni ellir datgan sicrwydd o briodoldeb ariannol gan na ellir dibynnu ar y 

rheolaethau mewn lle, ond ni ddarganfuwyd colledion / twyll yn deillio 

o'r gwendidau rheolaeth. 

 

Barn “CH”  Ni ellir datgan sicrwydd o briodoldeb ariannol gan nad oes 

rheolaethau derbyniol yn bodoli, a darganfuwyd colledion / twyll yn 

deillio o'r gwendidau rheolaeth hyn. 
 

4.6 Cafodd pob gweithrediad cytunedig a gyflwynwyd o fewn yr adroddiadau eu gwneud 

er mwyn cryfhau’r rheolaethau mewnol sydd yn lliniaru risgiau gweithredol ac i 

sefydlu ymarfer da. 

4.7 O’r 69 aseiniad yng nghynllun archwilio 2016/17 a gafodd eu cwblhau, dyfarnwyd y 

categorïau barn canlynol: 

Categori Barn Nifer Archwiliadau 

A 7 

B 41 

C 8 

CH 0 

Dim Categori 13 

Cyfanswm 69 
 

4.8 O’r adroddiadau perthnasol o gynllun archwilio 2016/17 a dderbyniodd gategori 

Barn ‘A’ i ‘Ch’, derbyniodd 85.71% ohonynt farn ‘A’ neu ‘B’. Mae’r ffigwr yn uwch 

na’r ffigwr cyfatebol o 78.33% ar gyfer 2015/16.  

4.9 Ni dderbyniodd unrhyw archwiliad farn ‘Ch’. 
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4.10 Caiff yr adroddiadau llawn eu cyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio ar ôl i’r adroddiad 

terfynol gael ei gytuno gyda’r cleiant a’i ryddhau. Lle caiff memorandwm ei anfon yn 

hytrach nag adroddiad llawn, a lle nad oes categori barn, mae’r Pwyllgor Archwilio yn 

derbyn crynodeb byr o ddarganfyddiadau’r archwiliadau perthnasol ble’n briodol. 

4.11 Dengys y tabl isod pa gyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a dderbyniodd fanylion yr 

archwiliadau o gynllun 2016/17. Mae dyddiadau cyfarfodydd perthnasol y Pwyllgor 

Archwilio hefyd wedi eu rhestru yn Atodiad 1. 

Dyddiad Rhyddhau’r Adroddiad/ 

Memorandwm Terfynol 

Dyddiad Adrodd i’r Pwyllgor Archwilio 

1 Ebrill 2016 – 30 Mehefin 2016 14 Gorffennaf 2016 

1 Gorffennaf 2016 – 16 Medi 2016 29 Medi 2016 

19 Medi 2016 – 18 Tachwedd 2016 1 Rhagfyr 2016 

21 Tachwedd 2016 – 27 Ionawr2017 9 Chwefror 2017 

30 Ionawr 2017 – 31 Mawrth 2017 6 Mehefin 2017 
 

Addasiadau i’r Cynllun 

4.12 Adroddwyd yn rheolaidd i’r Pwyllgor Archwilio yn ystod y flwyddyn ar addasiadau i’r 

cynllun archwilio. 
 

 Gwaith Dilyniant 

4.13 Rhyddhawyd memorandwm terfynol ar gyfer 12 o archwiliadau dilyniant yn ystod y 

cyfnod 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017. Derbyniodd un ar ddeg o'r archwiliadau hyn 

farn “derbyniol” neu well. Mae hyn yn awgrymu fod trefniadau cadarn ar y cyfan o 

fewn yr awdurdod i weithredu argymhellion archwilio er mwyn cryfhau rheolaethau 

mewnol a rheoli risg. 
 

 Gweithgor Gwella Rheolaethau 

4.14 Parhaodd y Gweithgor Gwella Rheolaethau gyda’i waith o gryfhau trefniadau’r 

Cyngor i ymateb i adroddiadau Archwilio Mewnol. Mae’r Gweithgor, sef Cadeirydd 

ac Is-gadeirydd y Pwyllgor a tri aelod arall (sydd wedi eu cylchdroi) yn cwrdd rhwng 

cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio ac yn trafod materion o wendidau rheolaeth sydd 

wedi codi yng nghyfarfod y Pwyllgor, er mwyn rhoi sylw i’r rhain mewn mwy o 

ddyfnder. Mae pob archwiliad sydd wedi derbyn barn ‘C’ neu ‘Ch’ yn cael sylw yno, 

gyda swyddogion yn cael eu gwahodd yno i egluro’r gwendid rheolaeth, ac yn anad 

dim y camau sydd yn cael eu dilyn i wella’r sefyllfa. 
 

5. ADNODDAU ARCHWILIO MEWNOL 

 Staffio a Chymwysterau 

5.1 Y Rheolwr Archwilio sydd yn ymgymryd â swyddogaeth “Pennaeth Archwilio 

Mewnol”. Mae’r Rheolwr Archwilio yn atebol i’r Uwch Reolwr Refeniw a Risg, sydd 

yn atebol i’r Pennaeth Cyllid. Mae gan y Rheolwr Archwilio a’r ddau Arweinydd 

Archwilio gymhwyster CIPFA llawn. Mae un Uwch Archwiliwr yn astudio am 

gymhwyster AAT. 
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5.2 Ers 1 Ebrill 2016, 7 aelod llawn amser sydd i’r Tîm Archwilio Mewnol. 

 

 Y defnydd a wneir o adnoddau staff 

5.3 Mae Atodiad 2 yn cynnwys dadansoddiad o ddefnydd amser swyddogion Archwilio 

Mewnol yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017. Tynnir sylw’r 

Pwyllgor i’r canlynol: 

 

 Mae’r tabl yn arddangos lleihad yn nifer y dyddiau cynhyrchiol oedd ar gael i’w 

darparu ar gyfer archwiliadau Cyngor Gwynedd o ganlyniad i drosiant uwch na’r 

arfer o staff, o 1,117 diwrnod rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2016 i 944 

diwrnod am yr un cyfnod yn 2016/17, lleihad o 173.   

 Roedd y nifer o ddyddiau a ddefnyddiwyd ar gyfer cyflawni archwiliadau 

arbennig neu ymatebol yn 58 diwrnod fel y nifer o ddiwrnodau yn 2015/16. 

 Bu cynnydd yn y nifer o ddyddiau a ddefnyddiwyd i gyflawni archwiliadau 

dilyniant  - 45 diwrnod yn 2016/17 o gymharu â 41 diwrnod yn 2015/16 – ond 

cynhaliwyd 12 archwiliad dilyniant yn 2016/17 o gymharu â 9 archwiliad dilyniant 

yn 2015/16. 

 

6. PERFFORMIAD ARCHWILIO 

6.1 Roedd canlyniadau mesurau cyflawni y gwasanaeth archwilio mewnol yn ystod 

2015/16 fel a ganlyn: 

 

Disgrifiad Mesurydd Perfformiad 

2015/16 

Uchelgais 

2016/17 

Canlyniadau 

2016/17 

Canran archwiliadau’r cynllun 

archwilio sydd yn barod i’w cyflwyno 

i’r Pwyllgor Archwilio am eu bod unai 

gydag adroddiad terfynol wedi ei 

ryddhau, neu wedi eu gau 

98.65% 95% 95.83% 

Cyfran o’r archwiliadau mewnol yn 

cyrraedd barn ’B’ neu well (mesur 

corfforaethol) 

78.33% 65% 85.71% 

Cyfran o'r adroddiadau dilyniant 

Archwilio Mewnol yn cyrraedd barn 

“Derbyniol” neu well (mesur 

corfforaethol)  

88.88% 90% 83.00% 

 

Tud. 12



6.2 Llwyddwyd i gwrdd â’r uchelgais oni bai am y canlynol: 

 Cyfran o'r adroddiadau dilyniant Archwilio Mewnol yn cyrraedd barn 

“Derbyniol” neu well (mesur corfforaethol) – roedd 11 archwiliad allan o 12 

wedi cyrraedd barn “Derbyniol” neu well, felly un archwiliad dilyniant oedd wedi 

methu dod i’r safon disgwyliedig. 

7. CYNLLUNIAU GWAITH A THARGEDAU 2017/18 

7.1 Cyflwynwyd cynllun archwilio mewnol drafft ar gyfer 2017/18 i’r Pwyllgor Archwilio 

yn ei gyfarfod ar 9 Chwefror 2017. Mae’r cynllun diweddaraf, yn cynnwys addasiadau 

ers y Pwyllgor, wedi ei gynnwys yn Atodiad 3. 

 

7.2 Mae mesurau cyflawni Archwilio Mewnol yn dangos pa mor dda yr ydym yn cyflawni 

ein pwrpas. Dengys fesurau cyflawni Archwilio Mewnol ar gyfer 2017/18 isod: 

 Mesur Uchelgais 2016/17 Cyfeiriad 

Uchelgais 

 

Canran archwiliadau’r cynllun archwilio 

sydd yn barod i’w cyflwyno i’r Pwyllgor 

Archwilio am eu bod unai gydag 

adroddiad terfynol wedi ei ryddhau, neu 

wedi eu gau 

 

95% Cynnal 

 

Cyfran o’r archwiliadau mewnol yn 

cyrraedd barn ’B’ neu well (mesur 

corfforaethol) 

 

65% Cynnal 

 

Cyfran o'r gweithrediadau cytunedig 

sydd wedi eu gweithredu yn unol â’r 

amserlen. (mesur corfforaethol). 

Cytunwyd ar 205 o weithrediadau i 

liniaru risgiau a amlygwyd yn ystod 

2016/17. 

 

85% Mesur Newydd 

 

8. ARGYMHELLIAD 

8.1 Gofynnir i’r Pwyllgor dderbyn yr adroddiad yma fel adroddiad blynyddol ffurfiol y 

Pennaeth Archwilio Mewnol yn unol â gofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector 

Gyhoeddus am y flwyddyn ariannol 2016/17. 
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Cynllun Archwilio Mewnol 2016/17 

Atodiad 1 

Enw'r Archwiliad Categori Barn 
Dyddiad Cyflwyno i'r 
Pwyllgor Archwilio 

 CORFFORAETHOL 
Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd Dim Categori 

Trefniadau Diogelu - Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd B 6 Mehefin 2017 

Trefniadau Diogelu - Ymwybyddiaeth Gweithwyr o'r Polisi B 6 Mehefin 2017 

Trefniadau Diogelu- Sefydliadau Dim Categori 6 Mehefin 2017 

Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol Dim Categori 

Rheoli Gwybodaeth B 29 Medi 2016 

Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau Dim Categori 6 Mehefin 2017 

Defnydd o Gardiau Credyd B 6 Mehefin 2017 

Y Fenter Twyll Genedlaethol Dim Categori 

Cynllunio Argyfwng 
Cyflenwadau Tanwydd - Cynlluniau Rhanbarthol a Lleol C 14 Gorffennaf 2016 

ADDYSG 

Adnoddau 
Grant Amddifadedd Disgyblion B 1 Rhagfyr 2016 

Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion B 1 Rhagfyr 2016 

Grant Addysg Ôl-16 Dim Categori 9 Chwefror 2017 

Trefniadau Diogelu ac Amddiffyn Plant B 6 Mehefin 2017 

Ar draws yr adran 
Ysgol Arbennig Dwyfor Meirionnydd B 29 Medi 2016 

Ysgolion 
Ystadegau a Chyfrifiadau - Uwchradd Dim Categori 6 Mehefin 2017 

Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Beddgelert B 1 Rhagfyr 2016 

Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Bro Plenydd B 29 Medi 2016 

Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Eifion Wyn B 29 Medi 2016 

Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Talsarnau C 1 Rhagfyr 2016 

Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Tregarth B 1 Rhagfyr 2016 

Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Santes Helen B 1 Rhagfyr 2016 

Ysgolion - Cyffredinol Dim Categori 

Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Abererch B 14 Gorffennaf 2016 

Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Penybryn B 14 Gorffennaf 2016 

Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Crud y Werin B 14 Gorffennaf 2016 

Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Penisarwaen B 14 Gorffennaf 2016 

Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Bro Lleu B 14 Gorffennaf 2016 
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Enw'r Archwiliad Categori Barn 
Dyddiad Cyflwyno i'r 
Pwyllgor Archwilio 

Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Sarn Bach B 14 Gorffennaf 2016 

Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Dinas Mawddwy B 14 Gorffennaf 2016 

Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Edmwnd Prys B 14 Gorffennaf 2016 

Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Bro Hedd Wyn B 14 Gorffennaf 2016 

CEFNOGAETH GORFFORAETHOL 

Caffael ac Effeithlonrwydd 
System eGaffael - Trothwyon Goddefiant A 29 Medi 2016 

Cofrestru 
Gwasanaeth y Crwner B 14 Gorffennaf 2016 

CYLLID 

Ariannol 
System Dyledwyr - Anfonebau gyda statws "Canslo" A 29 Medi 2016 

Trothwyon Gwirio Dim Categori 1 Rhagfyr 2016 

Cyfrifeg 
Strwythur Codio Dim Categori 1 Rhagfyr 2016 

Refeniw 
Taliadau Tai Dewisol A 1 Rhagfyr 2016 

Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol A 6 Mehefin 2017 

Treth Cyngor - Gostyngiadau ac Eithriadau (Pobl) A 14 Gorffennaf 2016 

Trethi Busnes - Gostyngiadau Elusennau B 14 Gorffennaf 2016 

ECONOMI A CHYMUNED 

Hamdden 
Canolfan Byw'n Iach a Gweithgareddau Dŵr Bangor B 1 Rhagfyr 2016 

Canolfan Hamdden Plas Silyn A 1 Rhagfyr 2016 

Canolfan Hamdden Dwyfor B 1 Rhagfyr 2016 

Canolfan Hamdden Bro Dysynni B 1 Rhagfyr 2016 

Ieuenctid 
Cyfrifon Clybiau Ieuenctid B 6 Mehefin 2017 

Morwrol a Pharciau Gwledig 
Gwerthiant Disel C 9 Chwefror 2017 

Casglu Incwm Traethau B 1 Rhagfyr 2016 

OEDOLION, IECHYD A LLESIANT 

Ar draws yr adran 
Trefniadau Parhad Busnes-Gwasanaeth B 9 Chwefror 2017 

Rheolaeth Gyllidebol - Darparu B 1 Rhagfyr 2016 

Diogelu Rhag Colli Rhyddid C 6 Mehefin 2017 

Gweithwyr Cefnogol - Oedolion C 6 Mehefin 2017 

Busnes 
Trefn Gwynion Gwasanaethau Cymdeithasol B 6 Mehefin 2017 Tud. 15



 
 

  

Enw'r Archwiliad Categori Barn 
Dyddiad Cyflwyno i'r 
Pwyllgor Archwilio 

Cefnogi Pobl 
Grant Cefnogi Pobl A 1 Rhagfyr 2016 

Gofal Cymunedol 
Gwyliau Gofalwyr Cymunedol Dim Categori 29 Medi 2016 

Oedolion 
Taliadau Uniongyrchol Dim Categori 6 Mehefin 2017 

Preswyl a Dydd 
Plas Pengwaith, Llanberis B 1 Rhagfyr 2016 

Plas Gwilym, Penygroes C 29 Medi 2016 

Bryn Blodau, Blaenau Ffestiniog B 9 Chwefror 2017 

Llys Cadfan, Tywyn B 1 Rhagfyr 2016 

PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD 

Plant a Theuluoedd 
Grant Craidd Cyfiawnder Ieuenctid B 1 Rhagfyr 2016 

Grant Refeniw Dechrau'n Deg B 1 Rhagfyr 2016 

Gweithwyr Cefnogol C 9 Chwefror 2017 

PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 

Fflyd 
Ffioedd MOT B 1 Rhagfyr 2016 

Rheolaeth Fflyd Dim Categori 6 Mehefin 2017 

Rheoli Gwastraff a Strydoedd 
Gwastraff Masnachol B 6 Mehefin 2017 

RHEOLEIDDIO 

Gwarchod y Cyhoedd 
Iechyd Anifeiliaid B 9 Chwefror 2017 

YMGYNGHORIAETH GWYNEDD 

Ar draws yr adran 
Trefniadau Recriwtio a Phenodi B 6 Mehefin 2017 

Nifer 
archwiliadau 

A 7 

B 41 

C 8 

Dim Categori 13 

Cyfanswm 69 

Crynodeb o nifer yr adroddiadau ym mhob categori 

barn, Cynllun 2016/17: 

Goramser C 14 Gorffennaf 2016 
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    Atodiad 2 
     
Dadansoddiad Amser Archwilio Mewnol 1 Ebrill - 31 Mawrth:   

     

 2015/16   2016/17  

 1,866 Cyfanswm Dyddiau 1,626  

       

 315 Llai Gwyliau (Statudol ac Anstatudol) 216  

       

 1,551 Cyfanswm y Dyddiau Ar Gael 1,411  

   Llai:    

 22          Gwyliau Arbennig 14  

 24          Salwch 29  

 3          Hyfforddiant Proffesiynol 5  

 53          Hyfforddiant Swydd 62  

 1,449 Dyddiau ar gael 1,301  

       

   Llai Amser Di-gynnyrch:    

 11          Apwyntiadau Meddygol 7  

 26          Cofnodi a Rheoli Amser 26  

 63          Cyfarfodydd a Phwyllgorau 94  

 2          Cyflwyno Hyfforddiant 1  

 4          Cynnal Cyfweliadau 2  

 29          Gwaith Cefndirol 24  

 23          Gweinyddiaeth ayb. 17  

 0          Prosiect iGwynedd 22  

 4          Pwyllgor Archwilio 4  

 93          Rheolaeth Archwilio Mewnol 105  

 2          Rheoli Absenoldebau 2  

 27          Symud Swyddfa 0  

 7          Trafferthion TG 8  

 9          Ymarferiad Rheoli Gwybodaeth Archwilio Mewnol 5  

       

       

       

 1,149 Cyfanswm Dyddiau Cynhyrchiol 984  

       

 32 Gwaith APCE 40  

       

       

 1,117 Cyfanswm dyddiau cynhychiol, Cyngor Gwynedd 944  
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Dadansoddiad o ddefnydd dyddiau cynhyrchiol Cyngor Gwynedd:   

     

 2015/16   2016/17  

 983 Gwaith Cynllun blwyddyn gyfredol 810  

 1 Cwblhau gwaith blwyddyn flaenorol 3  

 0 Cychwyn gwaith blwyddyn ddilynol 0  

 34 Cynghori 29  

 41 Gwaith dilyniant 45  

 58 Gwaith Ymatebol/Archwiliadau Arbennig 58  

 1,117   944  

Tud. 18



 
Atodiad 3 

Cynllun Archwilio Mewnol 2017/18 

Côd yr Archwiliad Enw'r Archwiliad Dyddiau 

 CORFFORAETHOL 

Gwaredu Gwastraff Cyfrinachol - Defnydd o Sachau Coch a Llarpiwyr  10.00 

Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd  20.00 

System Integredig Dysgu a Datblygu  10.00 

Derbyn Tystlythyrau  15.00 

Ymwybyddiaeth o'r Polisi Canu'r Gloch  15.00 

Gweinyddu Costau Teithio Hunan-wasanaeth  5.00 

Trefniadau Diogelu - Ymwybyddiaeth Gweithwyr Maes o'r Polisi  35.00 

Trefniadau Diogelu - Sefydliadau  4.00 

Diwylliant ac Ymddygiad - Barn y Gweithlu  15.00 

Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol  20.00 

Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau  6.00 

Y Fenter Twyll Genedlaethol  40.00 

ADDYSG 

Adnoddau 

Grant Amddifadedd Disgyblion  10.00 

Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion  15.00 

Grant Addysg Ôl-16  3.00 

Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu'r Gloch - Cynradd ac Uwchradd  25.00 

Iechyd a Diogelwch - Cynradd  25.00 

GwE 

Trefniadau Busnes  20.00 

Ysgolion 

Incwm Cinio Ysgol  20.00 

Ysgolion - Cyffredinol  10.00 

ASIANTAETH CEFNFFYRDD GOGLEDD A CHANOLBARTH CYMRU 

Iechyd a Diogelwch  25.00 

CEFNOGAETH GORFFORAETHOL 

Democratiaeth 

Hyfforddi Aelodau Newydd  10.00 

CYLLID 

Ar draws yr adran 

Diogelwch Systemau TG  30.00 

Ariannol 

Trefniadau Adennill Dyledion a Gweithrediad Cyfreithiol  15.00 

Cyfrifeg 
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Côd yr Archwiliad Enw'r Archwiliad Dyddiau 

Pensiynau a Chyflogau 

Cronfa Bensiwn - Cyffredinol  15.00 

Grantiau Marwolaeth  15.00 

Refeniw 

Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol  12.00 

System Treth Cyngor - Advantage Digital Portal  10.00 

ECONOMI A CHYMUNED 

Adfywio Cymunedol 

Cronfa'r Degwm  5.00 

Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau 

Storiel - Cau i Lawr y Prosiect  5.00 

Ymweliad Di-Rybudd  1.00 

Hamdden 

Canolfannau Hamdden  40.00 

Taliadau Debyd Uniongyrchol Aelodaeth  10.00 

Morwrol a Pharciau Gwledig 

Doc Fictoria  10.00 

Strategaeth a Datblygu 

Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – Trefniadau Llywodraethu  15.00 

OEDOLION, IECHYD A LLESIANT 

Busnes 

Trefniadau Comisiynu  30.00 

Cefnogi Pobl 

Grant Cefnogi Pobl  15.00 

Oedolion 

Teleofal  10.00 

Preswyl a Dydd 

Plas Maesincla, Caernarfon  12.00 

Plas Hafan, Nefyn  12.00 

Plas Ogwen, Bethesda  12.00 

Tai Cefnogol  15.00 

Hosteli Anableddau Dysgu  20.00 

Cynllun Lleoli Oedolion  15.00 

PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD 

Plant a Theuluoedd 

Grantiau  24.00 

Trefniadau ar gyfer Plant yn Gadael Gofal  20.00 

Cynlluniau Gofal a Chymorth (Plant) o dan Rhan 4 DGC 2014  20.00 

PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 

Fflyd 
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Côd yr Archwiliad Enw'r Archwiliad Dyddiau 

Depos  15.00 

Rheoli Gwastraff a Strydoedd 

Targedau Ailgylchu  10.00 

Casglu Gwastraff Gardd  15.00 

RHEOLEIDDIO 

Gwarchod y Cyhoedd 

Hylendid Bwyd  8.00 

Trwyddedu  8.00 

Tir ac Eiddo'r Cyngor 

Manddaliadau  8.00 

Cynlluniau Adeiladu Ysgolion - Ysgol Glancegin  10.00 

Trafnidiaeth a Gofal Stryd 

Tocynnau Mantais Bws  8.00 

TAI 

Rhent a Rheolaeth Tai 

Rhestr Aros Tai  12.00 

YMGYNGHORIAETH GWYNEDD 

Adeiladau ac Amgylcheddol 

Statws Cyflogaeth  10.00 

Ar draws yr adran 

Achrediadau  15.00 

 870.00 
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PWYLLGOR PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 

DYDDIAD 22 MEHEFIN 2017 

TEITL DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL CYNGOR GWYNEDD AR 
GYFER 2016/17 

PWRPAS YR ADRODDIAD CYFLWYNO’R DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL (YN 
YMGORFFORI’R DATGANIAD RHEOLAETH FEWNOL STATUDOL) AR 
GYFER 2016/17 I’R PWYLLGOR ARCHWILIO AM GYMERADWYAETH  

AWDUR DEWI MORGAN, UWCH REOLWR REFENIW A RISG  

GWEITHREDIAD CYMERADWYO’R DATGANIAD AT BWRPASAU EI ARWYDDO GAN 
ARWEINYDD Y CYNGOR A’R PRIF WEITHREDWR  

 

 

1. CYFLWYNIAD – BETH SYDD ANGEN I’R PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU EI WNEUD? 

1.1 Er mwyn cyflawni ei ddyletswyddau fel “y rhai sy’n gyfrifol am lywodraethu”, mae angen i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu: 

 Ystyried y Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft sy’n ymddangos yn yr 
atodiad. 

 Herio’r Uwch Reolwr Refeniw a Risg am sgoriau risg sydd wedi eu nodi, a’r 
naratif sy’n egluro’r cyfiawnhad am y sgôr. 

 Ystyried cynllun gweithredu’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft. 

 Cymeradwyo’r Datganiad, ac argymell fod Arweinydd y Cyngor a’r Prif 
Weithredwr yn ei arwyddo. 
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2. CEFNDIR 

2.1 Mae gofyn statudol am Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol fel canlyniad i gynnwys: 

 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, sy’n datgan:  

Rhaid i’r corff perthnasol sicrhau bod system gadarn o reoli mewnol sy’n hwyluso 
gweithrediad effeithiol swyddogaethau’r corff hwnnw ac sy’n cynnwys trefniadau ar gyfer 
rheoli risg, a rheolaeth ariannol ddigonol ac effeithiol.  

Rhaid i’r corff perthnasol gynnal adolygiad o leiaf unwaith mewn blwyddyn ar 
effeithiolrwydd ei systemau rheoli mewnol.  Rhaid i ganfyddiadau’r adolygiad gael eu 
hystyried gan aelodau’r corff yn cyfarfod yn ei gyfanrwydd neu gan bwyllgor.  

Ar ôl yr adolygiad, rhaid i’r corff neu’r pwyllgor gymeradwyo datganiad ar reoli mewnol a 
baratowyd yn unol ag arferion priodol.  Rhaid i’r corff perthnasol sicrhau bod y datganiad yn 
mynd gydag unrhyw ddatganiad o gyfrifon y mae’n ddyletswydd arno i’w baratoi. 

 Côd Ymarfer CIPFA ar Gyfrifwaith Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig (y “SORP”)  

 Fframwaith CIPFA / SOLACE Delivering Good Governance in Local Government (2016). 

 

3. HUNANASESIAD O EFFEITHIOLRWYDD Y FFRAMWAITH LYWODRAETHU 

3.1 Mae gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu swyddogaeth allweddol i herio dulliau paratoi a 
chynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Wrth iddynt arwyddo’r Datganiad Llywodraethu, 
mae’r Prif Weithredwr ac Arweinydd y Cyngor yn cadarnhau:  

“Rydym wedi cael ein cynghori ar oblygiadau canlyniad yr adolygiad o effeithiolrwydd y fframwaith 
llywodraethu gan y Pwyllgor Archwilio, a bod y trefniadau yn parhau i gael eu hystyried yn addas at 
ei ddiben yn unol â’r fframwaith llywodraethu. Mae'r meysydd sydd wedi derbyn sylw eisoes a'r rhai 
y mae’r Cyngor am fynd i'r afael â hwy yn benodol gyda chamau gweithredu newydd ar y gweill yn 
cael eu hamlinellu isod.” 

3.2 Mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn crynhoi canlyniad yr hunanasesiad llywodraethu, sydd 
wedi cael ei ddiweddaru gan y Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu yn ystod y flwyddyn, mewn 
datganiad sydd yn dweud wrth Bobl Gwynedd beth yw ein fframwaith lywodraethu, a pa mor dda 
mae’n gweithio.  Aelodau’r Grŵp yw y Prif Weithredwr, y Swyddog Monitro, Pennaeth Cefnogaeth 
Gorfforaethol, dau Uwch Reolwr Cefnogaeth Gorfforaethol, yr Uwch Reolwr Refeniw & Risg a’r 
Rheolwr Risg & Yswiriant. 

3.3 Mae angen i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu fodloni ei hun fod y naratif sy’n cyfiawnhau’r 
sgoriau yn adlewyrchiad teg o’r Cyngor cyn belled â’i fod yn ymwybodol o hynny, ar sail yr 
wybodaeth y mae wedi ei dderbyn dros y flwyddyn.  
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4. ADNABOD RISGIAU LLYWODRAETHU 

4.1 Wrth gymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2015/16, nodwyd gan y Pwyllgor Archwilio y 
byddai datganiadau o 2016/17 ymlaen yn seiliedig ar y Fframwaith CIPFA/Solace newydd a 
gyhoeddwyd yn 2016. 

4.2 Mae’r Fframwaith newydd yn adnabod 7 Egwyddor Craidd ar gyfer Llywodraethu Da: 

A. Ymddwyn gydag uniondeb, gan arddangos ymrwymiad cryf i werthoedd moesegol, a parchu 
rheol y gyfraith. 
Mae sefydliadau Llywodraeth Leol yn atebol nid yn unig am faint maent yn ei wario, ond hefyd 
am sut maent yn defnyddio’r adnoddau sydd o dan eu stiwardiaeth. Mae hyn yn cynnwys 
atebolrwydd am allbynnau cadarnhaol a negyddol, ac am y deilliannau y maent wedi eu cyflawni. 
Yn ogystal, mae ganddynt gyfrifoldeb cyffredinol i wasanaethu budd y cyhoedd wrth gadw at y 
gofynion deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth. Mae'n hanfodol y gallant, yn gyffredinol, 
arddangos priodoldeb eu gweithredoedd ar draws yr holl weithgareddau a bod mecanweithiau 
ar waith i annog a gorfodi cydymffurfiaeth â gwerthoedd moesegol ac i barchu rheol y gyfraith. 
 
B. Sicrhau bod yn agored ac ymgysylltiad cynhwysfawr â rhanddeiliaid  
Mae Llywodraeth Leol yn rhedeg er lles y cyhoedd, felly dylai sefydliadau sicrhau eu bod yn 
agored yn eu gweithgareddau. Dylid defnyddio cyfryngau cyfathrebu ac ymgynghori clir, ac a 
ymddiriedir ynddynt, i ymgysylltu'n effeithiol â phob grŵp o randdeiliaid, megis dinasyddion 
unigol a defnyddwyr gwasanaeth, yn ogystal â rhanddeiliaid sefydliadol. 
 
C. Diffinio deilliannau o ran buddiannau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol 
cynaliadwy 
Mae natur ac effaith hirdymor llawer o gyfrifoldebau Llywodraeth Leol yn golygu y dylai ddiffinio 
a chynllunio deilliannau ac y dylai'r rhain fod yn gynaliadwy. Dylai penderfyniadau hybu pwrpas y 
sefydliad, cyfrannu at y deilliannau a'r buddion a fwriadwyd, ac aros o fewn y terfynau awdurdod 
ac adnoddau. Mae mewnbwn gan 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 â’u gilydd wrth bennu blaenoriaethau ar gyfer yr adnoddau 
cyfyngedig sydd ar gael. 
 
D. Penderfynu ar yr ymyriadau angenrheidiol i wneud y gorau o gyflawni’r deilliannau a 
fwriedir 
Mae Llywodraeth Leol yn cyflawni ei ddeilliannau bwriadedig drwy ddarparu cymysgedd o 
ymyriadau cyfreithiol, rheoliadol ac ymarferol (camau gweithredu). Mae penderfynu ar y 
cymysgedd gywir o’r camau gweithredu hyn yn ddewis strategol hanfodol bwysig sydd rhaid i 
Lywodraeth Leol ei wneud i sicrhau y cyflawnir y deilliannau a fwriedir. Mae angen dulliau 
gwneud penderfyniadau cadarn er mwyn sicrhau y gellir cyflawni’r deilliannau ddiffiniedig mewn 
ffordd sy'n darparu’r cyfaddawd gorau rhwng y mathau gwahanol o fewnbynnau adnoddau tra'n 
parhau i alluogi gweithrediadau effeithiol ac effeithlon. Mae angen adolygu’r penderfyniadau a 
wneir yn aml er mwyn sicrhau fod y canlyniadau gorau posibl yn cael eu cyflawni. 
 
E. Datblygu capasiti’r endid, gan gynnwys gallu ei arweinyddiaeth a'r unigolion oddi mewn iddo 
Mae angen strwythurau ac arweinyddiaeth priodol ar Lywodraeth Leol, yn ogystal â pobl gyda'r 
sgiliau, cymwysterau addas a’r meddylfryd iawn i weithredu'n effeithiol ac effeithlon ac i gyflawni 
deilliannau bwriedig o fewn y cyfnodau penodedig. Rhaid i sefydliad llywodraeth leol sicrhau bod 
ganddo'r gallu i gyflawni ei fandad ei hun ac i wneud yn siŵr bod polisïau ar waith i warantu bod 
gan ei reolwyr y capasiti gweithredol ar gyfer y sefydliad gyfan.  Gan y bydd yr unigolion a'r 
amgylchedd y mae'r sefydliad yn gweithredu ynddo yn newid dros amser, bydd angen parhaus i 
ddatblygu ei gapasiti yn ogystal â sgiliau a phrofiad aelodau staff unigol. Atgyfnerthir 
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arweinyddiaeth mewn Llywodraeth Leol gan gyfranogiad pobl â llawer o wahanol fathau o 
gefndiroedd, sy'n adlewyrchu strwythur ac amrywiaeth cymunedau. 
 
F. Rheoli risgiau a perfformiad drwy reolaeth fewnol gadarn a rheolaeth gref dros arian 
cyhoeddus  
Mae angen i Lywodraeth Leol sicrhau bod y sefydliadau a strwythurau llywodraethu hynny y 
mae'n eu goruchwylio wedi sefydlu, ac yn gallu cynnal, system rheoli perfformiad effeithiol sy'n 
hwyluso darpariaeth effeithiol ac effeithlon o wasanaethau cynlluniedig.  Mae rheoli risg a 
rheolaeth fewnol yn rhan bwysig ac annatod o'r system rheoli perfformiad ac yn hanfodol i 
gyflawni deilliannau. Dylid ystyried risg a rhoi sylw iddo fel rhan o bob gweithgaredd gwneud 
penderfyniad. 
Mae system rheoli ariannol cadarn yn hanfodol ar gyfer gweithredu polisïau a chyflawni 
deilliannau arfaethedig, gan y bydd yn gorfodi disgyblaeth ariannol, dyrannu adnoddau mewn 
modd strategol, darpariaeth gwasanaeth effeithlon ac atebolrwydd. 
Mae'n hanfodol hefyd bod diwylliant a strwythur ar gyfer craffu ar waith fel rhan allweddol o 
wneud penderfyniadau, llunio polisi ac adolygu atebol. Mae diwylliant gweithio positif sy'n 
derbyn, hyrwyddo ac annog her adeiladol yn hollbwysig i graffu llwyddiannus a darparu 
gwasanaethau llwyddiannus. Mae’n bwysig pwysleisio na fydd y diwylliant hwn yn digwydd yn 
awtomatig, rhaid wrth ymrwymiad cyhoeddus dro ar ôl tro gan y rhai mewn awdurdod. 
 
G. Gweithredu arferion da mewn tryloywder, adrodd, ac archwilio i sicrhau atebolrwydd 
effeithiol 
Ystyr atebolrwydd yw sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a darparu gwasanaethau 
yn gallu ateb amdanynt. Mae atebolrwydd effeithiol yn ymwneud nid yn unig gydag adrodd ar y 
camau a gwblhawyd, ond mae hefyd yn sicrhau bod rhanddeiliaid yn gallu deall ac ymateb wrth 
i’r sefydliad gynllunio a chyflawni ei weithgareddau mewn modd tryloyw. Mae archwilio mewnol 
ac allanol ill dau yn cyfrannu at atebolrwydd effeithiol. 

Ffynhonnell: CIPFA / SOLACE Delivering Good Governance in Local Government 

 

4.3 Mae’r Egwyddorion hyn wedi eu rhannu ymhellach i nifer o is-egwyddorion. 

4.4 Mewn ymateb i’r Fframwaith newydd yma, mae’r Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu wedi 
ystyried yr Egwyddorion Craidd a’r Is-egwyddorion yn y Fframwaith ac wedi llunio Cofrestr Risg 
Llywodraethu, a fydd yn rhan o Gofrestr Risg Corfforaethol y Cyngor.  Mae’r Cofrestr Risg 
Llywodraethu yn adnabod risgiau mewn 22 o feysydd llywodraethu gwahanol, gan nodi’r rheolaethau 
sydd gan y Cyngor yn eu lle er mwyn lliniaru’r risgiau hyn. 

4.5 Fel sy’n gyffredin mewn trefniadau rheoli risg, rhoddir ystyriaeth i ddau ffactor wrth sgorio maint y 
risgiau yma, sef 

 Effaith y digwyddiad petai’r risg cael ei wireddu 

 Tebygolrwydd y risg o gael ei wireddu. 
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4.6 Mae’r Effaith a’r Tebygolrwydd yn cael eu sgorio o 1 i 5, gan ddefnyddio’r canllawiau sgorio canlynol. 

Effaith 

Sgôr Effaith Diffiniad 

5 Catastroffig Effaith catastroffig ar unrhyw drigolyn (e.e. colli bywyd) neu effaith 
dinistriol ar fywyd neu les nifer fawr o drigolion 

4 Dinistriol Effaith dinistriol ar fywyd neu les nifer o drigolion (e.e. lle byddai 
ansawdd bywyd neu les rhywun yn cael ei effeithio i’r graddau fod 
anghenion dwys ganddynt am gymorth i’w galluogi i fyw eu bywydau) 
neu sylweddol iawn ar nifer fawr o drigolion 

3 Sylweddol 
Iawn 

Effaith sylweddol iawn ar fywyd neu les nifer o drigolion (e.e. effaith 
yn golygu y byddai ansawdd ei bywyd neu les yn sylweddol is na’r hyn 
y byddem yn ei ddisgwyl i un o drigolion Gwynedd ) neu arwyddocaol 
ar nifer fawr  o drigolion  

2 Arwyddocaol Effaith arwyddocaol ar fywyd neu les nifer o drigolion (e.e. effaith ar 
fywyd neu les ond yn disgyn o fewn amrediad disgwyliadwy bywyd 
dydd i ddydd) neu gweladwy ar nifer fawr o drigolion  

1 Gweladwy Effaith gweladwy ar fywyd neu les rai trigolion (e.e. effaith yn weladwy 
ond ddim yn effaith arwyddocaol i’w lles) neu ymylol ar nifer fawr o 
drigolion. 

 

 Nifer = 10au i 100oedd o drigolion 

 Nifer fawr = 1,000oedd i 10,000oedd o drigolion  

Tebygolrwydd 

Sgôr Tebygolrwydd Diffiniad 

5 Digwydd rŵan Mae’r effaith i’w weld rŵan (h.y. mae o’n digwydd) 

4 Tebygol Iawn Tebygol iawn y bydd yn amlygu ei hun yn y dyfodol gweladwy 

3 Tebygol Siawns y gallai ddigwydd, ond efallai ddim 

2 Annhebygol Tebygolrwydd iddo ddigwydd yn isel  - ond dal yno 

1 Annhebygol Iawn Annhebygol iawn o ddigwydd 

4.7 Lluosir y Sgôr Effaith a’r Sgôr Tebygolrwydd gyda’i gilydd i roi Sgôr Risg presennol, sef y sgoriau’r 
risgiau ar sail y rheolaethau sydd yn eu lle ar hyn o bryd.  Diffinir Sgôr Risg o uchel iawn i isel fel a 
ganlyn: 

Sgôr 20-25 Risg Uchel Iawn 

Sgôr 12-16 Risg Uchel 

Sgôr 6-10 Risg Ganolig 

Sgôr 1-5 Risg Isel 

4.8 Mae’r Datganiad Llywodraethu yn nodi’r sgôr risg presennol ar gyfer y 22 maes llywodraethu.  Mae 
asesiad y Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu yn dod i’r casgliad: 

• Nifer risgiau uchel iawn. 0 
• Nifer risgiau uchel. 3 
• Nifer risgiau canolig :11 
• Nifer risgiau isel: 8 

4.9 Lle adnabuwyd fod y sgôr risg presennol yn parhau yn uwch nag y mae’r Cyngor yn fodlon ei dderbyn, 
mae camau gweithredu pellach wedi eu hadnabod a’u hamlinellu yn y Datganiad. 

4.10 Roedd y mwyafrif o faterion sydd wedi eu hamlygu yn y dadansoddiad systematig yma eisoes wedi 
cael eu hadnabod gan y Cyngor, gyda’r camau lliniaru pellach wedi cael eu cynnwys o fewn y Cynllun 
Strategol. 
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5. ARGYMHELLIAD 

5.1 Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu: 

• Ystyried y Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft sy’n ymddangos yn yr atodiad. 
• Herio’r Uwch Reolwr Refeniw a Risg am sgoriau risg sydd wedi eu nodi, a’r naratif sy’n egluro’r 

cyfiawnhad am y sgôr. 
• Ystyried cynllun gweithredu’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft. 
• Cymeradwyo’r Datganiad, ac argymell fod Arweinydd y Cyngor a’r Prif Weithredwr yn ei arwyddo. 
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DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL 

Mae’r datganiad hwn yn cwrdd â’r angen i gynhyrchu Datganiad Rheolaeth Fewnol yn unol â Rheoliad 5 o’r 

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014. 

Rhan 1: CWMPAS CYFRIFOLDEB 

Mae Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am sicrhau bod ei weithgareddau yn cael eu cynnal yn unol â’r gyfraith a 

safonau priodol, a bod arian cyhoeddus yn cael ei ddiogelu a’i gyfrifo amdano yn briodol, a’i ddefnyddio 

mewn ffordd economaidd, effeithlon ac effeithiol. Mae’n ddyletswydd o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol 

1999 i Gyngor Gwynedd sefydlu trefniadau sy’n sicrhau gwelliant parhaus yn y ffordd y mae’n gweithredu 

ei swyddogaethau, gan ystyried cyfuniad o agweddau economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 

Wrth gyflawni’r cyfrifoldebau eang yma, mae Cyngor Gwynedd hefyd yn gyfrifol am roi trefniadau priodol 

yn eu lle ar gyfer llywodraethu ei swyddogaethau, cynorthwyo gweithrediad effeithiol ei weithgareddau, ac 

sydd yn cynnwys trefniadau i reoli risg a rheoli ariannol digonol ac effeithiol. 

Mae Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo a mabwysiadu Côd Llywodraethu Corfforaethol, sy’n gyson ag 

egwyddorion Fframwaith CIPFA/Solace Delivering Good Governance in Local Government.  Mae copi o’r 

côd i’w gael ar ein gwefan, neu gellir derbyn copi trwy ysgrifennu at Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Sir, Stryd 

y Jêl, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH.  Mae’r datganiad yma yn esbonio sut mae’r Awdurdod yn 

cydymffurfio â’r côd ac mae hefyd yn cwrdd â gofynion rheoliad 5(5) Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio 

(Cymru) 2014 mewn perthynas â chyhoeddi datganiad ar reoli mewnol. 

Rhan 2: PWRPAS Y FFRAMWAITH LLYWODRAETHU 

Mae’r fframwaith llywodraethu’n cynnwys y systemau a phrosesau, diwylliant a gwerthoedd hynny sydd yn 

cyfeirio a rheoli’r awdurdod, a’r gweithgareddau ble mae’n adrodd i, cysylltu gydag ac yn arwain y 

gymuned. Mae’n galluogi’r awdurdod i fonitro llwyddiant ei amcanion strategol, ac i ystyried os yw’r 

amcanion wedi arwain at ddarparu gwasanaethau addas a chost effeithiol. 

Mae’r system reolaeth fewnol yn rhan allweddol o’r fframwaith llywodraethu ac wedi ei ddylunio i alluogi’r 

Cyngor i reoli risg i lefel resymol yn hytrach na dileu’n gyfan gwbl y risg o fethiant i gyflawni polisïau ac 

amcanion; gall felly ond ddarparu sicrwydd rhesymol o effeithiolrwydd yn hytrach na sicrwydd diamod. 

Mae’r system rheolaeth fewnol yn seiliedig ar broses parhaus sy’n adnabod a blaenoriaethu risgiau sy’n 

berthnasol i gyflawni polisïau, nodau ac amcanion y Cyngor, i werthuso’r tebygolrwydd o risgiau’n cael eu 

gwireddu ac i isafu’r effaith petai hynny’n digwydd, ac i reoli'r risgiau mewn ffordd effeithlon, effeithiol ac 

economaidd. 

Mae’r fframwaith llywodraethu a ddisgrifir uchod wedi bod yn ei le yng Nghyngor Gwynedd ar gyfer y 

flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2017 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r datganiad o gyfrifon. 
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Rhan 3: TREFNIADAU LLYWODRAETHU A’U HEFFEITHIOLRWYDD 

3.1 Mae’r Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu yn cadw golwg parhaus, disgybledig ar faterion 

llywodraethu, yn codi ymwybyddiaeth ehangach ohonynt, ac yn hybu perchnogaeth ehangach o’r 

Datganiad Llywodraethu Blynyddol.  Mae’r Grŵp yn cynnwys y Prif Weithredwr, y Swyddog 

Monitro, Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol, dau Uwch Reolwr Cefnogaeth Gorfforaethol, yr Uwch 

Reolwr Refeniw & Risg a’r Rheolwr Risg & Yswiriant. 

3.2 Yn sgil cyhoeddi fersiwn newydd o Fframwaith CIPFA/Solace Delivering Good Governance in Local 

Government yn 2016, mae’r Grŵp wedi addasu trefniadau’r Cyngor ar gyfer adnabod ac asesu ei 

drefniadau llywodraethu er mwyn adlewyrchu’r Fframwaith newydd.  Canlyniad hynny oedd gosod 

allan y fframwaith leol ar ffurf Cofrestr Risg Llywodraethu sydd yn rhan o’r Gofrestr Risg 

Gorfforaethol, gan adnabod 22 maes o risg llywodraethu. 

3.3 Rhoddir amlinelliad o’r Meysydd Llywodraethu, y risgiau perthnasol a threfniadau’r Cyngor er mwyn 

ymdrin â hwy, ac effeithiolrwydd y trefniadau hynny, yng ngweddill y rhan yma o’r Datganiad 

Llywodraethu Blynyddol. 

3.4 Ar gyfer pob un o’r Risgiau Llywodraethu, dangosir sgôr risg cyfredol, sef y sgôr ar ôl asesiad 

gwrthrychol o’r trefniadau rheoli sydd yn eu lle rŵan.  Rhoddir ystyriaeth i ddau ffactor: 

 Effaith y risg petai’r digwyddiad yn cael ei wireddu 

 Y Tebygolrwydd iddo ddigwydd. 

3.5 Mae’r sgoriau Effaith yn amrywio o 1 (effaith gweladwy) i 5 (effaith catastroffig), a’r sgoriau 

Tebygolrwydd o 1 (Annhebygol Iawn) i 5 (digwydd rŵan).  Cyfrifir y sgôr risg drwy luosi’r sgôr effaith 

a’r sgôr tebygolrwydd gyda’u gilydd. 

3.6 Asesir lefel gymharol y risgiau fel a ganlyn: 

Sgôr 20-25 Risg Uchel Iawn 

Sgôr 12-16 Risg Uchel 

Sgôr 6-10 Risg Ganolig 

Sgôr 1-5 Risg Isel 
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Diwylliant 

Risg: Fod diwylliant amhriodol o fewn y Cyngor yn llesteirio ein gallu i wneud y pethau iawn ac i'w 
gwneud yn y ffordd iawn 

Asesiad: 

Mae cael diwylliant priodol yn gallu hyrwyddo'r holl agweddau llywodraethu a nodir yn y gofrestr, ac yn yr 
un modd, mae cael diwylliant amhriodol yn gallu llesteirio'r holl agweddau llywodraethu. 

O gael y diwylliant yn iawn, mae modd i hynny oruchafu popeth arall sy'n effeithio ein gallu i gyflawni gan y 
bydd yr egwyddorion llywodraethu da yn rhan annatod o ymddygiad dydd i ddydd pob unigolyn o fewn y 
sefydliad. Mae Strategaeth Ffordd Gwynedd bellach yn nodi mai un o brif amcanion y Cyngor yw rhoi Pobl 
Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud. Mewn gwirionedd mae hyn hefyd yn disgrifio 
gwerthoedd y Cyngor - sef unrhyw beth sy'n gydnaws â’r amcan hwnnw. 

Mae gwaith Ffordd Gwynedd eisoes wedi dechrau mewn 8 lleoliad gwaith o fewn y Cyngor gyda gwaith 
sylweddol pellach yn mynd ymlaen i geisio treiddio newid mewn diwylliant trwy'r Cyngor drwy amlygu beth 
mae'n olygu iddynt hwy a'u timau. Mae yna arwyddion parhaus bellach fod y diwylliant sydd ynghlwm â 
Ffordd Gwynedd yn gwreiddio yn y sgyrsiau sydd yn codi o fewn y Cyngor, ac hyd yn oed fel rhan o'r 
sgyrsiau sydd yn digwydd tu allan i'r Cyngor.  Y gobaith yw y bydd rhaglen ddatblygu y bwriedir ei roddi i 
holl reolwyr y Cyngor yn dechrau yn 2017/18 yn dwysau treiddiad y diwylliant o fewn y sefydliad. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

4 4 16 

 

Ymddygiad 

Risg: Diffyg integriti, moeseg a pharch yn ymddygiad aelodau a swyddogion, gan danseilio hyder y 

cyhoedd yn y Cyngor 

Asesiad: 

Mae ymddygiad priodol yn hanfodol er mwyn sicrhau fod modd i drigolion y Sir gael hyder fod y rhai sydd 
yn cymryd penderfyniadau drostynt yn gwneud hynny mewn ffordd y gallent gael hyder ynddo. 

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu codau ymddygiad ar gyfer ei aelodau a swyddogion, yn seiliedig ar 
reoliadau cenedlaethol (codau fel y Cod Perthynas Aelod/Swyddog; y Cod Ymddygiad Aelodau; Y Cod 
Ymddygiad Swyddogion; Y Polisi Gwrth Dwyll a Llygredd a'r Cod Ymarfer Canu'r Gloch) ac mae rhain at ei 
gilydd yn gosod sylfaen ar gyfer sicrhau integriti a moeseg.  Mae tystiolaeth o weithredu pan mae'n 
ymddangos fod y codau ymddygiad hyn wedi cael eu torri. 

Mae yna rywfaint o dystiolaeth o densiwn wedi bodoli yn y gorffennol rhwng aelodau wrth i'r trefniadau 
Cabinet newydd gael eu gweithredu o fewn y Cyngor a'r newid rolau oedd yn gysylltiedig â hynny, a nid oes 
tystiolaeth i awgrymu fod y tensiynau hynny wedi diflannu'n llwyr, gydag adroddiad diweddar yr 
Archwiliwr Allanol ar Graffu yn atgyfnerthu'r neges honno. Serch hynny mae yna arwyddion fod y 
tensiynau yn dechrau lleihau. Mae tensiynau yn anorfod pan fydd unrhyw newidiadau arwyddocaol, ac i'w 
disgwyl. 

Mae tystiolaeth glir fod y Cyngor yn rhoi ystyriaeth ddilys i adroddiadau'r Ombwdsmon fel rhan o waith y 
Pwyllgor Safonau, sy'n gweithio'n effeithiol. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

2 2 4 
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Cyfreithlondeb 

Risg: Anwybyddu rheol y gyfraith, sy'n golygu fod y Cyngor yn agored i heriau yn y llysoedd. 

Asesiad: 

Mae’n rhaid i bopeth y mae'r Cyngor yn ei wneud gydymffurfio â’r gyfraith. 

Rhaid i swyddogion statudol (y Swyddog Monitro a Phennaeth Cyllid) gynnig sylwadau ar unrhyw 
benderfyniad ffurfiol, fel rhan o Gyfansoddiad cynhwysfawr sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd. Mae 
protocolau ffurfiol yn eu lle er mwyn gwarchod hawliau'r swyddogion statudol. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

3 1 3 

 

Bod yn agored 

Risg: Cyngor sydd ddim yn agored, sy'n golygu nad oes modd ei ddal yn atebol am ei benderfyniadau 

Asesiad: 

Mae bod yn agored yn hanfodol ar gyfer atebolrwydd a democratiaeth iach. 

Tra bod yna gyfraith sy'n caniatáu i adroddiadau gael eu hystyried yn eithriedig ar gyfer eu cyhoeddi, yr 
isafswm bosib o adroddiadau Pwyllgor sydd yn eithriedig, ac yn ogystal â chyhoeddi cofnodion pwyllgorau 
llawn, rhoddir cyhoeddusrwydd i daflenni penderfyniad aelodau unigol, gyda gweithdrefnau sy'n sicrhau 
fod hyn yn digwydd. Cyhoeddir papurau cefndir gydag adroddiadau pwyllgor er mwyn sicrhau fod 
penderfyniadau'n cael eu gwneud gyda gwybodaeth lawn.  Fe we-ddarlledir nifer o gyfarfodydd pwyllgorau 
sy'n cymryd penderfyniadau. 

Bydd y Cabinet yn ystyried adroddiadau perfformiad yn rheolaidd fel rhan o'u cyfarfodydd sy'n agored a 
bydd y Cyngor yn cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol, Adroddiad Perfformiad Blynyddol, a’r Datganiad o'r 
Cyfrifon i geisio rhoi gymaint o wybodaeth ag y byddai trigolion ei angen i ni fod yn atebol. 

Defnyddir ddulliau amrywiol eraill hefyd megis y wefan, Newyddion Gwynedd a chyfryngau cymdeithasol i 
geisio sicrhau fod trigolion Gwynedd  yn ymwybodol o beth sydd yn digwydd o fewn y Cyngor. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

2 1 2 

 

Rhanddeiliad 

Risg: Perthynas wan gyda rhanddeiliaid sefydliadol, gan ddiweddu gyda gwasanaethau is-optimaidd 

Asesiad: 

Mae parodrwydd cyrff sector gyhoeddus, gan gynnwys Cyngor Gwynedd, cynghorau unedol eraill cyfagos, 
yr Heddlu, Y Bwrdd Iechyd, y trydydd sector ac eraill i gydweithredu er mwyn darparu gwasanaethau 
cyhoeddus ar y cyd yn gallu cael effaith sylweddol, weladwy i Bobl Gwynedd. 

Mae gwaith yn mynd yn ei flaen ar hyn o bryd i ymateb i ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 sy'n hwyluso egwyddor o'r fath. Ymysg y gofynion hyn mae'r angen statudol i sefydlu Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, sy'n cynnwys awdurdodau lleol a nifer o gyrff eraill. Mae yna waith wedi 
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digwydd i gynnal asesiad o lesiant, sydd yn rhan o waith cychwynnol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a 
hwnnw wedi ei gyhoeddi. 

Bydd y Cyngor yn ystyried yr asesiad hwnnw wrth lunio ei Gynllun ei hun o 2018 ymlaen. 

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, a gyflwynwyd fel canlyniad i Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, fel ffordd o gynnal perthynas adeiladol gyda rhanddeiliaid eraill o'r sector 
gyhoeddus. Mae'r Meini Prawf Partneriaethau wedi cael eu sefydlu ers sawl blwyddyn, fel bod Cyngor 
Gwynedd dim ond yn mynd i bartneriaethau pan mae hynny er lles pobl Gwynedd. 

Mae cydweithio hefyd yn digwydd ar lefel rhanbarthol sydd ddim bob tro mor effeithiol ag y gallai fod 
oherwydd maint yr ôl troed a'r trafferthion o adeiladu perthynas gyda nifer mor fawr o bobl. Mae yna rai 
enghreifftiau o lwyddiant (e.e. Bwrdd Uchelgais) ac un o ymatebion y Cyngor i'r Papur Gwyn diweddar 
oedd fod angen ceisio cydweithio yn ôl y budd fyddai'n deillio yn hytrach na glynu'n ddogmataidd i un 
model. Nodwyd hefyd fod angen sicrhau nad oes unrhyw gydweithio yn llesteirio atebolrwydd lleol am 
wasanaethau. 

Mae yna gydweithio hefyd yn digwydd ar lefel sirol gyda llwyddiant yn amrywiol. 

Mae gwaith adolygiad system yn y maes Gofal, sy'n cynnwys cydweithio agos gyda Iechyd ac eraill, yn 
dangos arwyddion addawol. Mae yna waith wedi digwydd i adnabod cynlluniau y dylid eu comisiynu ar 
gyfer y dyfodol. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

3 4 12 

 

Ymgysylltu 

Risg: Methiant i ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth a dinasyddion unigol, gan arwain at beidio 

gwneud pethau yn iawn 

Asesiad: 

Mae ymgysylltu'n glir gyda Pobl Gwynedd, er mwyn sefydlu cyfathrebu clir a cael wir ddealltwriaeth o'n 
anghenion, yn un o elfennau pwysicaf o'r trefniadau llywodraethu. 

Yn ystod 2015/16, dangosodd Her Gwynedd, sef cynllun i drafod y sefyllfa ariannol gyda trigolion Gwynedd, 
fel cynnydd sylweddol wedi ei wneud yn ein trefniadau Ymgysylltu. 

Roedd yn ymarferiad Her Gwynedd yn hynod o lwyddiannus gan ddenu ymateb gan dros 2,000 o drigolion 
Gwynedd a alluogodd y Cyngor i wneud penderfyniadau rhesymegol o ran blaenoriaethau i'r dyfodol yng 
ngoleuni barn y bobl yr ydym yn ei gwasanaethu. Tra bod angen sicrhau ein bod yn treiddio'r ymarfer da 
yma ymysg holl adrannau'r Cyngor mae'r sgôr bellach yn adlewyrchu’r gwelliant a welwyd yn y maes yma o 
gofio Her Gwynedd a'r gwaith a wnaed ym maes Gwastraff yn benodol. 

Bwriad Strategaeth Ymgysylltu'r Cyngor yw sicrhau fod y Cyngor yn derbyn barn y cyhoedd a rhanddeiliaid 
eraill fel bo'n briodol, gyda'r Uned Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn cefnogi gwasanaethau i ymgynghori yn y 
dull addas, a chefnogi wrth ddadansoddi canlyniadau. 

Ymhellach, mae'r Tîm Ymchwil a Gwybodaeth yn cefnogi gwasanaethau i wneud gwell defnydd o'r 
wybodaeth sydd gennym, er mwyn cynyddu cynwysoldeb. Mae canllawiau er mwyn ymateb i Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wedi gwneud i ni ystyried unedau llai nag ôl troed y Cyngor, ac fe rannwyd 
y Sir i mewn i 8 ardal llesiant. Ymgynghorwyd gyda thrigolion yr ardaloedd hynny wrth lunio'r asesiad 
llesiant. 

Llwyddwyd i gyflawni holl elfennau'r Strategaeth Ymgysylltu, ond dengys dadansoddiad diweddar nad 
ydym eto wedi cyrraedd pen y daith.  
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Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

3 3 9 

 

Cyfeiriad a gweledigaeth 

Risg: Cyfeiriad a gweledigaeth sydd ddim wedi ei wreiddio yn y canlyniadau i unigolion, gan ddiweddu 

gyda rhywbeth ar bapur sydd ddim yn gwireddu anghenion Pobl Gwynedd 

Asesiad: 

Y Cynllun Strategol yw’r datganiad lefel uchel sy'n amlinellu'r hyn y mae'r Cyngor am anelu i'w gyflawni yn 
ystod oes y Cyngor a hwn sy'n sicrhau ein bod yn glir ac yn agored am yr hyn y bwriedir ei gyflawni. Mae'r 
Cynllun cyfredol yn dod i ben yn 2018, a bydd y gwaith o lunio'r cynllun newydd yn cychwyn yn syth ar ôl 
etholiad Mai 2017. 

Mae'r Cynllun cyfredol yn cynnwys nifer o brosiectau er mwyn sicrhau gwelliant i bobl Gwynedd, ac mae 
trefniadau yn eu lle er mwyn monitro cynnydd ar brosiectau unigol o fewn y Cynllun. Mae'r Cyngor yn 
cydnabod fod natur y Cynllun presennol yn golygu nad ydi'n hawdd dehongli ohono beth yw gwaith craidd 
y Cyngor. Mae'r Cynllun ar ei ffurf bresennol yn gatalog o'r pethau sydd angen eu newid o fewn y Cyngor ac 
yn ardal Gwynedd, yn hytrach na chynllun cynhwysfawr ar gyfer yr Awdurdod. Mae yna waith wedi 
digwydd i weld sut y gellir newid hyn gyda golwg ar newid ffurf Cynllun 2018 ymlaen. 

Yn ogystal â chynnwys y ddogfen mae yna elfen o aneglurder o hyd yn y Cynllun ynglŷn a beth yn union 
fydd y budd fydd yn deillio i bobl Gwynedd o fod yn cyflawni rhai prosiectau a beth yn union yr ydym yn 
sôn am wneud. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

3 3 9 

 

Cynaliadwyedd 

Risg: Risg o greu atebion anghynaladwy sydd ddim yn cydymffurfio gyda 5 egwyddor Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol ac felly ddim yn edrych ar yr hirdymor 

Asesiad: 

Mae'r Cyngor wedi cydnabod pwysigrwydd gweithredu yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac, 
ar y cyd â’i bartneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, wedi gwneud gwaith cychwynnol i adnabod 
yr hyn sydd angen ei wneud er mwyn gweithredu yn unol â'r 5 egwyddor - Hirdymor, Atal, Integreiddio, 
Cydweithio a Cynnwys. 

Mae'r Cyngor eisoes yn cydymffurfio â'r holl egwyddorion ond i raddau gwahanol. 'Rydym wedi cyflwyno 
eglurhad o egwyddorion y Ddeddf i'r Grŵp Rheoli sydd wedi cytuno mai'r ffordd orau i wreiddio yw fod 
Timau Rheoli Adrannau yn talu sylw i'r egwyddorion wrth gynllunio ymlaen. Pryd bynnag y mae 
adroddiadau yn dod ger bron y Cabinet bydd yr Adran Gefnogaeth Gorfforaethol hefyd yn eu hadolygu er 
mwyn cadw golwg allan am leoedd lle efallai nad yw'r egwyddorion wedi eu dilyn cystal ag y gallent fod. 
Drwy hyn y gobaith yw y byddwn yn gwreiddio'r egwyddorion yn naturiol yn hytrach na thicio bocsys ond 
amser a ddengys a fyddwn yn llwyddiannus. Mae'r egwyddorion yn golygu cynnwys pob carfan o 
gymdeithas wrth gwrs ac mae gan y Cyngor eisoes drefniadau priodol i sicrhau ein bod yn gwella ein 
darpariaethau ar gyfer rhai â nodweddion gwarchodedig. 
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Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

3 3 9 

 

Penderfyniadau 

Risg: Amharodrwydd i wneud penderfyniadau ar weithredu, sy'n golygu oedi mewn gwireddu 

canlyniadau i bobl Gwynedd 

Asesiad: 

Mae yna berygl i benderfyniadau beidio cael eu gwneud oherwydd eu bod rhy anodd neu amhoblogaidd 

ond mae yna dystiolaeth dros y blynyddoedd diwethaf nad dyna yw’r achos o fewn Gwynedd gyda 

phenderfyniadau wedi eu cymryd i edrych ar faes ysgolion, allanoli ei Dai Cyngor a gweithredu ar 

ganlyniadau anodd Her Gwynedd. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

2 3 6 

 

Cynllunio Gweithrediadau 

Risg: Ymyrryd heb gynllunio'n ddigonol, fyddai'n gallu golygu unai gweithredu ar fympwy neu gynllunio'n 
ormodol gan wastraffu amser ac adnoddau 

Asesiad: 

Mae'r Cyngor yn ymdrechu i gynnal balans addas rhwng cael gweithdrefnau Rheoli Prosiectau a gweithio'n 
effeithlon. Yn hynny o beth, mae'r Cyngor eisoes yn cynnal trefniadau rheoli prosiect cadarn ar gyfer y 
prosiectau mwyaf, gan ddefnyddio fersiwn llai cynhwysfawr ond yn seiliedig ar yr un egwyddorion ar gyfer 
prosiectau eraill. Er mwyn sicrhau fod y pethau cywir yn cael eu mesur mae mesurau cyflawni pob 
gwasanaeth yn seiliedig ar gyflawni pwrpas gan geisio sicrhau fod unrhyw weithred yn gwella ein gallu i 
gyflawni hynny. 

Ceisir taro cydbwysedd rhwng yr angen am drefn a'r angen i gyflawni cyn gynted ag bod modd drwy wneud 
cyn lleied o waith papur ag sy'n gyson gyda hynny, gan annog adroddiadau syml a byr yn gosod allan y prif 
bwyntiau allweddol. 

Mae gan y Cyngor Strategaeth Ariannol Tymor Canol, gyda cyllidebau blynyddol yn seiliedig ar hwnnw. Mae 
gwaith y Cyngor ar gynllunio ariannol yn cael ei ganmol yn rheolaidd gan yr archwilwyr allanol, ac mae'r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cymryd rôl flaenllaw ar graffu ariannol. Wrth adolygu ein trefniadau 
craffu byddwn yn cynnwys mwy o flaen graffu a'r gobaith yw y bydd hyn yn helpu'r Cabinet i ddewis y 
camau priodol i'w cymryd mewn amrywiol feysydd. 

Fodd bynnag os am wneud hynny rydym wedi cydnabod eisoes nad drwy gael Pwyllgor Craffu i edrych ar 
rywbeth yn syth cyn ei fabwysiadu yw'r ffordd o wneud hynny ond yn hytrach i aelodau Craffu fod yn rhan 
o'r asesu ar y cychwyn cyntaf. Golyga hyn fod angen i faterion fod yn hysbys yn gynnar yn y broses a 
Chraffu yn cael ei ddefnyddio yn ddigon buan. Amser a ddengys a fydd y trefniadau newydd yn gwneud 
hynny. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

2 2 4 

Tud. 34



Adolygu deilliannau 

Risg: Methiant i adolygu deilliannau ein gweithredoedd, sy'n golygu nad ydym yn dysgu gwersi gan 
barhau i wneud yr un pethau yn anghywir 

Asesiad: 

Mae trefniadau asesu risg, llunio Cynllun Corfforaethol a rheoli prosiect y Cyngor yn sicrhau fod y 
deilliannau a fwriedir eu cyflawni ar gychwyn unrhyw brosiect yn glir. Mae'r adroddiad perfformiad 
blynyddol yn ceisio canolbwyntio ar asesu i ba raddau y mae'r deilliannau hynny wedi cael eu cyflawni. 
Mae yna enghreifftiau lle mae hynny wedi digwydd yn dda ond enghreifftiau eraill lle nad yw mor glir ei fod 
wedi digwydd. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

3 3 9 

 

Asedau Eiddo 

Risg: Asedau Eiddo'r Cyngor ddim yn cael ei defnyddio i'w llawn botensial 

Asesiad: 

Mae asedau ffisegol boed yn adeiladau, yn gerbydau neu yn strwythurwaith yn hanfodol i gyflawni i bobl 
Gwynedd ond mae angen sicrhau fod yr asedau hynny yn cwrdd â gofynion ein trigolion tra’n sicrhau nad 
ydym yn gwario’n ddianghenraid ar asedau lle mae’r gost o’u darparu yn uwch na’r budd sy’n dod ohonynt. 

Mae gan y Cyngor Strategaeth Asedau yn ei le ar gyfer y cyfnod 2009 – 2018 sy'n cael ei ddiweddaru'n 
rheolaidd.  Canlyniad hyn yw fod nifer o adeiladau nad oedd mo'u hangen mwyach wedi cael eu gwaredu.  

O ran y cerbydau mae yna gynllun ar waith i geisio gwneud gwell defnydd o fflyd y Cyngor sydd eisoes wedi 
cyflwyno rhai arbedion ariannol ac yn debygol o gyflawni mwy. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

2 2 4 

 

Asedau Technoleg Gwybodaeth 

Risg: Asedau TG y Cyngor ddim yn cael ei defnyddio i'w llawn botensial 

Asesiad: 

Mae defnyddio technoleg mewn ffordd effeithiol yn arf hanfodol i sicrhau fod gwasanaethau yn cael eu 
darparu mewn ffordd sy’n cwrdd ag anghenion ein trigolion, gan wneud hynny mewn ffordd cost effeithiol. 

Mae’r gweithgareddau Technoleg Gwybodaeth dros y blynyddoedd a fu wedi canolbwyntio ar sicrhau 
isadeiledd priodol er mwyn gwarantu cefnogaeth sylfaenol i wasanaethau. Tra bod yna enghreifftiau lle 
‘rydym wedi medru defnyddio technoleg gwybodaeth yn ehangach i wella sut yr ydym yn cyflawni 
gwasanaethau i drigolion Gwynedd, nid oes yna dystiolaeth fod hyn yn gyson ar draws yr awdurdod a’i fod 
yn digwydd ar y cyflymder yr hoffem iddo ddigwydd. 

Mae’r Strategaeth Technoleg Gwybodaeth sydd wedi ei fabwysiadu ar gyfer y cyfnod i ddod yn ceisio 
ymestyn ar y defnydd a wneir o dechnoleg er mwyn cefnogi’r amcanion gwella yn y Cynllun Strategol, gan 
hefyd wella gallu gwasanaethau i fanteisio ar y cyfleoedd sydd yna i ddefnyddio technoleg yn effeithiol. 

Mae yna elfen o dystiolaeth fod hyn yn dwyn ffrwyth gyda hunan wasanaeth yn dod yn fwy a mwy yn rhan 
o ddefnyddio technoleg i’w gwneud yn haws i drigolion gael gwasanaethau. Tud. 35



Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

2 3 6 

 

Cynllunio'r Gweithlu 

Risg: Gweithlu'r Cyngor ddim yn cael ei ddatblygu, sy'n golygu nad ydym yn gallu darparu gwasanaethau 
gorau i bobl Gwynedd 

Asesiad: 

Er mwyn sicrhau fod y Cyngor mewn sefyllfa i ddarparu gwasanaethau sydd yn rhoi Pobl Gwynedd yn y 
canol bob amser, rhaid sicrhau fod gennym y staff iawn yn y lle iawn gyda'r sgiliau iawn. Golyga hynny fod 
angen i ni hyfforddi staff yn barhaus, gwerthuso eu perfformiad, a meithrin a datblygu eu talent. Mae 
trefniadau hyfforddi staff yn ffordd bwysig o hybu a lledaenu meddylfryd Ffordd Gwynedd ar draws y 
Cyngor, ac wrth gwrs mae'n hollbwysig fod gan y Cyngor swyddogion sydd â'r sgiliau i gyflawni eu swyddi. 

Mae trafferthion llenwi rhai swyddi uwch o fewn y Cyngor yn awgrymu fod angen gwella ein gallu i greu 
dilyniant ar gyfer uwch swyddi, o leiaf. Mae hyn wedi ei adnabod fel sail i ddatblygu talent fewnol o fewn y 
Cynllun Pobl. Ymhellach, mae trafferthion recriwtio ar gyfer rhai swyddi mewn ardaloedd daearyddol 
penodol o fewn Gwynedd (e.e. gweithwyr gofal ym Meirionnydd). 

Mae trefn gwerthuso 360° i benaethiaid, uwch reolwyr a rhai rheolwyr wedi ei sefydlu, ond mae angen 
parhau ei ddatblygu. O fod yn dymuno lledaenu un diwylliant o fod yn rhoi pobl Gwynedd yn y canol, mae 
angen dull ar gyfer sicrhau fod hynny yn digwydd yn gyson ar draws y Cyngor a bydd angen gallu rhoi'r 
arfau priodol i reolwyr a staff i fedru gwneud hynny yn allweddol. 

Mabwysiadwyd Cynllun Pobl ar gyfer 2016-18 gan y Cabinet yn Tachwedd 2016, fydd yn ceisio gwella ei 
trefniadau ar gyfer meithrin talent o fewn y Cyngor, gwella ein trefniadau Cynllunio'r Gweithlu, a sicrhau 
fod ein trefniadau dysgu a datblygu yn canolbwyntio ar y pethau angenrheidiol. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

3 3 9 

 

Arweinyddiaeth 

Risg: Diffygion yn arweinyddiaeth y Cyngor yn golygu nad ydym yn gwneud y pethau cywir 

Asesiad: 

Mae Arweinyddiaeth yn gosod y safon y mae disgwyl i bob aelod a gweithiwr yn y Cyngor yn ei ddilyn. Mae 
ei impact, felly, yn enfawr - gall Arweinyddiaeth dda oresgyn popeth arall, tra gallai Arweinyddiaeth wael 
ddistrywio'r hyn y mae'r Cyngor yn ceisio ei gyflawni. Hwn sy'n hwyluso gwreiddio diwylliant y Cyngor. 

Mae rolau y Cyngor, Cabinet, Aelodau Unigol a Prif Swyddogion, ynghyd â chynllun dirprwyo clir, wedi eu 
gosod allan yng Nghyfansoddiad y Cyngor. Mae Cyngor Gwynedd hefyd wedi blaenoriaethu datblygu ei 
Rhaglen Arweinyddiaeth ac mae hwnnw yn rhan o'r Cynllun Pobl a fabwysiadwyd gan y Cabinet. 

Tra bod yna ymrwymiad clir i fod yn ceisio gwella arweinyddiaeth yn barhaus, nid ydym bob tro wedi bod 
yn glir beth y mae hynny yn ei olygu na sut i'w wella. Mae yna bryder nad ydym yn gwahaniaethu digon 
rhwng staff ac aelodau wrth feddwl amdano. 

Mae yna elfen o dystiolaeth (drwy hunan asesiad) fod arweinyddiaeth o fewn y Cyngor yn gwella gyda nifer 
o enghreifftiau o arweinyddiaeth trawsffurfiol yn cael ei arddangos yn hytrach nag arweinyddiaeth 
trafodaethol. Tud. 36



Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

4 3 12 

 

Rheoli Risg 

Risg: Gwendidau yn ein trefniadau rheoli risg, sy'n cynyddu'r bygythiad o rhywbeth yn mynd o'i le neu 
fethu cymryd cyfle i wella 

Asesiad: 

Mae ein trefniadau rheoli risg yn rhan annatod o drefniadau rheoli'r Awdurdod. Mae trefniadau rheoli risg 
cadarn, cywir a chymesur yn cefnogi arloesi, nid ei lesteirio. 

Dangosodd hunan asesiad o drefniadau rheoli risg y Cyngor fod y drefn o adnabod prif risgiau yn digwydd 
yn reddfol ond fod yna fylchau o fod yn systematig wrth gofnodi'r risgiau hynny ac mewn un neu ddau o 
enghreifftiau bod hynny yn arwain at ddiffyg gweithredu neu weithredu lle nad oes angen. 

Mae trefniadau yn eu lle er mwyn i bob adran gynnal cofrestr risg adrannol, ac mae cofrestrau traws-
adrannol hefyd yn eu lle, gyda protocolau i'w cefnogi. Er hyn, y perygl yw mai dilyn trefn a wneir ac mae 
treiddiad rheolaeth risg ymysg unedau busnes unigol yn parhau ychydig yn anghyson. 

Mae yna drefniadau cryf ar gyfer monitro ein cydymffurfiaeth a risgiau Iechyd a Diogelwch a tystiolaeth 
meintiol fod perfformiad yn y maes yn gwella - er fod yna enghreifftiau o le i wella ymhellach. 

Mae arbrofion systemau yn dangos nad yw'r holl weithlu yn ymwybodol o'r risgiau all lesteirio cyflawni i 
bobl Gwynedd ac yn eu perchnogi - mae rheoli risg yn dueddol o gael ei weld fel bod yn fater i Reolwyr. 
Mae gwaith sylweddol wedi ei gyflawni yn maes Cynllunio Argyfwng a Pharhad Gwasanaeth, er mwyn 
paratoi'r awdurdod yn well ar gyfer digwyddiadau anrhagweladwy. 

Mae trefniadau i ymdrin â risgiau o gwmpas Trefniadau Diogelu Plant ac Oedolion yn parhau i dderbyn 
sylw, er mwyn cynnal y cynnydd a wnaed ers 2013. Gwaith ychwanegol a bennwyd i'r Panel Diogelu yn 
ystod 2016/16 yw'r agenda "PREVENT", mewn perthynas â radicaleiddio. 

Mae trefniadau rheoli risg y Cyngor yn parhau i ddatblygu, a byddant yn esblygu ymhellach wrth i 
ddiwylliant a Ffordd Gwynedd dreiddio trwy'r Cyngor, ac wrth baratoi Cynllun Strategol 2018-2022. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

5 2 10 

 

Perfformiad 

Risg: Gwendidau yn ein trefniadau rheoli perfformiad sy'n golygu nad ydym yn gallu cymryd camau 
priodol er mwyn gwireddu ein pwrpas 

Asesiad: 

Yn y gorffennol, roedd y canfyddiad fod effeithiolrwydd Rheoli Perfformiad yn gymharol isel yn adlewyrchu 
anghysondeb ar draws y Cyngor. Erbyn hyn, mae swyddogion ac aelodau yn cwestiynu yn barhaus os ydym 
yn mesur y pethau iawn. Mae yna gyfarfodydd rheolaidd gydag Aelodau Cabinet a rheolwyr i asesu'r 
perfformiad diweddaraf gydag aelodau o'r Pwyllgor Craffu perthnasol hefyd yn bresennol i roi her. 
Cyflwynir adroddiadau perfformiad rheolaidd gan yr aelodau Cabinet ar eu meysydd hwy o gyfrifoldeb i 
gyfarfodydd y Cabinet. 

Mae cyfundrefn Rheoli Perfformiad y Cyngor wedi esblygu'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Yn 
anad dim, rydym bellach yn canolbwyntio ar sicrhau fod unedau busnes yn cyflawni eu pwrpas, a hynny Tud. 37



trwy adolygu'n barhaus os ydym yn mesur y pethau cywir. Mae llawlyfr perfformiad wedi cael ei ddatblygu, 
sydd ddim yn ragnodol, ond yn gosod allan yr egwyddorion cyffredin i'w dilyn. 

Fodd bynnag, tra bod gwelliant sylweddol wedi bod mae yna dystiolaeth nad yw eto wedi treiddio i bob 
twll a chornel yn y Cyngor ac yn cael ei ddeall gan bawb. 

Bydd yr Archwilydd Cyffredinol hefyd yn arsylwi ar ein perfformiad mewn gwahanol feysydd drwy gyhoeddi 
amrywiol adroddiadau ac mae'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn gyfrifol am sicrhau fod unrhyw 
argymhellion yn derbyn sylw.  Tra bod adroddiadau yn cynnwys beirniadaeth adeiladol, bydd y Cyngor yn 
ceisio gweithredu ar y materion a godir, ond weithiau efallai fod yna wrthdaro rhwng ymdeimlad y Cyngor 
o beth ddylai gael sylw a rhai materion a godir o ran yr ymdrech sydd ei angen ei roddi iddynt, a'r lefel risg 
y maent yn ei gynrychioli. Fodd bynnag, nid yw'r enghreifftiau yma yn niferus; nid oedd argymhellion yn yr 
adroddiad diweddaraf, ac mae'r negeseuon yn gyffredinol bositif. 

Mae cwynion hefyd yn ffordd allweddol o gael gwybodaeth i wella. Mae'r Drefn Gwynion Gorfforaethol 
newydd yn parhau i ddatblygu'n dda, ac mae'r Swyddog Gwella Gwasanaethau yn sicrhau ein bod yn dysgu 
gwersi o gwynion, ac yn ceisio osgoi ailadrodd camgymeriadau. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

2 3 6 

 

Rheolaeth Fewnol 

Risg: Trefniadau rheolaeth fewnol anaddas, sy'n golygu unai nad ydym yn gwarchod rhag risgiau, neu yn 
gwastraffu adnoddau ar or-reoli 

Asesiad: 

Mae cael lefelau addas o reolaeth fewnol yn greiddiol i'r nod o roi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr 
ydym yn ei wneud. Hynny yw, a yw'r tasgau mae staff yn eu gwneud yn ychwanegu gwerth mewn 
gwirionedd, neu ydynt yn weithredoedd biwrocrataidd sy'n cael ei gwneud heb llawer o feddwl am eu gwir 
bwrpas? 

Mae cael gwared o rwystrau yn ran o waith pawb, gan arwain at lefel addas o reolaeth fewnol. Ar y llaw 
arall, mae egwyddorion stiwardiaeth cyhoeddus yn golygu nad yw'n ddymunol cael gwared â pob 
rheolaeth fewnol (h.y. mae rhai risgiau nad ydynt yn dderbyniol), ac yn hynny o beth mae cyfuniad o 
weithdrefnau rheoli risg a gwasanaeth Archwilio Mewnol sy'n cwrdd â safonau proffesiynol yn arf 
hollbwysig. 

Mae effeithiolrwydd y gyfundrefn Archwilio Mewnol dan adolygiad parhaus, ac er fod y gwasanaeth yn 
cwrdd â'r safonau proffesiynol yn unol â'r disgwyl, mae angen ystyried ymhellach os yw'n adolygu'r pethau 
cywir, ac os yw'n gweithredu mewn dull sydd yn gydnaws â Ffordd Gwynedd. Mae capasiti'r gwasanaeth 
wedi lleihau yn arwyddocaol ers 1 Ebrill 2015, i lawr o 10 i 7 swyddog llawn amser. Disgwylir y bydd 
mabwysiadu egwyddorion Ffordd Gwynedd yn sicrhau fod effeithiolrwydd y gwasanaeth yn cael ei gynnal, 
ond efallai y bydd peth gostyngiad yn y tymor byr. 

Mae Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Cyngor Gwynedd wedi ei sefydlu ers 1999, ac mae ganddo gylch 
gorchwyl cytunedig. 

Mae tystiolaeth fod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn effeithiol iawn yn gwireddu rhai o'r 
swyddogaethau y mae wedi ei arddel ers tro, ond parhau i ddatblygu y mae ei allu i ymdrin â cyfrifoldebau 
newydd a ddaeth i'w ran gyda Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.  
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Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

2 2 4 

 

Gwybodaeth 

Risg: Methiant i reoli gwybodaeth gan arwain at fethu gwarchod y gwybodaeth sydd gennym, neu beidio 
gwneud y defnydd gorau ohono. 

Asesiad: 

Mae bod â'r wybodaeth gywir yn hanfodol os yw'r Cyngor am ddarparu'r gwasanaethau cywir i'r pobl gywir 
yn y ffordd gywir. Mae angen i'r wybodaeth sy'n cael ei gasglu a'i gadw fod yn gyfredol a pherthnasol, nid 
yn unig er mwyn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data ond hefyd er mwyn sicrhau fod y gwasanaethau yr 
ydym yn eu darparu yn rhai sy'n gwneud y pethau iawn.  Llywodraethu Gwybodaeth dda yw sylfaen 
penderfyniadau da. 

Er gwaethaf ymdrechion i wella trefniadau Llywodraethu Gwybodaeth, mae'r Cyngor yn parhau i gadw 
llawer iawn o wybodaeth, ac mae angen parhau i weithio i sicrhau nad yw'n cynnal mwy o ddata na'r hyn 
sydd ei angen. 

Disgwylir y bydd y prosiect i gyflwyno system ERDMS yn cyfrannu at welliant arwyddocaol yn hyn, ac mae'r 
Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu hefyd wedi comisiynu gwaith pellach ar y trefniadau o fewn 
adrannau unigol. 

Tra bod enghreifftiau lle mae gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau effeithiol, mae 
yna le i herio a yw'r ymarfer cystal ag y gallai fod ac mor eang ar draws holl unedau gwasanaeth y Cyngor. 

Mae gwaith ymchwil wedi dangos fod angen parhaus i godi ymwybyddiaeth am egwyddorion Diogelu Data, 
a gwella ymagweddiad yn y maes. Mae'r gwaith yma yn parhau fel rhan o Gynllun Strategol y Cyngor, ac yn 
dangos cynnydd. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

3 3 9 

 

Cyllid 

Risg: Gwendidau wrth rheoli arian cyhoeddus, sy'n golygu nad yw cyllid y Cyngor yn cael ei ddefnyddio ar 
ei flaenoriaethau 

Asesiad: 

Y Strategaeth Ariannol sy'n gosod cyd-destun allweddol ar gyfer popeth y mae'r Cyngor am ei wneud. 
Mae'r rhagolygon ariannol ar gyfer y Cyngor yn awgrymu y bydd rhaid darganfod arbedion sylweddol yn y 
blynyddoedd nesaf. Y Strategaeth Ariannol sydd yn gosod allan sut y byddwn yn gwireddu hyn, ac felly 
mae'r ddatganiad hollbwysig, sydd yn amlinellu sut y bydd y Cyngor yn delio â'r sefyllfa. 

Mae tystiolaeth glir yn bodoli fod trefniadau'r Cyngor yn gadarn, ac mae adolygiadau gan archwilwyr 
allanol - nid yn unig o'r Datganiadau Blynyddol o'r Cyfrifon ond hefyd adolygiadau o gydnerthedd ariannol - 
yn cynnig barn annibynnol sy'n cadarnhau hyn. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

3 1 3 
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Atebolrwydd 

Risg: Adrodd gwael, heb dryloywder ac anaddas i'r gynulleidfa, sydd ddim yn amlygu i'r cyhoedd yr hyn y 
mae'r Cyngor yn ei wneud ar eu cyfer gan danseilio'r sefyllfa ddemocrataidd 

Asesiad: 

Mae'r Cyngor wedi darparu canllawiau ar baratoi adroddiadau ac ar wneud penderfyniadau da, er mwyn 
sicrhau fod yr adroddiadau sydd ar gael i'r cyhoedd yn eglur. Yn ogystal ag adroddiadau ffurfiol ar gyfer 
gwneud penderfyniadau, mae'r adroddiadau a gynhyrchir hefyd yn cynnwys yr Adroddiad Perfformiad 
Blynyddol, y Cynllun Strategol (fydd yn cwmpasu cynlluniau busnes adrannol) a'r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol a gynhyrchir yn unol â fframwaith CIPFA/Solace. Mae'r Cyngor hefyd yn cynhyrchu adroddiadau 
rheolaidd ar ei sefyllfa ariannol. 

Fodd bynnag er gwaethaf ymdrechion y Cyngor, ac heblaw am achosion lle mae newid eithaf sylfaenol dan 
sylw, ymddengys nad oes yna ddyhead mawr ymysg y cyhoedd i fod yn dal y Cyngor yn atebol. Fe all hynny 
fod oherwydd eu bod yn fodlon gyda'r hyn y mae'r Cyngor yn ei wneud neu nad yw'n flaenoriaeth 
ganddynt. 

Hyd yn oed gydag ymgynghoriad Her Gwynedd lle 'roeddem yn blaenoriaethu (ac am gau) rhai 
gwasanaethau eithaf allweddol dim ond 2,000 o drigolion ymatebodd allan o boblogaeth 18+ o bron i 
100,000.  

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

2 2 4 

 

Sicrwydd 

Risg: Diffyg sicrwydd ac atebolrwydd sy'n codi amheuaeth ymysg y cyhoedd am yr hyn mae'r Cyngor yn 
ei wneud 

Asesiad: 

Mae nifer o ffyrdd ar gael o fewn y Cyngor er mwyn darparu sicrwydd annibynnol fod trefniadau 
llywodraethu’r Cyngor yn gweithio fel y dylent. Mae swyddogion statudol yn sicrhau fod materion yn 
cydymffurfio â’r gyfraith a threfniadau’r Cyfansoddiad tra bod y Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr yn herio 
yn barhaus a yw adrannau yn gwneud y pethau iawn.  Mae aelodau’r Cabinet hefyd yn cwrdd yn aml i herio 
eu gilydd ar ddatblygiadau. 

Yn ffurfiol fodd bynnag y drefn craffu sydd i fod i ddal y Cabinet i gyfrif.  Mae trefniadau Craffu wedi bod yn 
destun adolygiad manwl yn 2016/17, ac mae'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cadw trosolwg ar y 
trefniadau llywodraethu yn ogystal ag ar weithrediad argymhellion archwilwyr allanol.  

Yn cefnogi hyn y mae gwasanaeth Archwilio Mewnol sydd yn gweithredu yn unol â'r safonau proffesiynol 
statudol, sef Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus. 

Yn ystod 2015/16 cyhoeddwyd adroddiad Archwiliwr Allanol yn nodi yn ei farn ef fod yna broblemau 
sylweddol gyda'r Drefn Craffu o hyd, ac mae Adolygiad 360° mewnol y Cyngor hefyd wedi cadarnhau bod 
nifer o elfennau o fewn y drefn sydd angen sylw pellach er mwyn eu gwella. 

Mae craffu a herio penderfyniadau a pholisïau yn dryloyw a gwrthrychol ond mae ansicrwydd ynglŷn a pha 
mor effeithiol y mae hynny. Mae hyn wedi cael sylw yn yr Adolygiad Craffu a gomisiynwyd gan y Pwyllgor 
Archwilio yn 2016/17 ond yn ei gyfarfod ar 3 Mai fe benderfynodd y Cyngor fynd yn groes i argymhelliad y 
Pwyllgor Archwilio a mabwysiadu trefn wahanol ar gyfer y dyfodol. 
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Bydd y drefn newydd yn cael ei roi ar waith a’r cynigion sydd yn edrych ar finiogi ymhellach ar bwrpas 
craffu a’r gwerth y mae’n ychwanegu a mwy o graffu cyn penderfyniad. Mae rhai o gynigion y cynllun 
gweithredu hynny eisoes ar waith gydag eraill yn cael sylw gyda golwg ar y drefn craffu ar ôl etholiadau 
Mai 2017. 

Sgôr Risg Cyfredol:  

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg  

2 3 6 

 

 

 

Rydym wedi cael ein cynghori ar oblygiadau canlyniad yr adolygiad o effeithiolrwydd y fframwaith 

llywodraethu gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, a bod y trefniadau yn parhau i gael eu hystyried yn 

addas at ei ddiben yn unol â’r fframwaith llywodraethu. Mae'r meysydd sydd wedi derbyn sylw eisoes a'r 

rhai y mae’r Cyngor am fynd i'r afael â hwy yn benodol gyda chamau gweithredu newydd ar y gweill yn cael 

eu hamlinellu isod. 
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Rhan 4: MATERION LLYWODRAETHU ARWYDDOCAOL 

4.1 Dengys y sgoriau uchod na ystyrir fod unrhyw un o’r 22 maes llywodraethu yn cyflwyno risg uchel 

iawn, ond mae 3 yn risg uchel ac 11 yn risg canolig. 

4.2 Mae camau gweithredu ar gyfer y meysydd sydd â blaenoriaeth uchel neu ganolig wedi eu nodi 

isod.  Lle mae prosiect penodol o fewn y Cynllun Strategol wedi ei nodi fel ymateb, caiff cynnydd ei 

adrodd yn rheolaidd i’r Cabinet yn Adroddiad Perfformiad yr Aelod Cabinet perthnasol. 

RISGIAU UCHEL 

Maes Llywodraethu Trefniadau i Ymateb Adran Gyfrifol 

Diwylliant y Cyngor 

 

Mae Diwylliant y Cyngor yn derbyn sylw o dan maes 
blaenoriaeth Ffordd Gwynedd o fewn y Cynllun 
Strategol, sef prosiect FfG1 – Arfogi Unedau i roi 
Ffordd Gwynedd ar Waith. 

Erbyn diwedd Mawrth 2018, disgwylir cwblhau 15 
adolygiad gwasanaeth ffurfiol a hyfforddi mwyafrif y 
Rheolwr Gwasanaeth yn egwyddorion Ffordd Gwynedd 
(gan gynnwys egwyddorion rheoli perfformiad cadarn) 
fel y gallant gynnal eu hadolygiadau eu hunain. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

Rhanddeiliad Parhau i sicrhau fod unrhyw gydweithio yn digwydd pan 
mae hynny er lles Pobl Gwynedd.  Byddwn yn parhau i 
geisio sicrhau fod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
yn ychwanegu gwerth i drigolion Gwynedd a cheisio 
symleiddio perthynas y corff hwnnw gyda’r amrywiol 
fyrddau eraill rhanbarthol sy’n cael eu sefydlu.  Byddwn 
hefyd angen adolygu ein perthynas gyda’r Trydydd 
Sector i sicrhau ei fod yn uchafu’r budd sy’n gallu deillio 
o gael perthynas dda gyda’r sector. 

Asesu trefniadau gwaith y Cyngor er mwyn sicrhau eu 
bod yn gyson â Nodau Llesiant ac Egwyddorion 
Datblygu Cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol, a cynnal yr ymdrech i blethu'r egwyddorion 
cynaliadwyedd yn y ffyrdd o weithio. 

Tîm 
Arweinyddiaeth a 

Chyfreithiol 

Arweinyddiaeth Parhau i ddatblygu a gweithredu'r Rhaglen 
Arweinyddiaeth trwy weithredu Prosiect FfG2 yn y 
Cynllun Strategol - Rhaglen datblygu arweinwyr.  Mae 
hynny'n golygu canolbwyntio ar ddatblygu’r 
arweinyddiaeth ymysg Aelodau’r Cabinet yn dilyn yr 
Etholiad ym Mai 2017. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 
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RISGIAU CANOLIG 

Maes Llywodraethu Trefniadau i Ymateb Adran Gyfrifol 

Ymgysylltu 

Parhau i gryfhau trefniadau Ymgysylltu trwy weithredu 
Prosiect FfG3 yn y Cynllun Strategol.  Bydd hyn yn 
cynnwys adolygu trefniadau mewnol, cryfhau’r adnodd 
a’r gefnogaeth ymgysylltu ganolog a sicrhau fod brand 
Cyngor Gwynedd yn ymddangos yn flaenllaw ar 
wasanaethau a chynlluniau sy’n cael eu cyllido gan y 
Cyngor. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

Cyfeiriad a 
gweledigaeth 

Wrth baratoi Cynllun Corfforaethol newydd bydd y 
Cyngor yn rhoi sylw i gynnwys y cynllun er mwyn 
sicrhau ei fod yn manylu'r hyn y mae'r Cyngor yn ei 
wneud ar hyn o bryd a pha gynlluniau y bydd yn 
dymuno eu comisiynu er mwyn gwneud pethau 
gwahanol.  Bydd angen i ni sicrhau drwy wneud hynny 
ein bod yn nodi'n glir ac yn syml beth yn union yr ydym 
yn bwriadu ei wneud a beth yw'r buddion fydd yn dod i 
dŷ pobl Gwynedd o gyflawni'r cynlluniau. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

Cynaliadwyedd 

Parhau i asesu trefniadau gwaith er mwyn sicrhau eu 
bod yn gyson â Nodau Llesiant ac Egwyddorion 
Datblygu Cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol, a chynnal yr ymdrech i blethu'r egwyddorion 
cynaliadwyedd yn ffyrdd o weithio'r Cyngor. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

Penderfyniadau Derbyn y lefel risg bresennol. 
Tîm 

Arweinyddiaeth a 
Chyfreithiol 

Adolygu deilliannau Derbyn y lefel risg bresennol. 
Tîm 

Arweinyddiaeth a 
Chyfreithiol 

Asedau Technoleg 
Gwybodaeth 

Gweithredu yn unol â’r rhaglen waith sydd wedi ei 
gynnwys yn y Strategaeth Technoleg Gwybodaeth - 
prosiect FfG5 yn y Cynllun Strategol. 

Cyllid 

Cynllunio'r Gweithlu 
Bydd y Cynllun Pobl newydd yn cael ei gwblhau, a bydd 
y gwaith o'i weithredu yn cychwyn. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

Rheoli Risg 

Bydd y camau sylweddol sydd wedi cael eu cymryd yn 
ystod 2016/17 yn cyflymu eto, er mwyn sicrhau fod 
trefniadau rheoli risg yn dod yn rhan annatod o waith 
cynllunio gwasanaeth ac o ddiwylliant y Cyngor.  Am y 
tro cyntaf, yn 2017/18 bydd cynnwys cofrestrau risg yn 
cael eu hystyried wrth fonitro perfformiad adrannau. 

Cyllid 

Perfformiad Bydd y trefniadau sydd wedi cael eu sefydlu dros y 
blynyddoedd diwethaf yn parhau i gael eu mireinio, fel 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 
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eu bod yn dod yn gynyddol effeithiol. 

Gwybodaeth 

Prosiect FfG7 yn y Cynllun Strategol - Llywodraethu 
Gwybodaeth.  Erbyn diwedd Mawrth 2018 bydd y 
Cyngor wedi symud ymlaen i asesu sut mae adrannau 
yn defnyddio eu gwybodaeth ar gyfer eu gwaith dydd i 
ddydd a blaen gynllunio, wedi trefnu i roi mwy o 
wybodaeth y Cyngor ar y wefan fel ei fod ar gael i eraill 
ei defnyddio ac wedi gosod trefniadau i baratoi ar gyfer 
deddfwriaeth diogelu data newydd. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

Sicrwydd 

Mabwysiadu'r trefniadau Craffu newydd yn dilyn 
Etholiad 2017. Parhau i esblygu rôl y Pwyllgor Archwilio 
a Llywodraethu, gan gynnwys ystyried digonolrwydd yr 
wybodaeth a derbynnir am drefniadau llywodraethu 
partneriaethau, cyd bwyllgor ayb. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

 

Rhan 5: BARN 

Rydym yn bwriadu cymryd camau i ddelio gyda’r materion uchod yn ystod y flwyddyn nesaf er mwyn 
gwella ein trefniadau llywodraethu. Rydym yn fodlon bydd y camau hyn yn delio gyda’r angen i wella 
adnabuwyd yn yr adolygiad effeithiolrwydd a byddwn yn monitro eu gweithrediad fel rhan o’r adolygiad 
blynyddol nesaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

DILWYN O WILLIAMS     Cyng. DYFRIG SIENCYN 

PRIF WEITHREDWR CYNGOR GWYNEDD  ARWEINYDD CYNGOR GWYNEDD 

 

 

DYDDIAD      DYDDIAD 
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CYFARFOD Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
 

DYDDIAD 22 Mehefin 2017 
 

TEITL Cyfrifon Terfynol Harbyrau Gwynedd am y flwyddyn a 
ddaeth i ben 31 Mawrth 2017 
 

PWRPAS YR 
ADRODDIAD 

Cyflwyno – 

 Adroddiad Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2016/17, a 

 Ffurflen datganiadau cyfrifon, wedi’i ardystio, ond yn 
amodol ar archwiliad 

 

AWDUR Ffion Madog Evans, Uwch Reolwr Cyllid 
 

GWEITHREDIAD Derbyn a Cymeradwyo’r Cyfrifon 
 

 

 
 
1. GOFYNION ADRODD HARBYRAU 
 
1.1 Yn unol â’r gofynion statudol o dan Ddeddf Harbyrau 1964 mae’n rhaid i Wynedd, 

fel awdurdod harbyrau, ddarparu datganiad cyfrifon blynyddol sy’n ymwneud â 
gweithgareddau harbwr. 

 
1.2 Ystyrir Harbyrau Gwynedd, oherwydd trosiant is na £2.5m, i fod yn gorff 

llywodraeth leol llai o faint yn unol â’r diffiniad yn y Rheoliadau Cyfrifon ac 
Archwilio (Cymru) 2014.   

 
1.3 Ar gyfer “cyrff llywodraeth leol llai o faint”, mae cwblhau ffurflen datganiadau 

cyfrifon a ddarparwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn cwrdd â’r gofynion 
statudol. Bydd yn destun archwiliad ar wahân, ond nid oes rhaid cynhyrchu 
datganiadau ariannol statudol llawn (sy’n cydymffurfio gyda Safonau Adrodd 
Ariannol Rhyngwladol “IFRS”). 

 
2. CYFRIFON 2016/17 
 
2.1 Cyflwynir y Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw am 2016/17 yma fel Atodiad A  ar 

ffurf adroddiad “alldro” syml. Nodir fod y lefel incwm yn £60,362 yn is na’r lefel 
targed yng nghyllideb 2016/17, ond fod y targed incwm eisoes wedi’I addasu 
erbyn cyllideb 2017-18. 

 
2.2 Yn Atodiad B, cyflwynir y ffurflen datganiadau cyfrifon am 2016/17, wedi’i 

chwblhau a’i hardystio cyn yr archwiliad gan Dafydd L Edwards, y Swyddog Cyllid 
Statudol ar gyfer yr Harbyrau. 

 
2.3 Bydd y cyfrifon a’r ffurflen yn destun archwiliad buan gan Deloitte, archwilwyr 

allanol Cyngor Gwynedd a apwyntwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Os 
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bydd angen newidiadau yn dilyn archwiliad, yna cyflwynir fersiwn diwygiedig i 
gyfarfod mis Medi o’r Pwyllgor.   

 
 
2.4 Ar ôl archwiliad Deloitte ac unrhyw addasiadau fydd angen, bydd cynrychiolydd yr 

Archwilydd Cyffredinol yn ardystio’r ffurflen cyn 30 Medi. 
 
2.5  Mae Atodiad A yn dangos y cyfrifon refeniw yn unig tra bod y datganiadau 

cyfrifyddu yn Atodiad B yn cynnwys refeniw a chyfalaf. Roedd gwariant cyfalaf 
2016/17 Harbyrau Gwynedd yn £3,644. Mae’r ffigwr hwn yn rhan o’r swm ar linell 
6, gyda’r incwm sy’n ariannu ar linell 2. 

 
 
3. ARGYMHELLIAD 
 
3.1 Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio dderbyn a chymeradwyo’r wybodaeth sydd 

yn yr atodiadau, sef ;– 
 

 Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2016/17 – Atodiad A 

 Ffurflen Flynyddol ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben 31 Mawrth 2017, yn 
Amodol ar Archwiliad – Atodiad B 
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Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu - 22 Mehefin 2017

Adroddiad Harbyrau Cyngor Gwynedd

Cyfrif Incwm a Gwariant 2016-17

Cyllideb

2016-17

Cyfrifon

Terfynol

2016-17

Gwahaniaeth

Gor (Tan)

wariant

Gwariant
Gweithwyr

Cyflogau £176,060 £156,307 -£19,753
Hyfforddiant £0 £112 £112
Yswiriant Atebolrwydd £2,800 £761 -£2,039
Amrywiol Eraill £1,570 £286 -£1,284

Adeiladau
Cynnal a Chadw £48,940 £13,658 -£35,282
Offer £14,220 £5,185 -£9,035
Ynni £6,670 £14,075 £7,405
Trethi £17,300 £17,306 £6
Dwr £2,320 £2,594 £274
Lês yr Arfordir £4,330 £0 -£4,330
Glanhau a Casglu Sbwriel £4,180 £4,571 £391
Yswiriant Adeiladau £2,420 £483 -£1,937

Cludiant
Costau Rhedeg Cerbydau (cynnwys cychod) £1,810 £2,363 £553
Costau Teithio £510 £139 -£371

Cyflenwadau a Gwasanaethau
Offer - cynnwys diogelwch £20,520 £16,291 -£4,229
Arolygiadau Tanfor £7,080 £9,076 £1,996
Arwyddion £0 £8,056 £8,056
Cynnal Cychod £3,000 £1,692 -£1,308

Ffioedd Arbennigol £0 £4,300 £4,300

Trwyddedau £600 £300 -£300
Deunyddiau Swyddfa a Rhwydwaith £4,960 £4,619 -£341
Ffioedd Archwilio £0 £650 £650

Amrywiol £0 £4,514 £4,514
Yswiriant Arian Parod £1,880 £2,585 £705

Cefnogaeth Canolog
Ad-Daliadau Costau Canolog £28,440 £27,669 -£771

Cyfanswm Gwariant £349,610 £297,592 -£52,018

Incwm
Ffioedd -£230,140 -£174,088 £56,052

Rhenti -£9,240 -£4,930 £4,310

Cyfanswm Incwm -£239,380 -£179,018 £60,362

Cyfanswm Gwariant Net £110,230 £118,574 £8,344
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PWYLLGOR PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 

DYDDIAD 22 MEHEFIN 2017 

TEITL HAWLIADAU YSWIRIANT YN ERBYN Y CYNGOR 

PWRPAS YR ADRODDIAD RHOI CYFLE I’R PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 
GRAFFU TREFNIADAU’R CYNGOR AR GYFER DELIO Â 
HAWLIADAU YSWIRIANT 

AWDUR DEWI MORGAN, UWCH REOLWR REFENIW A RISG 

 

 

1. CYFLWYNIAD 

1.1 Unwaith y flwyddyn, bydd y Gwasanaeth Risg ac Yswiriant yn cyflwyno adroddiad i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn amlinellu’r hawliadau yswiriant atebolrwydd a wnaed 
yn erbyn y Cyngor yn y flwyddyn flaenorol, gan ddangos y rhai y bu modd i’r Cyngor eu 
hamddiffyn yn llwyddiannus, a’r rhai ble bu costau gan y Cyngor a/neu y cwmni yswiriant. 

1.2 Mae’r adroddiad yn cynorthwyo’r Pwyllgor i wireddu ei rôl o gynnal trosolwg o drefnau 
rheoli risg y Cyngor.  Mae hefyd yn gyfle i’r aelodau dderbyn darlun cyflawn o’r sefyllfa o 
safbwynt hawliadau atebolrwydd cyhoeddus ac atebolrwydd cyflogwr, yng nghyd-destun 
erthyglau sydd yn ymddangos yn y wasg yn achlysurol yn dilyn ceisiadau rhyddid 
gwybodaeth. 

1.3 Mae’r adroddiad yma yn cynnwys yr gwybodaeth am hawliadau atebolrwydd cyhoeddus ac 
atebolrwydd cyflogwr sydd wedi eu cau yn ystod 2016/17. 

1.4 Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sy’n gyfrifol am ddelio â materion yn ymwneud â risg, 
ac mae ymdrin â hawliadau yswiriant yn rhan o hynny.  Felly, er mwyn cyflawni ei 
ddyletswyddau fel “y rhai sy’n gyfrifol am lywodraethu”, mae angen i’r Pwyllgor Archwilio: 

 Dderbyn yr adroddiad yma sy’n egluro’r trefniadau o fewn Cyngor 
Gwynedd er mwyn delio gyda hawliadau yswiriant. 

 Craffu’r drefn sydd yn ei le, er mwyn bod yn glir fod gan y Cyngor 
drefniadau yn eu lle er mwyn sicrhau fod taliadau yswiriant yn briodol. 
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2. TREFNIADAU CYNGOR GWYNEDD O DDELIO Â HAWLADAU YSWIRIANT  

2.1 Pwrpas yr Uned Yswiriant a Risg yw: 

Cefnogi adrannau’r Cyngor wrth iddynt asesu’r bygythiadau a chyfleon all eu hwynebu 
wrth ddarparu eu gwasanaethau a blaenoriaethu eu gweithgareddau ar sail yr asesiad. 
Amddiffyn buddiannau trethdalwyr drwy sicrhau trefniadau yswiriant priodol ac ymdrin â 
hawliadau 

2.2 Mae dau swyddog yn gweithio yn yr Uned, sef y Rheolwr Cydlynu Risg ac Yswiriant, a 
Swyddog Yswiriant. 

2.3 Mae’r tabl sydd wedi ei gynnwys yr Atodiad yn cynnwys manylion yr holl hawliadau 
yswiriant atebolrwydd a setlwyd yn 2016/17. 

2.4 O gofio pwrpas yr Uned, prif fesur perfformiad ein bod yn cyflawni ein pwrpas yw 
Amddiffyn budd ariannol y trethdalwr: canran o hawliadau atebolrwydd cyhoeddus a 
wadwyd (setlwyd am £0). 

2.5 Mae dadansoddiad o’r holl hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwr at 
setlwyd yn 2016/17 a blynyddoedd blaenorol yn dangos y canlynol: 

Atebolrwydd Cyhoeddus 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Nifer hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus wedi eu 
cau, gyda costau 

33 (26%) 26 (22.2%) 18 (21.2%) 25 (22.9%) 

Nifer hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus wedi cau, 
heb gostau 

94 (74%) 91 (77.8%) 67 (78.8%) 84 (77.1%) 

Cyfanswm nifer yr hawliadau Atebolrwydd 
Cyhoeddus wedi eu cau 

127 117 85 109 

Atebolrwydd Cyflogwr 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Nifer hawliadau Atebolrwydd Cyflogwr wedi eu cau, 
gyda costau 

5 (55.6%) 3 (43%) 2 (25%) 4 (44.4%) 

Nifer hawliadau Atebolrwydd Cyflogwr wedi cau, heb 
gostau 

4 (44.4%) 4 (57%) 6 (75%) 5 (55.6%) 

Cyfanswm nifer yr hawliadau Atebolrwydd Cyflogwr 
wedi eu cau 

9 7 8 9 

Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwr gyda’i gilydd 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Nifer hawliadau Atebolrwydd wedi eu cau, gyda 
costau 

38 (28%) 29 (23.4%) 20 (21.5%) 29 (24.6%) 

Nifer hawliadau Atebolrwydd wedi cau, heb gostau 98 (72%) 95 (76.6%) 73 (78.5%) 89 (75.4%) 

Cyfanswm nifer yr hawliadau Atebolrwydd wedi eu 
cau 

136 124 93 118 

2.6 Hynny yw, yn 2013/14 setlwyd 72%, yn 2014/15 setlwyd 76.6%, yn 2015/16 setlwyd 
78.5%, ac yn 2016/17 setlwyd 75.4% o hawliadau atebolrwydd yn erbyn Cyngor Gwynedd 
heb gostau. 
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3. RÔL Y CWMNI YSWIRIANT 

3.1 Roedd pob un o’r achosion sydd wedi eu rhestru yn yr Atodiad yn destun “excess” o 
£25,000 cyn 1 Ebrill 2016, wedi hynny mae’r “excess” wedi cynyddu i £50,000 fesul hawliad 
Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwr.  Cyngor Gwynedd oedd yn talu unrhyw 
gostau ar yr hawliadau unigol hyd at y trothwy yma, a’n cwmni yswiriant yn talu unrhyw 
symiau uwchben hynny. 

3.2 Mae’n her barhaus, ar y cyd â holl wasanaethau’r Cyngor, i reoli ein risgiau yswiriadwy er 
mwyn lleihau damweiniau a chyhuddiadau o esgeulustod, nid yn unig am resymau ariannol, 
ond er lles ein cydweithwyr a’r cyhoedd. 

4. ARGYMHELLIAD 

4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu: 

 Dderbyn yr adroddiad yma sy’n egluro’r trefniadau ar gyfer delio gyda 
hawliadau yswiriant. 

 Craffu’r drefn sydd yn ei le, er mwyn bod yn glir fod gan y Cyngor 
drefniadau yn eu lle er mwyn sicrhau fod taliadau yswiriant yn briodol. 
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Hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus a gaewyd yn 2016/17

Rhif

Dyddiad y 

Digwyddiad Manylion Canlyniad Ianwdal

Uned Adfer 

Iawndal (CRU)

Costau 

Cyfreithiol y 

Cyngor

Costau 

Cyfreithiol yr 

Hawlydd Ffioedd Eraill Cyfanswm

1 03/10/2014 Hawlydd wedi llithro a syrthio Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 01/06/2015 Anaf i law gan glwyd ar lwybr troed cyhoeddus Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 21/06/2016
Honnir bod person a anafwyd wedi disgyn oherwydd cyflwr y 

llwybr troed
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 16/04/2014
Hawliwr wedi baglu yn y tyllau ar ffordd breifat sydd hefyd yn 

llwybr troed cyhoeddus dynodedig
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 10/12/2016 Côt wedi ei ddifrodi ar ôl cael ei ddal yn erbyn arwydd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 27/07/2015 Hawliwr wedi camfarnu'r pellter i gadair ac wedi anafu ei hun Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 14/11/2016
Defnyddiwr gwasanaeth yn brathu staff a wedi rhwygo siaced 

y gweithiwr - difrod i'r siaced ond dim anaf
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 07/09/2016
Difrod i ddau o gwareli gwydr tŷ gwydr gan bêl a giciwyd o gae 

pob tywydd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 01/05/2016 Colli dannedd gosod preswylydd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 14/03/2015 Hawlydd wedi baglu a syrthio ar balmant wedi'i godi Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 11/03/2015 Bysedd yn cael eu dal mewn drws Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 27/09/2016
Plentyn wedi rhygnu pen yn erbyn car athro gan achosi tolc i'r 

cerbyd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 21/10/2013
Honnir bod hawliwr wedi syrthio ac wedi dioddef anaf 

oherwydd diffyg yn y ffordd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 03/01/2014 Disgynnodd hawlydd ar rhigoli'r tir yn y ffordd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 29/06/2014
Honnir bod hawlydd wedi syrthio ac wedi dioddef anaf 

oherwydd twll yn y ffordd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 14/09/2014
Hawlydd wedi colli ei gydbwysedd ac wedi disgyn dros wal isel, 

20 troedfedd i ffordd islaw
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 11/03/2015 Aeth beic hawlydd i dwll mewn ffordd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 11/02/2015 Hawliwr wedi baglu ar yml ardal diffygiol a diraddiedig Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 20/04/2015

Hawliwr wedi baglu dros ardal rhannol gloddedig oedd wedi ei 

dorri i ffwrdd gan weithwyr yn barod ar gyfer ailosod tarmac ar 

y ffordd

Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 06/06/2015
Tywod ar y ffordd wedi achosi beic modur i lithro ac anafwyd 

gyrrwr a theithiwr
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 01/06/2015 Llifogydd yn achosi difrod i wal fynedfa eiddo Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Rhif

Dyddiad y 

Digwyddiad Manylion Canlyniad Ianwdal

Uned Adfer 

Iawndal (CRU)

Costau 

Cyfreithiol y 

Cyngor

Costau 

Cyfreithiol yr 

Hawlydd Ffioedd Eraill Cyfanswm

22 05/08/2015
Mân anaf i law a difrod i gôt ar ôl i'r gôt gael ei dal ar strapiau 

metel ar bostyn
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 13/10/2015 Syrthiodd hawliwr oherwydd twll yn y palmant. Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 31/07/2015
Hawlio wedi llithro ar ddraen oedd heb ei orchuddio gan 

arwain at anafiadau gan gynnwys torri ei ffêr ac ddryllio clun.
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 03/09/2015
Syrthiodd hawliwr ar balmant honedig ddiffygiol gan achosi 

llaw wedi torri a gadael yr hawlydd angen 9 o bwythau.
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 19/12/2014

Trodd hawlydd yn lletchwith ar balmant anwastad, gan arwain 

at dorri coes. Honnir bod hyn wedi arwain ddifrod corfforol ac 

emosiynol i'r hawlydd yn ogystal â golygu ei bod wedi wynebu 

nifer o gostau cysylltiedig megis ymweliadau ysbyty am 

sesiynau ffisiotherapi preifat (heb fynychu eto ar ddyddiad yr 

hawliad 26.10.15) yn ogsystal â methu defnyddio ei llety 

prifysgol gan nad oedd yn gallu dringo'r grisiau.

Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 01/09/2015

Roedd yr hawlydd yn cerdded ar hyd y llwybr pan aeth ei 

throed dde i dwll a achoswyd gan gerrig palmant wedi torri 

gan achosi iddi syrthio i'r dde, gan achosi anaf.  Dioddefodd yr 

hawlydd ddifrod meinwe meddal i'w phigwrn dde a difrod 

tennyn i'w hysgwydd.

Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 16/06/2015

Daliodd hawlydd ei thraed mewn twll, gan achosi iddi yn sythio 

ymlaen gan arwain at dorri esgyrn yn ei garddwrn dde a mynd 

yn anymwybodol.

Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 19/10/2015 Hawliwr wedi baglu dros balmant anwastad Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 14/12/2015
Digwyddiad yn ymwneud ag arwydd dymchweledig wrth ymyl 

y ffordd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 28/10/2015
Syrthiodd yr hawlydd wrth gerdded, rhowliodd ei ffêr mewn 

twll a achosodd cwymp
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 07/01/2016 Difrod honedig i fws a achoswyd gan ganghennau coeden Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 07/01/2016 Difrod honedig i fws a achoswyd gan ganghennau coeden Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 04/01/2016 Difrod i deiar o dwll ger twmpath cyflymder Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T
ud. 60



Rhif

Dyddiad y 

Digwyddiad Manylion Canlyniad Ianwdal

Uned Adfer 

Iawndal (CRU)

Costau 

Cyfreithiol y 

Cyngor

Costau 

Cyfreithiol yr 

Hawlydd Ffioedd Eraill Cyfanswm

35 26/12/2015

Difrod llifogydd i eiddo, honnir bod hyn oherwydd draeniau a 

chwlfertau wedi blocio oedd wedi bod yn destun cwyn 

flaenorol

Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 26/12/2015

Honiad fod cerbyd yr hawlydd wedi ymddwyn fel awyren ddŵr 

oherwydd baw o'r ffos oedd yn cael ei balu ger y ffordd yn dod 

i'r ffordd

Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37 14/01/2016
Tra'n dod rownd cornel aeth cangen fawr i olwyn gefn beic 

modur, gan achosi i'r gyrrwr ddod i ffwrdd.
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38 26/02/2016

Wedi syrthio oherwydd tyllau yn y ffordd. Honnir bod y twll 

wedi cael ei adrodd i'r Cyngor ac fod gwaith wedi atgyweirio ei 

wneud y diwrnod canlynol, ddydd Sadwrn 27.02.2016.

Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 29/02/2016 Difrod i gerbyd gan dwll yn y ffordd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40 27/12/2015
Honnir fod yr hawlydd wedi llithro ar gam uchaf o set o risiau 

ac wedi brifo ei chefn ar ymyl a grëwyd gan y camau
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41 18/11/2014 Honnir bod hawliwr wedi baglu dros orchudd draen rhydd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42 13/02/2016 Difrod i 2 deiar ochr gyfagos gan ddirywiad i ymyl cerbytffordd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 09/04/2016 Honnir bagliad dros slabiau oedd am i fyny Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44 19/03/2016 Difrod i gerbyd oherwydd tyllau / dirywiad ar ymyl priffordd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45 21/06/2013
Graean wedi difrodi lloriau finyl ar ôl waith gosod wyneb 

newydd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46 26/12/2015
Difrod llifogydd i eiddo. Honiad o beidio â gwrando ar 

bryderon blaenorol.
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47 25/03/2016 Difrod i 2 deiar ac olwyn aloi Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 09/04/2016
Achosodd twll yn y ffordd i gerbyd wyro a gwrthdaro â 

palmant
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 02/05/2016 Difrod i system wacáu y cerbyd gan dwll yn y ffordd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 01/01/2015 Honnir fod yr hawlydd wedi syrthio dros bibell Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 01/02/2015
Honnir fod yr hawlydd wedi syrthio oherwydd fod stribed ar 

goll oddi ar risiau
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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52 09/05/2016
Honnir bod cyflwr wyneb y ffordd wedi achosi damwain oedd 

yn cynnwys trelar gwartheg
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53 10/05/2016 Wedi baglu pan aeth traed i dwll yn y palmant Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54 05/12/2015 Difrod honedig i eiddo a achoswyd gan lifogydd dŵr Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55 04/06/2016
Honnir bod hawliwr wedi baglu gan fod twll wedi ei lapio 

mewn bilen polythen
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56 01/04/2015

Roedd cleient yn ymlid ei gi ac roedd iddo ddringo dros wal 

drws nesaf i dŷ ei fam pan ddymchweloedd y wal gan achosi i 

sbigyn metel  fynd trwy law y clieint gan achosi anaf.

Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57 02/08/2014
Syrthiodd yr hawliwr dros dwll caead oedd wedi cael ei osod 

yn anghywir
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58 18/03/2015

Hawliwr wedi baglu ar gerrig palmant rhydd ac wedi codi gan 

achosi iddi syrthio i'r ddaear. Achosodd hyn i'r hawlydd dorri 

asgwrn y forddwyd, cleisio a crafiadau i'w braich dde.

Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59 05/01/2016 Difrod i 2 "spring coil" gan dyllau yn y ffordd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60 05/07/2016
Difrodi ffens trydydd parti, gan achosi difrod i gerbyd trydydd 

parti arall ymhen amser
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61 04/07/2016 Tarodd yr hawlydd gerrig ei wedi syrthio oddi ar wal i'r ffordd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62 20/06/2016
Difrod i gerbyd yn honedig oherwydd gwrychoedd sydd wedi 

tyfu'n wyllt wrth ymyl y ffordd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63 29/07/2016
Difrod i gerbyd pan oedd wedi taro yn erbyn cangen oedd 

wedi syrthio i'r briffordd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64 23/07/2016

Achosodd fan oedd yn pasio i gerbyd hawlydd gael ei 

chwistrellu â graean oedd wedi casglu yn honedig ar ochr 

ffordd yn dilyn gwaith gosod wyneb newydd

Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65 08/08/2016
Taro rhan o'r gorchudd draen yng nghanol ffordd oedd wedi 

torri'n rhydd o'r gweddill
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66 12/12/2015
Honiad bod dargyfeirio anaddas / agored wedi arwain at 

lifogi'r cerbyd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67 08/08/2016
Taro rhan o'r gorchudd draen yng nghanol ffordd oedd wedi 

torri'n rhydd o'r gweddill
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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68 22/07/2016
Cerbyd yr hawlydd wedi ei ddifrodi gan gangen oedd yn crogi - 

honnir ei fod yn ymwthio allan dros briffordd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

69 26/08/2016
Dŵr wedi llifo i portsh yr eiddo gan nad oedd palmant wedi 

cael ei selio'n iawn ar ôl waith gosod wyneb newydd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70 15/09/2016 Tyllau yn y ffordd wedi achosi difrod i deiars ac olwyn aloi Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71 23/09/2016
Ffenestr flaen a drych bwswedi cael difrod wrth daro yn erbyn 

cangen yn hongian
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72 09/02/2016
Car wedi gwrthdaro, yn honedig oherwydd gyli wedi'i rwystro 

ar y ffordd
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73 21/11/2016 Gorchudd draen yn gwthio i fyny dan car Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74 05/12/2016 Difrod i geir gan dyllau yn y ffordd Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75 22/09/2016 Difrod i gerbyd pan syrthiodd cangen coeden ar car Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76 11/09/2015
Anaf a ddioddefwyd gan aelod o'r cyhoedd pan gerddodd hi i 

mewn i fforch wagen fforch
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

77 26/01/2016 Gwynt wedi cdal blwch ailgylchu glas, gan daro car Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78 26/01/2016
Hawlydd wedo difrodi drych adain wrth wrthdroi ar ôl dod 

wyneb yn wyneb â cherbyd sbwriel
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79 17/02/2016 Tarodd hawlydd fin olwyn gwyrdd wrth yrru heibio Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80 30/06/2016
Cerrig wedi cael eu taflu o'r torri gwair wedi difrodi cerbyd 

trydydd parti
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81 09/09/2016 Difrod i ffenestr flaen o gerrig o strimmer Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

82 02/09/2016
Difrod i ffenestr flaen a achoswyd gan gerrig a daflwyd o'r 

gwaith torri glaswellt
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83 27/09/2016 Difrod honedig i bibell gan gasglwyr sbwriel Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84 19/03/2016 Difrod i ochr isaf cerbyd gan gadwyn llusgo Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85 05/11/2012
Honnir fod yr hawlydd wedi baglu a syrthio oherwydd pant ar 

hyd rwyll
Setlwyd 17,500.00 615.00 2,921.00 14,466.59 5,653.41 41,156.00

86 06/01/2015
Hawliwr wedi baglu dros far gwydro mewn lloches bws. Nid 

oedd y bar yn cynnal unrhyw ffenestri.
Setlwyd 9,050.00 637.00 0.00 2,062.00 0.00 11,749.00

87 23/08/2014 Anafiadau i goes o borderi blodau Setlwyd 0.00 0.00 0.00 0.00 882.00 882.00

88 27/09/2014
Anafwyd defnyddiwr gwasanaeth pan aeth teclyn codi i sefyll i 

mewn i'w chesail
Setlwyd 100,000.00 26,031.00 595.50 16,000.00 0.00 142,626.50
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89 01/04/2016
Dannedd gosod wedi cael eu taflu i ffwrdd gan staff cartref 

gofal mewn camgymeriad 
Setlwyd 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

90 21/10/2011
Daliwyd cadair olwyn mewn tyllau yn y ffyrdd gan beri i'r 

hawlydd gael ei thaflu ymlaen i'r llawr, pen gyntaf
Setlwyd 3,412.50 0.00 900.00 19,455.20 3,544.80 27,312.50

91 27/01/2012
Mae hawlydd wedi colli ei chydbwysedd ac wedi syrthio tra'n 

sefyll ar gerrig palmant a siglodd.
Setlwyd 7,800.00 600.00 1,871.00 30,641.59 0.00 41,087.59

92 02/03/2013
Honnir fod yr hawlydd wedi syrthio o feic modur a dioddef 

anaf oherwydd graean gormodol ar y ffordd
Setlwyd 7,750.00 615.00 0.00 14,250.00 7,580.00 30,195.00

93 08/10/2013 Hawliwr wedi baglu ar balmant (tarmac wedi codi neu dwll) Setlwyd 1,866.85 627.00 2,443.60 5,142.00 1,956.00 12,035.45

94 24/06/2014
Honnir fod yr hawlydd hwnnw wedi syrthio o feic modur a 

dioddef anaf oherwydd graean gormodol ar y ffordd
Setlwyd 10,278.00 637.00 0.00 3,146.00 0.00 14,061.00

95 16/06/2014
Tra'n croesi'r ffordd, baglu dros dwll yn y ffordd gan achosi 

anaf
Setlwyd 10,965.00 0.00 0.00 5,173.80 0.00 16,138.80

96 12/07/2014
Honnir fod yr hawliwr wedi baglu oherwydd grid metel wedi 

suddo
Setlwyd 1,000.00 637.00 0.00 1,704.00 0.00 3,341.00

97 30/05/2009 Taro twll yn y ffyrdd, gan beri i'r hawlydd syrthio oddi ar ei beic Setlwyd 0.00 0.00 25,062.80 0.00 0.00 25,062.86

98 16/08/2016 Braced wedi syrthio oddi ar bont ar gar islaw gan achosi difrod Setlwyd 605.68 0.00 0.00 0.00 0.00 605.68

99 06/11/2016 Difrod i ochr isaf cerbyd tra'n teithio dros dwmpath cyflymder Setlwyd 367.15 0.00 0.00 0.00 0.00 367.15

100 09/05/2016 Gwthio bin olwynion yn erbyn eiddo, gan dorri paneli Setlwyd 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

101 23/06/2016
Troed y gweithiwr wedi llithro ar bedal, gan achosi i gar symud 

ymlaen ac achosi difrod sylweddol i ddrws agored
Setlwyd 3,739.52 0.00 0.00 0.00 60.00 3,799.52

102 20/07/2016 Difrod i ffenestr ôl gan garreg wedi codi o strimiwr Setlwyd 689.28 0.00 0.00 0.00 0.00 689.28

103 01/06/2016
Tolc bychan ar gerbyd wrth i strimiwr ymgymryd â gwaith torri 

glaswellt yn y lleoliad
Setlwyd 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00

104 08/11/2016
Brêc ar fin diwydiannol heb gael ei ddefnyddio'n gywir gan 

achosi i'r bin rolio yn erbyd cerbyd trydydd parti
Setlwyd 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00

105 15/12/2016 Bar codi gorchudd gyli wedi syrthio ar gerbyd yr hawlydd Setlwyd 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
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106 13/02/2017 Teils ffelt wedi chwythu oddi ar y dôm halen gan grafu cerbyd Setlwyd 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.00

107 12/03/2015
Difrod i  long y trydd parti gan lithrodd strap yr hoist wrth ei 

chodi
Setlwyd 5,103.23 0.00 0.00 0.00 0.00 5,103.23

108 12/09/2014
Hawlydd wedi dioddef anaf i'w throed ar ôl camu ar ymylon 

metel ar llithrfa
Setlwyd 5,055.57 637.00 0.00 2,016.00 199.00 7,907.57

109 08/08/2016 Difrod i long Setlwyd 16,500.00 0.00 0.00 0.00 2,499.58 18,999.58

203,440.78 31,036.00 33,793.90 114,057.18 22,374.79 404,877.71
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Hawliadau Atebolrwydd Cyflogwr a gaewyd yn 2016/17

110 27/02/2015 Ymosodiad gan bersonau dieithr gan achosi anaf Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111 19/05/2014 Baglu ar lwybr troed y tu allan i ysgol Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112 08/01/2016
Aelod o staff yn cael gwared ar wastraff bwyd ar droli pan 

ddaliodd ei bys ar arwyneb gwaith
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 12/12/2012
Hawlydd wedi llithro ar wyneb rhewllyd tra'n ceisio tynnu 

cywasgwr
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

114 10/06/2013
Syrthiodd darn o fetel cysylltu ar ben hawlydd tra'n ymgymryd 

â thasg o lwytho nifer o offer gantri i fan
Setlwyd heb gostau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

115 30/09/2013
Wedi dal traed mewn strapio plastig gan achosi iddi syrthio a 

glanio ar ddau ben-glin
Setlwyd 1,000.00 0.00 0.00 2,319.00 0.00 3,319.00

116 21/01/2015 Cyflogai wedi baglu dros fflacsen anwastad ar ddiwedd ei shifft Setlwyd 11,440.00 637.00 0.00 2,420.00 0.00 14,497.00

117 22/10/2013

Roedd tra'n torri coed gyda llif gadwyn, daeth llinellau ffôn yn 

dynn ac o ganlyniad i'r tensiwn yn cael ei ryddhau gan y coed, 

neidiodd yn ôl gan achosi ôl i'r hawlydd a cydweithiwr gael eu 

taflu'n ôl tua 10 troedfedd.

Setlwyd 16,340.25 770.00 0.00 8,586.13 2,625.00 28,321.38

118 02/01/2015 Anaf nodwydd tra'n gwagio blwch chwistrell Setlwyd 29,265.00 637.00 0.00 7,061.40 0.00 36,963.40

58,045.25 2,044.00 0.00 20,386.53 2,625.00 83,100.78
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1. CYFLWYNIAD 
 
1.1 Ar 14 Mehefin 2017, cyhoeddwyd adroddiad cenedlaethol gan Archwilydd Cyffredinol 

Cymru yn datgan “mae’r rhan fwyaf o gynghorau Cymru wedi gwella eu cynlluniau 
ariannol ar gyfer y tymor canolig ac, erbyn hyn, mae ganddynt ddull effeithiol o 
ragamcanu yr arbedion y mae angen iddynt eu cyflawni,” ond “fod gan gynghorau fwy 
i’w wneud i gynllunio’r modd y maent yn bwriadu pontio’r bwlch cyllid sydd wedi’i nodi 
ganddynt, sydd yn tanseilio eu cynlluniau ariannol ar gyfer y tymor canolig.”  Mae’r 
adroddiad llawn ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) – 

 
http://www.archwilio.cymru/cy/cyhoeddi/cynllunio-arbedion-mewn-cynghorau-yng-nghymru 

 
1.2 Mae’r adroddiad cenedlaethol yn codi nifer o faterion sy’n haeddu ystyriaeth. 
 
1.3 Er hynny, yn ei adroddiad penodol ar ‘Gynllunio Arbedion yn Cyngor Gwynedd’ 

gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2017, dywedai Archwilydd Cyffredinol Cymru daeth SAC i’r 
casgliad –  

 
 bod trefniadau rheoli ariannol y Cyngor yn gadarn ac mae mewn sefyllfa dda i fynd 

i’r afael â heriau yn y dyfodol; 
 bod gan y Cyngor ddull cynllunio arbedion effeithiol ac ystyriol sy’n cefnogi 

cydnerthedd ariannol yn y dyfodol; 
 mae hon yn sefyllfa gref sydd wedi parhau ers 2015-16 – mae gan y Cyngor bolisïau 

sefydledig a chlir mewn perthynas â’i drefniadau cynllunio ariannol. 
 
1.4 Cyflwynir adroddiad cyfan SAC ar ‘Gynllunio Arbedion yn Cyngor Gwynedd’ yma fel 

Atodiad A.  
 
1.5 Gosodir argymhellion SAC ac ymatebion / gweithrediad Cyngor Gwynedd yn Atodiad B. 
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Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o waith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol. 

Os gwneir cais am wybodaeth y gallai'r ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir  
sylw at y Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.  

Mae Cod adran 45 yn nodi'r arfer a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus wrth ymdrin â cheisiadau, 
yn cynnwys ymgynghori â thrydydd partïon perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae 

Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon 
unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu ailddefnyddio'r ddogfen hon i Swyddfa Archwilio Cymru yn 

swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru. 

Roedd y tîm a gyflawnodd y gwaith yn cynnwys Sian Clark, Nick Rayner a Jeremy Evans, o dan 
gyfarwyddyd Alan Morris 
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Mae gan y Cyngor ddull cynllunio arbedion effeithiol ac ystyriol sy'n cefnogi cydnerthedd 
ariannol yn y dyfodol. 

Adroddiad cryno  

Crynodeb 4 

Cynigion ar gyfer gwella 6 

Adroddiad manwl 

Mae gan y Cyngor ddull cynllunio arbedion effeithiol ac ystyriol  
sy'n cefnogi cydnerthedd ariannol yn y dyfodol 7 

Cyd-destun 7 

Arbedion a gyflawnwyd yn 2015-16 9 

Mae'r Cyngor wedi nodi ei fod wedi cyflawni 91% o'i arbedion arfaethedig ar           
gyfer 2015-16 yn ystod y flwyddyn a gall ddangos bod arbedion unigol wedi       
cael eu cyflawni 9  

Trefniadau cynllunio ariannol 10 

Mae gan y Cyngor drefniadau cynllunio ariannol cadarn ar waith a ategir gan 
gynlluniau arbedion ystyriol 10 

 Cynllunio arbedion 2016-17 

Mae gan y Cyngor gynlluniau arbedion manwl ac mae'n rhagweld y bydd          
93% o'i gynllun arbedion ar gyfer 2016-17 yn cael ei gyflawni  12  
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Crynodeb 
1 Mae systemau rheoli ariannol da yn hanfodol er mwyn gwarchod arian cyhoeddus 

yn effeithiol a darparu gwasanaethau cyhoeddus effeithlon yn barhaus. Oherwydd 
yr hinsawdd ariannol bresennol a'r setliadau is i lywodraeth leol mae gwaith 
cynllunio ariannol da, ynghyd â chynlluniau arbedion tra ystyriol, yn hanfodol er 
mwyn sicrhau cydnerthedd ariannol. 

2 Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar ateb y cwestiwn canlynol: A yw 
trefniadau cynllunio arbedion ariannol y cyngor yn cefnogi cydnerthedd 
ariannol? 

3 Mae gwaith cynllunio ariannol da: 

• yn helpu cynghorau i wneud y penderfyniadau cywir ar gyfer y byrdymor, y 
tymor canolig a'r hirdymor; 

• yn helpu cynghorau i ddarparu gwasanaethau i gyflawni rhwymedigaethau 
statudol a diwallu anghenion cymunedau lleol;  

• yn hanfodol er mwyn sicrhau systemau llywodraethu corfforaethol da; 

• yn ymwneud cymaint â rheoli perfformiad a chyflawni amcanion strategol ag 
â rheoli arian; 

• yn sail i ansawdd gwasanaethau a gwella gwasanaethau; 

• yn sail i atebolrwydd i randdeiliaid am warchod a defnyddio adnoddau; ac 

• yn ddisgyblaeth reoli allweddol. 

4 Mae gwaith cynllunio ariannol ar gyfer y tymor canolig i'r hirdymor yn cynnwys deall 
y galw yn y dyfodol, asesu effaith newidiadau tebygol, adolygu'r bylchau rhwng 
anghenion ariannu ac incwm posibl a, lle y bo angen, ddatblygu strategaethau 
arbedion priodol.  

5 Dylai blaenoriaethau strategol cyngor a'i iechyd ariannol fod yn sail ar gyfer 
penderfynu beth sy'n ymarferol. Gall strategaethau ariannol hirdymor a chynlluniau 
ariannol tymor canolig tra ystyriol a manwl sicrhau y caiff blaenoriaethau strategol 
eu cyflawni drwy alluogi awdurdod i wneud dewisiadau ariannol priodol. I'r 
gwrthwyneb, mae gwaith cynllunio cyllidebol blynyddol byrdymor yn annog 
awdurdodau i fabwysiadu dull gweithredu cynyddrannol a lywir gan brosesau sy'n 
rhy anhyblyg mewn cyfnod o newid allanol cyflym. 

6 Caiff cynghorau tua 80% o'u hincwm net oddi wrth Lywodraeth Cymru, dim ond 4-5 
mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol y daw'r union ffigur yn hysbys. Er bod hyn yn 
effeithio ar waith cynllunio ariannol, gall cynghorau ddefnyddio amrywiaeth o 
wybodaeth i ragweld newidiadau mewn amgylchiadau, pennu blaenoriaethau, 
gwneud dewisiadau a rheoli'r modd y darperir gwasanaethau.  Gallant gyfrifo faint 
o arian y byddai ei angen arnynt er mwyn darparu gwasanaethau (yn ôl prisiau 
cyfredol neu brisiau yn y dyfodol) ac ystyried senarios amgen o ran incwm a 
gwariant er mwyn nodi bylchau a pharatoi ar gyfer y dyfodol drwy ymchwilio i 
ddulliau gweithredu gwahanol. 
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7 Yn ystod 2015-16 cyflawnodd Swyddfa Archwilio Cymru waith ym mhob cyngor er 
mwyn asesu digonolrwydd ei drefniadau cynllunio ariannol, rheolaeth ariannol a 
llywodraethu ariannol. Cyflwynwyd adroddiadau lleol a chyhoeddwyd adroddiad 
cryno cenedlaethol ym mis Awst 2016. Daeth yr adroddiad cryno cenedlaethol i'r 
casgliad bod awdurdodau lleol yn gwella eu trefniadau cynllunio strategol ond 
yn cael anhawster yn datblygu a darparu'r arbedion a’r newidiadau i 
wasanaethau ar y cyflymder sy’n ofynnol i sicrhau cydnerthedd ariannol yn y 
dyfodol.  

8 Yn yr asesiad hwn, a gynhaliwyd yn ystod y cyfnod rhwng mis Mehefin a mis Medi 
2016, rydym wedi canolbwyntio ar waith i nodi arbedion, cynllunio ar eu cyfer a'u 
cyflawni. Ystyriwyd i ba raddau y cyflawnodd Cyngor Gwynedd (y Cyngor) ei 
gynlluniau arbedion ar gyfer 2015-16, y gwaith y mae wedi'i wneud i sicrhau 
cydnerthedd ariannol yn ystod cyfnod cynllunio ariannol 2016-17 a chadernid ei 
gynlluniau arbedion ar gyfer 2016-17.  

9 Samplwyd tri chynnig ar gyfer gwneud arbedion yn 2016-17 ac ystyriwyd y 
tybiaethau sy'n sail iddynt, ac a oes systemau digonol i sicrhau y gellir eu cyflawni 
yn unol â'r amserlen arfaethedig.  

10 Yn dilyn y gwaith a wnaed yn 2015-16 aethom ati i nodi'r hyn a wnaeth y Cyngor o 
ganlyniad i'r hyn a ddysgodd a sut mae wedi ymateb i'n cynigion ar gyfer gwella 
mewn perthynas â chynllunio ariannol os gwnaethom unrhyw rai.  

11 Yn yr adroddiad hwn rydym wedi disgrifio rhai o nodweddion allweddol cynllunio 
ariannol effeithiol – Nodweddion cynllunio ariannol da. Mae archwilwyr wedi 
defnyddio'r rhain a ffactorau eraill i lunio barn gytbwys ar effeithiolrwydd trefniadau 
cynllunio ariannol cyngor a gwerthuso gallu cyngor i gyflawni ei Gynllun Ariannol 
Tymor Canolig a'i arbedion arfaethedig.  

12 Yn ein hadolygiad yn 2015-16 daethom i'r casgliad bod trefniadau rheoli ariannol 
y Cyngor yn gadarn ac mae mewn sefyllfa dda i fynd i'r afael â heriau yn y 
dyfodol. 

13 Yn yr adolygiad hwn daethom i'r casgliad bod gan y Cyngor ddull cynllunio 
arbedion effeithiol ac ystyriol sy'n cefnogi cydnerthedd ariannol yn y 
dyfodol. 

14 Mae hon yn sefyllfa gref sydd wedi parhau ers 2015-16 – Mae gan y Cyngor 
bolisïau sefydledig a chlir mewn perthynas â'i drefniadau cynllunio ariannol. 
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Cynigion ar gyfer gwella 

Arddangosyn 1: cynigion ar gyfer gwella 

Byddai'n anarferol pe na baem yn dod o hyd i bethau y gellir eu gwella ac, os byddwn yn 
gwneud hynny, gall yr Archwilydd Cyffredinol gymryd nifer o gamau. Yn yr achos hwn 
mae cynnig ar gyfer gwella wedi'i wneud a byddem yn disgwyl i'r Cyngor wneud rhywbeth 
yn ei gylch. 

 

Cynigion ar gyfer gwella 

C1 Atgyfnerthu'r trefniadau cynllunio ariannol drwy wneud y canlynol: 
• sicrhau bod amserlenni cyflawni mewn achosion busnes yn gadarn; a 
• sefydlu dull mwy corfforaethol o nodi cyfleoedd i gynhyrchu incwm. 
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Mae gan y Cyngor ddull cynllunio arbedion 
effeithiol ac ystyriol sy'n cefnogi cydnerthedd 
ariannol yn y dyfodol 

Cyd-destun 
15 Ers 2010, mae Llywodraeth y DU wedi lleihau ei gwariant ar wasanaethau 

cyhoeddus fel rhan o'i chynllun i leihau'r diffyg. Yn sgil y toriadau i'w chyllideb, bu'n 
rhaid i Lywodraeth Cymru wneud dewisiadau anodd o ran sut i ddosbarthu'r 
toriadau ariannol hynny rhwng y gwasanaethau cyhoeddus datganoledig. O 
ganlyniad, mae'r cyllid craidd y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i gynghorau lleol 
wedi gostwng bob blwyddyn. Hyd yma, mae'r rhan fwyaf o gynghorau lleol wedi 
llwyddo i leihau eu gwariant a mantoli eu cyllidebau, ond mae'r gostyngiadau 
blynyddol yn debygol o barhau ar yr un lefel. Dengys ein dadansoddiad, rhwng 
2013-14 a 2016-17, fod gostyngiad o £483 miliwn (10.9%) wedi bod yn y cyllid 
craidd1 hwn mewn termau real. 

16 Mae'n bosibl y bydd effaith y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd yn 
fygythiad i gynghorau lleol a'r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru. Yn syth 
ar ôl y penderfyniad cafwyd ymateb yn y marchnadoedd ariannol a arweiniodd at 
anwadalrwydd, er enghraifft, ym mhrisiau cyfranddaliadau, cyfraddau cyfnewid 
arian cyfred, prisiau olew ac arenillion bondiau, ac mae'r DU yn parhau i wynebu 
cryn dipyn o ansicrwydd yn ogystal â chwestiynau pwysig am gydberthnasau 
economaidd a masnachol ag Ewrop yn y dyfodol. Mae Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru (CLlLC) wedi mynegi pryderon ynghylch goblygiadau canlyniad 
refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, gan ei alw'n newid enfawr ym mholisi 
cyhoeddus y DU2 yn enwedig am mai cynghorau lleol gyda'i gilydd yw'r cyflogwr 
mwyaf yng Nghymru ac am eu bod darparu llawer o wasanaethau cyhoeddus 
pwysig. 

  

 
1 Mae cymharu cyllid craidd (Cyllid Allanol Cyfun) yn ystod y cyfnod rhwng 2013-14 a 
2016-17 yn gymhleth am ddau brif reswm. Yn gyntaf, mae Llywodraeth Cymru wedi 
ymgorffori grantiau a roddid ar wahân yn flaenorol mewn cyllid craidd. Er bod y broses 
hon o ‘ddadneilltuo’ grantiau yn arwain at gynnydd mewn cyllid craidd, nid yw o reidrwydd 
yn gynnydd net mewn cyllid. Mae gwerth net grantiau a ymgorfforwyd mewn cyllid craidd 
ers 2013-14 tua £76 miliwn mewn termau real (wedi'i addasu ar gyfer chwyddiant). 
2 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Pryder am effaith y refferendwm ar 
wasanaethau, 24 Mehefin 2016 
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17 Er bod yr arian a ddarperir gan Lywodraeth Cymru wedi gostwng yn gyffredinol, bu 
disgwyl i gynghorau ddiogelu ysgolion a gofal cymdeithasol rhag y rhan fwyaf o'r 
pwysau. Mae gofal cymdeithasol yn arbennig wedi'i chael hi'n anodd hyd yn oed 
gyda'r diogelwch hwn am fod newidiadau demograffig wedi cynyddu'r galw am 
wasanaethau, er enghraifft. Fodd bynnag, golyga hyn mai gwasanaethau eraill 
sydd wedi wynebu'r rhan fwyaf o'r toriadau ac mae eu cyllidebau wedi gostwng 
30% neu fwy mewn termau real ers 2013-14.   

18 Cafodd y Cyngor gymorth ariannol gwerth £166.9 miliwn gan Lywodraeth Cymru 
yn 2016-17. Mae hyn yn cyfateb i £1,356 fesul unigolyn yn y sir, sy'n uwch na 
chyfartaledd Cymru ond yn ostyngiad o 10.66%3 y pen mewn termau real ers 
2013-14. Mae materion allweddol eraill sy'n effeithio ar sefyllfa ariannol gyffredinol 
unrhyw gyngor, er enghraifft sylfaen gyffredinol y Dreth Gyngor, y gallu i gynhyrchu 
incwm yn lleol a'r lefelau amddifadedd. 

Arddangosyn 2: cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru yn 2016-17 

Dengys y graff isod faint o arian y mae pob cyngor yn ei gael fesul pen o'r boblogaeth 
gan Lywodraeth Cymru. 

 

Ffynhonnell: StatsCymru (www.statscymru.llyw.cymru) 

 
3 Mae'r ffigur ar gyfer y gostyngiad canrannol y pen yn amrywio o'r gostyngiad mewn 
cyllid craidd yn 2013-14 oherwydd yr amrywio yn y boblogaeth a welwyd yn ystod yr un 
cyfnod. 
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Arbedion a gyflawnwyd yn 2015-16 

Mae'r Cyngor wedi nodi ei fod wedi cyflawni 91% o'i arbedion 
arfaethedig ar gyfer 2015-16 yn ystod y flwyddyn a gall 
ddangos bod arbedion unigol wedi cael eu cyflawni 

Nodweddion cynllunio ariannol da 

19 Dylai fod gan gynghorau sydd â hanes da o gyflawni'r rhan fwyaf o arbedion 
arfaethedig yn ystod y flwyddyn gynlluniau arbedion a chynlluniau cyflawni 
datblygedig ar waith a ategir gan brosesau monitro cadarn. Nid oes rhaid i'r 
cynghorau hyn gau'r bwlch yn barhaus o flwyddyn i flwyddyn, drwy nodi arbedion 
amgen, defnyddio cyllid untro heb ei gynllunio o gronfeydd wrth gefn a 
glustnodwyd, cronfeydd cyffredinol wrth gefn, cronfeydd wrth gefn nac incwm heb 
ei gynllunio damweiniol a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn.  

Yr hyn a nodwyd gennym 

20 Yn ein hadolygiad yn 2015-16 nodwyd gennym fod gan y Cyngor fframwaith 
cynllunio ariannol effeithiol gyda pholisïau sefydledig a chlir mewn perthynas â 
threfniadau cynllunio ariannol a hanes da o nodi a chyflawni rhaglenni arbedion. 

21 Yn ein hadolygiad yn 2016-17 nodwyd gennym fod trefniadau cynllunio ariannol y 
Cyngor yn dal yn effeithiol. 

22 Nododd y Cyngor gynigion ar gyfer gwneud arbedion o £8.6 miliwn er mwyn helpu i 
gau'r bwlch yn y gyllideb ar gyfer 2015-16. Cyflawnodd y Cyngor 91% o'i arbedion 
arfaethedig. Cafodd unrhyw ddiffygion yn sgil arbedion nas cyflawnwyd eu 
gwrthbwyso gan ostyngiadau mewn cyllidebau adrannol neu o falansau. Mae'r 
Cyngor yn dwyn ymlaen unrhyw arbedion nas cyflawnwyd i flynyddoedd dilynol a 
chyfrifoldeb adrannau yw sicrhau y cânt eu cyflawni. Disgwylir i'r arbedion sy'n 
weddill o gynllun arbedion 2015-16 gael eu cyflawni yn ystod 2016-17. 

23 Roedd y Cyngor yn ystyried bod yr arbedion a wnaed yn 2015-16 yn ‘arbedion 
effeithlonrwydd gwasanaethau’ yn hytrach na ‘thoriadau i wasanaethau’. Cafodd 
pob elfen o'r cynllun arbedion ei monitro a'i hasesu ar gyfer risg er mwyn ei 
chyflawni yn ystod y flwyddyn. Roedd y rhan fwyaf o'r arbedion nas cyflawnwyd yn 
ymwneud ag adran unigol a chawsant eu lliniaru'n rhannol drwy drosglwyddiadau o 
fewn penawdau cyllideb ac ailbroffilio. Yn ystod y flwyddyn gwnaeth y Cyngor 
adolygu cynnydd yn rheolaidd a chyflwyno adroddiadau ar berfformiad yn erbyn y 
cynlluniau arbedion i Baneli Cyflawni perthnasol. Cafodd Panel Cyflawni'r Sefydliad 
Corfforaethol adroddiadau trosolwg o gynlluniau arbedion pob Panel. Cafodd 
adroddiadau monitro chwarterol ar y gyllideb refeniw, a oedd yn cynnwys 
adroddiad ar gynnydd yn erbyn cynlluniau arbedion adrannol, eu cyflwyno i'r 
Cabinet.   
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24 Mae'r Cyngor wedi tynnu sylw at rôl ariannol Aelodau'r Cabinet dros y blynyddoedd 
diwethaf. Mae Aelodau'r Cabinet bellach yn ymwybodol bod ganddynt gyfrifoldeb 
clir i sicrhau bod arbedion o fewn eu meysydd portffolio yn cael eu cyflawni'n llawn 
ac ar amser. Mae Aelodau'r Cabinet yn cyflwyno adroddiadau rheolaidd i'r Cabinet 
ar eu portffolios. Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys diweddariad ar gynnydd y 
cynllun arbedion sydd wedi'i broffilio (arbedion effeithlonrwydd a thoriadau).   

25 Yn dilyn newidiadau diweddar i fframwaith rheoli perfformiad y Cyngor, bydd 
deiliaid portffolios a chyfarwyddwyr corfforaethol yn adolygu ac yn herio'r ffordd y 
mae adrannau'n cyflawni'r cynllun arbedion bob naw wythnos. Un datblygiad a 
welwyd yn ddiweddar, er mwyn meithrin dealltwriaeth ac osgoi dyblygu, fu cynnwys 
rhai Aelodau craffu yn y cyfarfodydd hynny.  

Trefniadau cynllunio ariannol 

Mae gan y Cyngor drefniadau cynllunio ariannol cadarn ar waith 
a ategir gan gynlluniau arbedion ystyriol 

Nodweddion cynllunio ariannol da 

26 Mae'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn elfen allweddol o fframwaith cynllunio 
effeithiol ac integredig. Dylai gwaith cynllunio ariannol tymor canolig a gwaith 
cyllidebu blynyddol da adlewyrchu amcanion a blaenoriaethau strategol y cyngor ar 
gyfer y flwyddyn, ac yn y tymor hwy. Fel arfer mae Cynlluniau Ariannol Tymor 
Canolig yn cwmpasu cyfnod o rhwng tair a phum mlynedd a dylent nodi sut y caiff 
adnoddau eu neilltuo i ddarparu gwasanaethau a chyflawni blaenoriaethau'r 
cyngor. Dylid ystyried yr effaith ar ddinasyddion a rhanddeiliaid eraill hefyd. 

27 Mae Cynlluniau Ariannol Tymor Canolig da yn cynnwys ystyriaeth o'r risgiau 
ariannol allweddol ynghyd â sut i'w lliniaru. Mae'n rhaid i gynghorau lunio 
tybiaethau ynghylch chwyddiant, lefelau incwm, demograffeg, y galw am 
wasanaethau yn y dyfodol a chostau darparu gwasanaethau, ac mae angen seilio'r 
rhain ar ragfynegiadau rhesymol. Dylai'r cyngor hefyd ddefnyddio gwaith modelu 
ariannol i asesu'r effeithiau tebygol ar gynlluniau ariannol ac arbedion gofynnol ar 
gyfer amrywiaeth o wahanol senarios a risgiau. Dylai'r Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig gael ei adolygu'n aml a'i ddiweddaru er mwyn adlewyrchu newidiadau o 
ran tybiaethau a risgiau. 

28 Dylai cynghorau weithredu o fewn lefel o gronfeydd wrth gefn a balansau (gan 
gynnwys cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd a balans y gronfa gyffredinol), a 
gymeradwywyd gan yr Aelodau, ac sy'n briodol i'r risgiau strategol, gweithredol ac 
ariannol y maent yn eu hwynebu. Dylai cynghorau gynnwys manylion am y ffordd y 
caiff cronfeydd wrth gefn eu defnyddio dros gyfnod y Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig. 
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29 Mae'n rhaid i'r cyngor ddangos ei fod yn deall ei ffynonellau incwm a'r risgiau sy'n 
gysylltiedig â hwy a'i fod wedi adolygu ei ymagwedd tuag at ffioedd a thaliadau, am 
ei wasanaethau, er mwyn sicrhau gwerth am arian. 

Yr hyn a nodwyd gennym 

30 Yn ein hadolygiad yn 2015-16 nodwyd gennym fod trefniadau rheoli ariannol y 
Cyngor yn gadarn a'i fod mewn sefyllfa dda i fynd i'r afael â heriau yn y dyfodol. 

31 Yn ein hadolygiad yn 2016-17 nodwyd gennym fod gan y Cyngor Strategaeth 
Ariannol Tymor Canolig glir sydd wedi'i phennu ar gyfer pedair blynedd tan 2019-
20. Caiff ei hadolygu'n rheolaidd a'i diweddaru yn ôl yr angen, er mwyn ystyried 
newidiadau mewn newidynnau a thybiaethau allweddol. Mae'r Cynllun Ariannol 
Tymor Canolig yn nodi'r diffyg posibl yn y gyllideb ar gyfer pob blwyddyn yn y 
cyfnod o bedair blynedd. Mae'r Cyngor wedi llunio cynlluniau cynhwysfawr ar gyfer 
gwneud iawn am y diffyg hwn yn ystod 2016-17 a 2017-18. Bydd yn mireinio'r dull 
gweithredu hwn ymhellach er mwyn cau'r bwlch cyllido ar gyfer 2018-19 a 2019-20 
wrth i'r sefyllfa ariannol ddod yn gliriach.   

32 Er mwyn llywio'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig, mae'r Cyngor yn amcangyfrif 
ymrwymiadau na ellir eu hosgoi dros y pedair blynedd nesaf, gan ystyried yr ystod 
lawn o bwysau ar wasanaethau o ran costau gan gynnwys: chwyddiant (tâl ac 
arall), newidiadau mewn yswiriant gwladol, pensiynau, llog, a demograffeg. Mae'r 
Cyngor wedi modelu tri senario o ran cymorth posibl gan Lywodraeth Cymru yn y 
dyfodol ac wedi mabwysiadu dull ystyriol mewn perthynas â'i sefyllfa ariannol yn y 
dyfodol. 

33 Yn ystod 2015 cynhaliodd y Cyngor raglen ymgynghori gynhwysfawr, sef 'Her 
Gwynedd', a oedd yn ceisio barn y cyhoedd a rhanddeiliaid ar doriadau posibl i 
wasanaethau. Roedd ymgynghoriad Her Gwynedd yn effeithiol, gyda mwy na 
2,100 o ymatebion. Cynhelir Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb ar gyfer y rhan 
fwyaf o elfennau arbedion cyn y broses o bennu'r gyllideb.  

34 Mae gan y Cyngor tua £5.5 miliwn fel balans gweithredol yn ei gronfa gyffredinol 
wrth gefn. Mae gan y Cyngor bolisi ar gronfeydd wrth gefn a chaiff cronfeydd wrth 
gefn a darpariaethau eu hadolygu'n rheolaidd ac yn drylwyr. Fel rhan o'r broses o 
bennu ei gyllideb ar gyfer 2016-17, cytunodd y Cyngor i ryddhau £871,000 o 
gronfeydd wrth gefn ac £1.14 miliwn arall yn dilyn adolygiad o ofynion o ran 
darpariaeth er mwyn cefnogi ei Strategaeth Ariannol ar gyfer 2016-17. Mae'r 
Cyngor wedi cymeradwyo defnyddio'r £2.1 miliwn hwn fel 'pont' gyllido am iddo 
asesu na fyddai modd gweithredu'r holl doriadau sydd eu hangen yn ystod 
blwyddyn ariannol 2016-17. 

35 Mae trefniadau ffioedd a thaliadau ar waith sy'n nodi'r broses i'w dilyn wrth 
gynllunio cynnydd neu ddechrau codi tâl am wasanaethau.  
Mae'n cydnabod bod gwahanol ddulliau gweithredu yn dibynnu ar b'un a yw'r 
gwasanaeth yn statudol neu'n ddewisol. Mae targedau incwm gwasanaethau 
wedi'u cynnwys yn y broses o bennu'r gyllideb. Mae gwybodaeth am ffioedd a 
thaliadau ar gael i'r cyhoedd. Fodd bynnag, mae dull y Cyngor o nodi cyfleoedd ar 
gyfer cynyddu incwm drwy godi tâl am wasanaethau yn anghyson. 
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36 Mae'r amcanion a'r blaenoriaethau yng Nghynllun Strategol y Cyngor ar gyfer 
2013-17 yn rhoi fframwaith clir ar gyfer ei waith cynllunio ariannol ac fe'u 
hystyriwyd yng nghyd-destun nod cyffredinol y Cyngor, sef: 'rhoi pobl Gwynedd yn 
ganolog i bopeth rydym yn ei wneud'. 

Cynllun Arbedion 2016-17 

Mae gan y Cyngor gynlluniau arbedion manwl ac mae'n 
rhagweld y bydd 93% o'i gynllun arbedion ar gyfer 2016-17 yn 
cael ei gyflawni 

Nodweddion cynllunio ariannol da 

37 Mae gan gynghorau sy'n cyflawni arbedion yn effeithiol gynlluniau arbedion tra 
ystyriol sy'n rhan o strategaethau arbedion tymor hwy a ategir gan gynlluniau 
arbedion a chyflawni unigol datblygedig sydd wedi'u costio'n llawn ac sy'n cyd-fynd 
â'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Dylai cynigion ar gyfer gwneud arbedion fod yn 
rhai penodol a dylid cynnal asesiad risg ohonynt er mwyn nodi pa mor debygol 
ydyw y cânt eu cyflawni. 

Yr hyn a nodwyd gennym 

38 Yn ein hadolygiad yn 2015-16 nodwyd gennym fod cynlluniau arbedion y Cyngor 
yn benodol ac yn fesuradwy a bod gan y Cyngor hanes da o gyflawni'r rhan fwyaf 
o'i gynlluniau arbedion. 

39 Yn ein hadolygiad yn 2016-17 nodwyd gennym fod y Cyngor wedi nodi bwlch 
ariannol o £11.2 miliwn ar gyfer 2016-17 a fyddai'n cael ei gau drwy gyflawni 
arbedion effeithlonrwydd, gweithredu toriadau i wasanaethau a defnyddio'r bont 
gyllido gwerth £2.1 miliwn. Mae gan y Cyngor gynllun arbedion sydd wedi'i gostio'n 
llawn er mwyn cyflawni arbedion gwerth £6.6 miliwn yn ystod 2016-17 (mwy nag a 
broffiliwyd) a rhaglen o doriadau er mwyn cyflawni arbedion gwerth £2.6 miliwn; 
gyda'i gilydd, mae'r cynlluniau ar gyfer 2016-17 yn cyfateb i £9.2 miliwn. 

40 Ar ddiwedd yr ail chwarter, rhagamcanodd y Cyngor y bydd 93% o'r cynllun 
arbedion ar gyfer 2016-17 yn cael ei gyflawni. Mae'r Cyngor yn cymryd camau 
lliniaru er mwyn lleihau'r bwlch mewn arbedion. 

41 Mae'r trefniadau monitro mewnol yn gadarn ac mae'r Cyngor yn gallu mesur yr hyn 
a gyflawnwyd yn erbyn pob arbediad penodol. Caiff elfennau arbedion (ar gyfer 
arbedion effeithlonrwydd a thoriadau) eu monitro'n rheolaidd yn ystod y flwyddyn. 
Mae pob elfen arbedion yn cynnwys disgrifiad byr o'r arbediad, y swm i'w arbed, 
ynghyd â'r chwarter a'r flwyddyn y mae'r arbediad yn debygol o gael ei gyflawni (os 
oes arbedion amlflwyddyn yn gysylltiedig â'r elfen arbedion). Hefyd, mae'r cynllun 
yn cynnwys crynodeb o gynnydd pob elfen ynghyd â chyfanswm cronnus yr hyn a 
gyflawnwyd. Mae camau lliniaru hefyd wedi'u cynnwys. Mae'r cynnydd a wnaed yn 
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erbyn yr arbedion nas cyflawnwyd mewn blynyddoedd blaenorol hefyd yn cael ei 
fonitro'n agos.  

42 Y tri chynnig ar gyfer gwneud arbedion yn 2016-17 a samplwyd gennym er mwyn 
profi'r tybiaethau sy'n sail iddynt ac a oes systemau digonol i sicrhau y gellir eu 
cyflawni yn unol â'r amserlen arfaethedig oedd: 

• rheoli plâu – fel enghraifft o gynhyrchu incwm; 

• llyfrgelloedd – fel enghraifft o arbedion yn ystod y flwyddyn; a 

• gwasanaethau gwastraff – Casglu Gwastraff Gardd – enghraifft o arbedion 
2017-18 a ddygwyd ymlaen. 

43 Dangosodd yr adolygiad o'r sampl o gynigion ar gyfer gwneud arbedion fod yr 
achosion busnes yn gadarn ac yn cynnwys tybiaethau, costiadau ac amserlenni 
cyflawni sydd wedi'u datblygu'n dda, ond y gellid colli cyfleoedd i nodi cyfleoedd 
posibl i gynhyrchu rhagor o incwm.  
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Cyf Cynnig ar gyfer Gwelliant Derbyniwyd  Ymateb rheolwyr Dyddiad cwblhau 

 

 

Swyddog cyfrifol 

C1 Atgyfnerthu'r trefniadau 
cynllunio ariannol drwy 
wneud y canlynol:  
 
• sicrhau bod amserlenni 
cyflawni mewn achosion 
busnes yn gadarn; a  
 
 
 
 
 
• sefydlu dull mwy 
corfforaethol o nodi 
cyfleoedd i gynhyrchu 
incwm. 

 

 

 

Yn rhannol 

 

 

 

 

 

 

Derbyn 

 

 

 

Bwriedir gwneud pob ymdrech i sicrhau bod 

amserlenni cyflawni mewn achosion busnes yn 

gadarn.  Bydd hyn yn fwy ymarferol gyda 

thoriadau, ond bydd cynlluniau arbedion 

effeithlonrwydd sylweddol yn mynd yn gynyddol 

heriol a’r amserlen yn amodol ar sawl ffactor 

cymhleth (e.e. prosiect Hamdden). 

 

Mae’r Prif Weithredwr eisoes wedi ymgynghori yn 

anffurfiol gyda’r Cabinet a byddwn yn trin / ystyried 

y ffrydiau incwm allweddol yn gorfforaethol wrth 

adnabod arbedion newydd erbyn 2018/19 a 

2019/20. 

 

 

 

Parhaus 

 

 

 

 

 

 

Wedi cychwyn 

Rhagfyr 2016 ac 

ystyriaeth i barhau 

hyd at benderfyniad 

yn Rhagfyr 2018. 

 

 

 

Dafydd L Edwards, 

Pennaeth Cyllid / 

Geraint George, 

Arweinydd Rhaglenni 

Arbennig 

 

 

Dilwyn O Williams, 

Prif Weithredwr / 

Dafydd L Edwards, 

Pennaeth Cyllid 
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