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1 Cyflwyniad 
  

 1.1 Mae’r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth ynghylch y cynnydd yn erbyn 
yr hyn a nodir yn Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-23. Y bwriad yw darparu 
adroddiad cytbwys, sy’n rhoi sylw i’r agweddau na lwyddwyd i’w cyflawni yn 
ogystal ag i’r agweddau llwyddiannus.  

 
1.2 Mae adrodd yn rheolaidd yn ofyniad monitro hanfodol o fewn trefniadau rheoli 

perfformiad y Cyngor. Rydym yn monitro ein perfformiad yn rheolaidd mewn 
cyfarfodydd herio perfformiad Adrannol ac yn cyflwyno adroddiadau 
perfformiad Aelodau Cabinet unigol i gyfarfodydd o’r Cabinet ar gylch yn 
ystod y flwyddyn yn osgystal a llunio’r adroddiad hwn i werthuso cynnydd. 
Mae’r adroddiad wedi ei baratoi yn seiliedig ar adroddiadau perfformiad 
unigol Aelodau’r Cabinet a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn. 

 
1.3 Mae Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2021/22 (Atodiad 1) wedi ei 

strwythuro er mwyn adlewyrchu fformat Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-23. 
Yn y rhan gyntaf canolbwyntir ar berfformiad prosiectau Blaenoriaethau 
Gwella Cynllun y Cyngor tra mae’r ail ran yn edrych ar ein gwaith dydd i ddydd 
fesul adran.  

 
1.4 Mae’r prif fesurau wedi eu cynnwys o fewn corff yr adroddiad fel eu bod yn 

rhan o gyfleu'r stori n hytrach nag o fewn tabl mesurau ar wahân. 
 
1.5 Er mwyn cwrdd â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol mae angen 

i ni adrodd ar yr hyn yr ydym wedi ei wneud i gyfrannu tuag at egwyddorion y 
Ddeddf ac yn benodol yr amcanion llesiant sydd wedi eu mabwysiadu 
gennym. O ganlyniad, fe welir bod yr amcanion llesiant y mae prosiectau a 
gwaith dydd i ddydd yr Adrannau yn cyfrannu tuag atynt wedi eu hamlygu yn 
yr adroddiad.  
 

1.6 Mae trefniadau adolygu ac adrodd ac asesu ar berfformiad y Cyngor wedi 
bod yn destun newid deddfwriaethol drwy drefniadau Rhan 6 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru ) 2021. Mae hyn yn gofyn i’r Cyngor 
fesur ei berfformiad yn erbyn tair agwedd sef; 

 
(a) Ei fod yn cyflawni ei swyddogaethau yn effeithiol 
(b) Ei fod yn defnyddio adnoddau yn economaidd, effeithiol, effeithlon a 



(c) Bod ei drefniadau llywodraethu yn effeithlon yn cyflawni hyn.  
 

Mae ein trefniadau ar gyfer gweithredu'r gofynion yma yn datblygu ac mae’r 
adroddiad yma yn ymateb  i’r gofynion newydd yma. 

 

2 Rhesymau Dros Argymell y Penderfyniad 
  

2.1 Mae Cabinet y Cyngor wedi trafod Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 
2021/22 a welir yn Atodiad 1 yn ei gyfarfod ar y 14eg o Fehefin 2022, ac yn 
argymell bod y Cyngor yn mabwysiadu’r adroddiad. 

  
 
 

3.   Camau nesaf ac amserlen 
 

3.1   Yn dilyn mabwysiadu Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2021/22 
gan y Cyngor byddwn yn trefnu i hysbysu’r cyhoedd a phartneriaid o’r 
adroddiad drwy gyfathrebu’r adroddiad a’r prif lwyddiannau mewn 
amrywiol ffyrdd.  

 

4.    Argymhelliad 

4.1  Gofynnir i’r Cyngor gymeradwyo’r adroddiad fel adlewyrchiad cywir, 
cytbwys a chlir o berfformiad y Cyngor yn ystod 2021/22, a’i fabwysiadu.   

 

 
5. Barn y Swyddogion Statudol 
 
 

5.1 Barn y Swyddog Monitro 
 
Mae adroddiad ar berfformiad yn rhan o gyfundrefn llywodraethu priodol. Mae 
hefyd yn cyfarch dyletswydd y Cyngor i adrodd yn flynyddol ar berfformiad ac 
ar gyrhaeddiad yn erbyn yr Amcanion Llesiant fel y nodir yn yr adroddiad. Fodd 
bynnag mae’n briodol hefyd nodi fod y gyfundrefn yma wedi newid gyda 
trefniadau newydd ar gyfer adrodd ac ymgynghori ar berfformiad yn sgil Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 
 
5.2 Barn y Pennaeth Cyllid  
 
Rwyf wedi cydweithio gyda’r awdur i baratoi’r agweddau a ffigyrau ariannol sy’n 
yr Adroddiad Perfformiad a’i atodiadau, ac rwy’n cadarnhau cywirdeb y 
cynnwys perthnasol. Credaf fod yr Adroddiad yn adlewyrchiad teg o 
berfformiad y Cyngor yn ystod 2021/22. 

 
 

Atodiadau 
 

Atodiad 1 – Adroddiad Blynyddol Cyngor Gwynedd 2021/22. 

 


