
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 Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 

2009 i Gyngor Gwynedd wneud trefniadau i sicrhau gwelliant wrth arfer ei swyddogaethau, gan roi sylw 

penodol i effeithiolrwydd strategol, ansawdd gwasanaethau, argaeledd gwasanaethau, tegwch, 

cynaliadwyedd, effeithlonrwydd ac arloesi. 

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 2022 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r datganiad o gyfrifon. 

 

  



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, 

y Swyddog Adran 151, Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol, Pennaeth Cynorthwyol Cefnogaeth 

Gorfforaethol, y Rheolwr Risg & Yswiriant a’r Rheolwr Gwasanaeth Cefnogi Busnes y Cyngor. 

3.2 Er mwyn adlewyrchu Fframwaith CIPFA/SOLACE Delivering Good Governance in Local Government, 

mae’r fframwaith leol ar ffurf Cofrestr Risg Llywodraethu sydd yn rhan o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol, 

gan adnabod 23 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 Canolig 

Sgôr 1-5 Risg Isel 

 

3.7 Ers Mawrth 2020, hyd at dyddiad cyhoeddi Datganiad Cyfrifon 2021/22, mae’r Cyngor wedi parhau i 

ymateb i argyfwng pandemig Covid-19.  Lle mae hynny wedi cael effaith arwyddocaol a gweladwy ar 

drefniadau llywodraethu’r Cyngor, mae hynny wedi cael ei nodi isod. 

  



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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Uchel ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Mae cael diwylliant priodol yn gallu hyrwyddo'r holl agweddau llywodraethu a nodir yn y gofrestr ac 
yn yr un modd, mae cael diwylliant amrhiodol 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'r rhaglen 6 diwrnod i hyfforddi rheolwyr gwasaneth ar egwyddorion Ffordd Gwynedd (gan 
gynnwys egwyddorion rheoli perfformiad cadarn) wedi'i chyflwyno ers Haf 2017. Mae pob rheolwr 
gwasanaeth wedi dilyn yr hyfforddiant hwn erbyn hyn, gyda’r hyfforddiant hwn wedi bod ar gael i 
reolwyr newydd yn ogystal a darpar reolwyr i'r dyfodol. Mae'r Rhwydwaith Rheolwyr wedi'i ail-
sefydlu ac wedi cynnal ei gyfres cyntaf o gyfarfodydd ym Mawrth 2019. Mae'r arwyddion cynnar yn 
galonogol gyda'r anogaeth i reolwyr a'u timau ymgymryd ag adolygiadau o fewn eu gwasanaethau 
eu hunain yn hytrach na'r canolbwyntio blaenorol ar gynnal adolygiadau dwys. Mae cynnydd 
arwyddocaol yn gyffredinol ond mae tystiolaeth o hyd nad yw'r cynnydd hwnnw yn gyson ar draws y 
Cyngor. 

• Mabwysiadwyd Cynllun a rhaglen waith Ffordd Gwynedd ar gyfer y cyfnod 2019-2022 gan y Cabinet 
ar y 23 o Orffennaf, 2019. Mae'r Cynllun yn adnabod naw maes y byddwn yn canolbwyntio arno er 
mwyn gwreiddio'r "ffordd o weithio" ymhellach. Gyda golwg ar sicrhau fod pawb yn glir pa ymddygiad 
sy’n ddisgwyliedig ohonynt cylchredwyd swydd-ddisgrifiad newydd i bob rheolwr/uwch-reolwr sy'n 
amlinellu'r ymddygiadau disgwyliedig ohonynt a chytunwyd ar gynnwys generig i swydd-ddisgrifiad 
newydd ar gyfer penaethiaid a penaethiaid cynorthwyol. Mae ymgynghoriad yn bresennol ar 
gynnwys generig terfynol swydd-ddisgrifiadau ar gyfer arweinyddion tîm a staff yn gyffredinol. 

• Rydym wedi paratoi cyflwyniad ar gyfer cynorthwyo rheolwyr i ddeall y cyswllt agos rhwng diwylliant 
Ffordd Gwynedd a gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac wedi cyflwyno'r sesiwn honno 
i'r Rhwydwaith Rheolwyr yn ystod Chwefror/Mawrth 2021. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

4 3 12 

 

Ymddygiad 

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

Asesiad: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Isel ar hyn o bryd, oherwydd: 

 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 intergriti a moeseg.  Mae tystiolaeth o weithredu pan 
mae'n ymddangos fod y codau ymddygiad hyn wedi cael eu torri.  



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

 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

2 2 4 

 

Cyfreithlondeb 

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

Asesiad: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Isel ar hyn o bryd, oherwydd: 

 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. 

 Ni fu newid i’r trefniadau hyn yn ystod cyfnod y pandemig. 

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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Isel ar hyn o bryd, oherwydd: 

 Isafswm bosib o adroddiadau Pwyllgor sydd yn eithredig 

 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 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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar hyn o bryd, oherwydd: 

 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 o hyd i ymateb i ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 sy'n hwyluso egwyddor o'r fath. 

 Mae yna waith wedi digwydd i greu Cynllun Llesiant ac mae'r berthynas rhwng y sefydliadau wedi 
aeddfedu. 

 Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 Nid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw'r unig gyfrwng ar gyfer cydweithio gydag asiantaethau 
eraill ac mae yna risg bod yr amrediad eang o strwythurau cydweithio yn gallu llesteirio'r holl amcan 
o gydweithio gan greu dryswch. 

 Mae gan y Cyngor Feini 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 engreifftiau o lwyddiant (e.e. Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru) ac un o 
ymatebion y Cyngor i'r Papur Gwyn a gyhoeddwyd ar ddyfodol Llywodraeth Leol oedd fod angen 
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'r Cyngor yn ceisio chwarae ei ran yn symleiddio'r amgylchedd waith hynod gymhleth sydd wedi 
datblygu. 

 Mae yna gydweithio hefyd yn digwydd ar lefel sirol gyda llwyddiant yn amrywiol. Mae ein perthynas 
gyda'r Trydydd Sector yn parhau i esblygu ac rydym yn ceisio sicrhau ein bod yn defnyddio'r berthynas 
honno i uchafu'r budd sy'n gallu deillio o hynny i bobl Gwynedd.  Mae'r siwrnai yma yn parhau gyda'r 
adrannau perthnasol yn parhau i ddatblygu'r berthynas. 

 Yn ystod cyfnod y pandemig gwelwyd brwdfrydedd amlwg ymysg gwirfoddolwyr i helpu ein 
cymunedau a bu’r Cyngor yn weithgar yn ceisio cynorthwyo’r grwpiau hynny i lwyddo. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

3 3 9 

 

  



Ymgysylltu 

Risg: Methiant i ymgysylltu'n effeithiol â defnyddwyr gwasanaeth a dinasyddion unigol yn arwain at 
flaenoriaethu a phenderfyniadau gwael 

Asesiad: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar hyn o bryd, oherwydd: 

 Mae ystod o weithdrefnau ymgysylltu corfforaethol wedi eu sefydlu i sicrhau fod y Cyngor yn derbyn 
barn y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill fel bo'n briodol. 

 Mae trefniadau wedi eu sefydlu  i sicrhau fod ymarferiadau ymgysylltu corfforaethol y Cyngor yn 
cyrraedd grwpiau a charfannau megis pobl ifanc, pobl LGBT+, lleiafrifoedd ethnig, ffoaduriaid, 
oedolion gydag anableddau dysgu a busnesau Gwynedd. 

  Cyfrifoldeb y Gwasanaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu yw cefnogi gwasanaethau unigol i ymgysylltu yn 
y dull mwyaf addas. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

2 3 6 

 

Cyfeiriad a gweledigaeth 

Risg: Cyfeiriad a gweledigaeth sydd heb ei wreiddio mewn canlyniadau i unigolion ac nad yw felly'n 
gwireddu anghenion Pobl Gwynedd 

Asesiad: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Mae’r Cyngor yn effeithiol wrth bennu ei flaenoriaethau a rheoli disgwyliadau oherwydd y diwylliant 
o ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i bobl Gwynedd, gyda’r mesurau perfformiad a ddefnyddir i 
herio perfformiad ar draws yr holl wasanaethau yn deillio o hyn. 

• Cymeradwywyd Cynllun y Cyngor 2018-23 (adolygiad 2022/23) gan y Cyngor llawn ar 3 Mawrth 2022.  
Mae'r Cynllun yn cynnwys ein saith Amcan Llesiant, wyth Blaenoriaeth Gwella a phob cynllun 
adrannol.  Canolbwyntwyd ar sicrhau ei fod yn glir a hawdd i bawb i'w ddarllen a'i ddeall. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

3 2 6 

 

  



Cynaliadwyedd 

Risg: Risg o greu atebion anghynaliadwy sydd ddim yn cydymffurfio gyda 5 egwyddor Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol ac felly ddim yn edrych ar yr hirdymor 

Asesiad: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar hyn o bryd, oherwydd: 

• 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 eisioes yn cydymffurfio â'r holl egwyddorion ond i raddau gwahanol. Penderfynodd y  
Grŵp Rheoli mai'r ffordd orau oedd i Dimau Rheoli Adrannau i dalu sylw i'r egwyddorion wrth 
gynllunio ymlaen. Mae adroddiadau sy’n dod gerbron y Cabinet yn cael eu cyflwyno ymlaen llaw i'r 
Adran Cefnogaeth Gorfforaethol er mwyn eu hadolygu i gadw golwg ar sefyllfaoedd lle efallai nad 
oes sylw priodol wedi eu rhoi i'r egwyddorion.  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. 

• Yn dilyn archwiliad gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar ddechrau 2020 gwnaed gwaith pellach i 
adnabod y cyswllt rhwng egwyddorion y Ddeddf a Ffordd Gwynedd; cynhaliwyd sesiynau codi 
ymwybyddiaeth fel rhan o gyfarfodydd y Rhwydwaith Rheolwyr yn ystod gwanwyn 2021.  

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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Isel ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Tystiolaeth dros y blynyddoedd diwethaf fod Cyngor Gwynedd yn fodlon gwneud penderfyniadau 
anodd neu amhoblogaidd e.e. maes ysgolion, allanoli ei Dai Cyngor, gweithredu ar ganlyniadau anodd 
Her Gwynedd; newid y drefn Ieuenctid a chymryd camau i sicrhau egwyddorion gweithredu ym maes 
Addysg. 

• Mae’r Cabinet a’r Cyngor llawn wedi cyfarfodydd yn rhithiol trwy dduliau meddalwedd 
fideogynadledda yn unol â’r Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 
2020. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

2 2 4 

 

  



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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Isel ar hyn o bryd, oherwydd: 

• 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 ar 
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 Llywodraethu ac Archwilio 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. 

• Mae yna elfen o dystioaleth fod angen gwella'r cyfathrebu rhwng y Cabinet a'r corff sy'n gyfrifol am 
gydgordio'r gwaith craffu o hyd. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

2 2 4 

 

Adolygu deilliannau 

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

Asesiad: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar hyn o bryd, oherwydd: 

• 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 engreifftiau lle mae hynny wedi digwydd yn dda ac 
mae'r sefyllfa yn gwella. 

• Mae yna drafodaethau yn parhau i geisio sicrhau fod y Blaenoriaethau gwella yn ein Cynllun 
Corfforaethol yn fwy pendant o ran deilliannau, gyda'r Cynllun Perfformiad yn asesu i ba raddau y 
cyflawnwyd y deilliannau hynny.  Ein bwriad maes o law yw eu cyfuno mewn un ddogfen fydd yn 
gyfrwng i wella'r sefyllfa.   

  



Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

3 2 6 

 

Asedau Eiddo 

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

Asesiad: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Isel ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Mae’r Cynllun Asedau ar gyfer y cyfnod 10 mlynedd o 2019/20 hyd 2028/29 wedi cael ei ddatblygu a 
chafodd ei gymeradwyo gan y Cyngor llawn ar 07/03/2019. 

• 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 Technoleg Gwybodaeth y Cyngor ddim yn cael ei defnyddio i'w llawn botensial 

Asesiad: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar hyn o bryd, oherwydd: 

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

• Rydym wedi bod yn gweithredu yn unol â’r rhaglen waith sydd wedi ei gynnwys yn y Strategaeth 
Technoleg Gwybodaeth. Mae pwyslais penodol ar ddodâa gwasanaethu digidol yn agosach at bobl 
Gwynedd drwy gyflwyno arlwy o wasanaethau newydd, gan gynnwys: 
▫ apGwynedd, “Fy nghyfrif” a nifer o gyfleon i wneud ceisiadau am wasanaeth ar amser sy'n 

gweddu i'r dinesydd 
▫ cyfle i ddilyn cynnydd yn erbyn ceisiadau a gyflwynir, drwy'r wefan, drwy'r ffôn neu wyneb yn 

wyneb 
▫ nifer o wasanaethau newydd wedi eu cyflwyno yn ystod yr argyfwng Covid, gan gynnwys 

gweinyddu o grantiau i helpu busnesau a threfn apwyntiadau ar gyfer ymweld â'r canolfannau 
ailgylchu neu Siop Gwynedd.  

• Mae'r sianel ddigidol yn ddatblygiad parhaus a gwasanaethau newydd yn cael eu rhyddhau'n gyson. 
Mae sawl datblygiad mewnol i wella gweinyddiaeth mewnol, gan gynnwys rhestr faith o 
ddatblygiadau hunanwasanaeth staff a gwelliannau sylweddol i drefniadau hyfforddi.  Nid y sianeli 
hunanwasanaeth (mewnol ac allanol) yw'r unig ddatblygiadau.  Mae oddeutu hanner cant o 
systemau newydd yn cael eu datblygu'n flynyddol a'r rhain wedi eu teilwra o amgylch y gofynion y 
gwasanaethau yn hytrach na gorfod addasu gwasanaeth i gwrdd ag anghenion system penodol.Tra 
bod yna enghreifftiau lu o ble 'rydym wedi defnyddio technoleg i wella sut yr ydym yn cyflawni 
gwasanaethau i drigolion Gwynedd, nid yw'n digwydd ar y cyflymder yr hoffem iddo ddigwydd a 
mae sawl cais yn parhau am adnodd i'w datblygu. 



• Mae'r Strategaeth Technoleg Gwybodaeth  yn gosod camau i ymestyn y defnydd a wneir o dechnoleg 
er mwyn cefnogi amcanion gwella y Cynllun Strategol, gan hefyd gryfhau gallu gwasanaethau i 
fanteisio ar gyfleoedd i ddefnyddio technoleg yn effeithiol.  Mae yna elfen o dystiolaeth fod hyn yn 
dwyn ffrwyth gyda hunan wasanaeth yn dod yn fwy a mwy o rhan o ddefnyddio technoleg i'w gwneud 
yn haws i drigolion gael gwasanaethau. 

• Wrth ymestyn defnydd technoleg mae risgiau pellach yn ein wynebu o ran diogelwch a seibrgadernid, 
gyda'r elfen yma yn asesiad hanfodol o unrhyw ddatblygiad newydd neu adolygiad o ddatrysiad 
cynhenid. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

3 3 9 

 

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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Mae'r Cynllun Pobl yn blaenoriaethu gwella 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. 

• 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'r angen i ddatblygu unigolion i gyflawni swyddogaethau arbenigol ac allweddol yn cael ei 
ddiwallu mewn sawl modd gyda'r ffocws ar ymestyn y nifer o brentisiaethau presennol, cynllun 
Arbenigwyr Yfory a datblygu sgiliau arwain ymysg y gweithlu presennol trwy gyflwyno'r cynllun 
datblygu potensial presennol i'w weithredu ar draws pob Adran yn y Cyngor. 

• 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'r Grŵp Prosiect a swyddogion y Tim 
Adnoddau Dynol yn cydweithio'n agos hefo rheolwyr yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant yn 
bresennol ac yn canolbwyntio ar adnabod swyddi a swyddogaethau allweddol yno.  Mae'r Cynllun 
hwn wedi esblygu dros y deuddeg mis diwethaf ac mae o ers Ionawr 2021 yn ymgorffori gwaith sy'n 
cynnwys datblygiad y cynllun prentisiaethau a chynlluniau Adnabod a Datblygu Talent o fewn a thu 
hwnt i'r gweithlu presennol. 

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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Mae Arweinyddiaeth yn gosod y safon y mae disgwyl i bob Aelod a gweithiwr yn y Cyngor ei ddilyn. 
Mae ei effaith, felly, yn enfawr - gall Arweniyddiaeth 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 Raglen 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 yn y 
gorffennol wedi bod yn glir beth y mae hynny yn ei olygu na sut i'w wella. 

• 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. Mae'r pwyslais cynyddol a roddir ar "arwain" yn hytrach na "rheoli" o 
fewn diwylliant Ffordd Gwynedd yn arwydd arall cadarn o'r camau breision sy'n cael eu cymryd gydag 
aelodau'r Cabinet yn cymryd rol blaenllaw i hyrwyddo arweinyddiaeth dda trwy ymrwymo i'w 
datblygiad fel arweinwyr. Ymhellach cytunwyd ar yr hyn a ddiffinir fel arweinyddiaeth o fewn Cyngor 
Gwynedd ac mae'r diffiniad hwnnw yn cael ei adlewyrchu mewn swydd-ddisgrifiadau diwygiedig ar 
gyfer pob pennaeth a rheolwr yn y Cyngor. Mae'r ymrwymiad ar lefel gwleidyddol a gweithredol yn 
arddangos bod y camau positif hyn wedi dwyn ffrwyth a bod yr angen a'r gallu i arwain yn gwreiddio 
fel y norm o fewn y Cyngor 

• Mae atgyfodiad diweddar y Rhwydwaith Rheolwyr, gyda'r pwyslais ar ddatblygu sgiliau arwain, yn 
gam allweddol arall  yn y newid pwyslais o ddiwylliant "rheoli" i "arwain" o fewn y Cyngor tra bo'r 
Adolygiad Rheolaethol a'r swydd-ddisgrifiadau diwygiedig hefyd wedi cyfrannu at eglurder yng 
nghyswllt y disgwyliad o arwain.      

•  Yn sgil hyn oll, ystyrir y gwaith yma fel rhywbeth sy'n parhau yn allweddol ond gan gydnabod nad 
yw'n gymaint o risg ag y bu yn y gorffennol. 

• Er mwyn adlewyrchu hynny, mae'r gwaith hwn wedi'i ymgorffori o fewn rhaglen waith Cynllun Ffordd 
Gwynedd yn hytrach na sefyll fel prosiect ar ei draed ei hun er bod prosiect penodol yn parhau i gael 
blaenoriaeth gwella uchel yng nghyswllt Merched mewn Arweinyddiaeth o fewn y Cyngor. 

• Mae'r Cyngor yn cydnabod bod y nifer o ferched sydd yn cyflawni swyddogaeth rheolaethol o fewn 
y Cyngor yn anghymesur â rhaniad y gweithlu cyfan ac felly'n edrych i hybu'r nifer merched sy'n 
ymgeisio ac yn cyrraedd swyddi uwch o fewn y Cyngor. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

4 2 8 

 

  



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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Mae yna drefniadau cryf ar gyfer monitro ein cydymffurfiaeth â rhai mathau penodol o risgiau 
gweithredol.  

• Mae pob risg yn y Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi cael ei ystyried o berspectif y risg i Bobl Gwynedd, 
nid o safbwynt mewnblyg y Cyngor. 

• Lansiwyd Cofrestr Risg Corfforaethol ar ei newydd wedd ar 6 Mawrth 2021.  Mae’r system newydd 
wedi profi i fod yn gyfleuster hwylus i ddefnyddiwr ym mhob adran wrth iddynt ystyried eu 
blaenoriaethau a nodi beth sydd angen ei wneud, ac i gynorthwyo aelodau i herio perfformiad a 
sicrhau fod y camau disgwyliedig wedi cael eu cymryd. 

• Mae gwersi wedi eu dysgu o’r Pandemig Covid-19 sydd wedi bod yn werthfawr mewn argyfyngau 
dilynol, e.e. y rhyfel yn Wcrain. 

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 
i wireddu ein pwrpas 

Asesiad: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Isel ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Mae cyfundrefn Rheoli Perfformiad y Cyngor yn canolbwyntio ar sicrhau fod unedau busnes yn 
cyflawni eu pwrpas, a hynny trwy adolygu'n barhaus os ydym yn mesur y pethau cywir.  

• 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 cyfrifoldeb hwy i gyfarfodydd y Cabinet. 
Mae trefniadau clir wedi cael eu rhoi yn eu lle ar gyfer 2022/23. 

• Bydd yr Archwilydd Cyffredinol hefyd yn arsylwi ar ein perfformiad mewn gwahanol feysydd drwy 
gyhoeddi amrywiol adroddiadau ac mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cymryd trosolwg 
fod unrhyw argymhellion yn derbyn sylw.  

• Mae'r Drefn Gwynion Gorfforaethol yn parhau i weithio'n dda.  Mae'r Swyddog Gwella Gwasanaeth 
yn sicrhau ein bod yn dysgu gwersi o gwynion, ac yn osgoi ailadrodd camgymeriadau.  Mae’r 
Gwasanaeth Cwynion a Gwella Gwasanaethau wedi gallu parhau i weithredu i ddelio â phryderon y 
cyhoedd ac i gefnogi gwasanaethau trwy gydol cyfnod y pandemig. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

2 2 4 

 

  



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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Isel ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Mae adroddiad blynyddol y Rheolwr Archwilio yn cadarnhau fod modd rhoi sicrwydd ar y rheolaethau 
mewnol yn y Cyngor. 

• Mae adolygu ac addasu rheolaethau mewnol fel eu bod yn gymesur i’r hyn sydd ei angen yn greiddiol 
i'r nod o roi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud, gan waredu tasgau or-
fiwrocrataidd.  Mae cael gwared o rwystrau yn ran o waith pawb, gan arwain at lefel addas o reolaeth 
fewnol. 

• Mae effeithlonrwydd y gyfundrefn Archwilio Mewnol dan adolygiad parhaus, ac mae hunanasesiad 
yn dangos fod y gwasanaeth yn cwrdd â'r safonau proffesiynol yn unol â'r disgwyl. 

• Mae gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gylch gorchwyl cytunedig sy’n cael ei adolygu’n 
rheolaidd. Mae tystiolaeth fod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn effeithiol iawn yn gwireddu 
ei swyddogaethau. 

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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Mae’r system ERDMS, iGwynedd, bellach wedi ei chyflwyno i bawb yn y Cyngor ac yn sylfaen ar gyfer 
rhannu gwybodaeth yn fwy effeithiol, lleihau dyblygu a galluogi llai o gamau mewn prosesau. Mae’r 
gwaith o uwchraddio’r system i fersiwn ddiweddaraf y dechnoleg yn mynd yn ei flaen yn ystod 2021 
a 2022. 

• Mae’r Gwasanaeth Ymchwil a Gwybodaeth yn cefnogi adrannau wrth ddefnyddio gwybodaeth i 
wneud penderfyniadau gan ganolbwyntio ar y blaenoriaethau uchaf yng Nghynllun y Cyngor. 

• Mae angen parhaus i godi ymwybyddiaeth am egwyddorion Diogelu Data, a gwella ymagweddiad yn 
y maes.  Mae'r gwaith hwn yn parhau. 

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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Mae gan y Cyngor drefniadau effeithiol ar gyfer cynllunio a rheoli'n ariannol, gan gynnwys cyfrifwyr 
ac archwilwyr mewnol, dan arweiniad y prif swyddog cyllid.  

• Mae gan archwilwyr mewnol ffocws ar drefniadau effeithiol a rheolaethau mewn systemau 
ariannol, tra mae'r cyfrifwyr yn gweithio'n agos gyda'r adrannau ac yn annog perchnogaeth 
rheolwyr o'u systemau, perfformiad, a phriodoldeb ariannol. 

• Mae'r gwaith o adolygu gwariant yn erbyn cyllidebau, a monitro fod arbedion wedi'u cyflawni gan 
holl adrannau’r Cyngor, yn sicrhau fod y gwasanaethau yn gweithredu'n effeithlon. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

3 3 9 

 

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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Isel ar hyn o bryd, oherwydd: 

• 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 yn cynhyrchu adroddiadau rheolaidd ar ei sefyllfa ariannol.  
• Bydd monitro adroddiad Cabinet yn parhau i ddigwydd yn naturiol gyda'r Prif Weithredwr yn taro 

golwg ar bob un. 

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: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Canolig ar hyn o bryd, oherwydd: 

• 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 Cyfarwyddwr 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.  

• Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cadw trosolwg ar y trefniadau llywodraethu yn ogystal 
ag ar weithrediad argymhellion archwilwyr allanol. 

• Yn cefnogi hyn mae'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn gweithredu yn unol â'r safonau proffesiynol 
statudol, sef Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus. Mae Covid-19 wedi cael effaith andwyol 
ar allu’r Archwilio Mewnol i gyflawni cymaint o archwiliadau yn ystod 2020/21, ac i raddau llai yn 
2021/22, ag mewn blwyddyn arferol. 

• Yn ffurfiol, fodd bynnag, y drefn craffu sydd i fod i ddal y Cabinet i gyfrif.  Mae yna graffu a herio 
penderfyniadau a pholisiau yn dryloyw a gwrthrychol ond mae ansicrwydd ynglŷn a pha mor effeithiol 
y mae hynny. Adolygwyd y trefniadau cyn etholiad Mai 2017 ac fe benderfynodd y Cyngor fynd yn 
groes i argymhelliad y Pwyllgor Archwilio a mabwysiadu trefn wahanol ar gyfer y dyfodol.  

• Mae'r drefn newydd wedi'i rhoi ar waith yn dilyn etholiadau Mai 2017. Gwnaed addewid i adolygu 
effeithiolrwydd y trefniadau diwygiedig ac mae’r Gweithgor Craffu, sy'n cynnwys aelodau o'r Cabinet, 
Fforwm Craffu ac uwch swyddogion, wedi cyflwyno opsiynau ar gyfer diwygio'r trefniadau ymhellach. 
Cynhaliwyd gweithdai gyda'r Aelodau yn ystod Hydref 2019 er mwyn egluro ac ystyried yr opsiynau 
ond bu i'r Cyngor, yn ei gyfarfod ar y 19 Rhagfyr 2019, dderbyn argymhelliad y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu i wrthod newid y trefniadau sylfaenol a thrwy hynny lynu at dri pwyllgor craffu, fel ag 
y sefydlwyd ym Mai 2017. 

• Mae'r tîm newydd a sefydlwyd, ar gyfer cryfhau'r gefnogaeth i drefniadau craffu o fewn y Cyngor, yn 
gweithio'n agos hefo Cadeiryddion/Is-gadeiryddion y pwyllgorau unigol er mwyn sicrhau eglurder a 
rhannu arferion gorau. Bydd hyn yn ymestyn i ddatblygu trefniadau craffu rhanbarthol ar y cyd ag 
awdurdodau eraill ble'n berthnasol. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

2 3 6 

 

  



Iechyd, Diogelwch a Llesiant 

Risg: Trefniadau a gweithredu anniogel gan Wasanaethau y Cyngor i reoli risgiau iechyd a diogelwch yn 
effeithiol 

Asesiad: 

Rydym wedi asesu fod hwn yn risg Uchel ar hyn o bryd, oherwydd: 

• Hyd at gychwyn COVID roedd gwaith da wedi digwydd yn y maes hwn, ond mae ffocws y gwaith tros 
y ddwy flynedd diwethaf wedi gorfod bod ar reolaeth risgiau COVID.   Fen enghraifft, hyd at gychwyn 
COVID, roedd y mwyafrif helaeth o Reolwyr Gwasanaeth wedi mynychu cwrs IOSH Rheoli yn Ddiogel 
o fewn y 3 mlynedd ddiwethaf (ag eithrio lleiafswm bychan ble nad ydynt yn rheoli risgiau 
arwyddocaol). Oherwydd trosiant, a gan nad oes cyrsiau wedi eu cynnal tros y ddwy flynedd 
ddiwethaf, mae hyn wedi llithro. 

• Gweithdai iechyd a diogelwch wedi eu cynnal i staff a rheolwyr fel dilyniant i'r hyfforddiant IOSH 
mewn Adrannau ble fo risgiau uchel 

• Gwaith o asesu cymhwysedd rheolwyr i reoli iechyd a diogelwch ar draws y Cyngor wedi ei gychwyn 
cyn yr argyfwng Covid. Hwnnw wedi adnabod gwendidau o ran cwblhau asesiadau risg yn gywir neu 
fethu rhoi mesurau lliniaru digonol mewn lle. Bydd angen ail afael yn y gwaith hwnnw fel mater o 
flaenoriaeth unwaith bydd y sefyllfa wedi ei adfer i lefel diogel er mwyn cynnal ymweliadau monitro 
rhaglenedig. Mae rhai Rheolwyr yn adrodd fod swmp y gwaith sydd ei angen i godi pob elfen o'u 
gwaith i safon yn enfawr. 

Sgôr Risg Cyfredol: 

Effaith Tebygolrwydd Sgôr risg 

5 3 15 

 

 

 

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

llywodraethu gan y Pwyllgor Llywodraethu ac 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.  



Rhan 4: MATERION LLYWODRAETHU ARWYDDOCAOL 

4.1 Dengys y sgoriau uchod na ystyrir fod unrhyw un o’r 23 maes llywodraethu yn cyflwyno risg uchel 

iawn, ond mae 2 yn risg uchel ac 12 yn risg canolig. 

4.2 Mae pob un o’r meysydd llywodraethu wedi cael ei ystyried yng nghyd-destun y pandemig Covid-19 

a rydym yn fodlon fod Cyngor Gwynedd wedi gallu addasu ei drefniadau gwaith er mwyn ymdopi â’r 

argyfwng heb wanhau ei drefniadau llywodraethu a rheolaeth fewnol mewn ffordd sydd angen ei 

amlygu yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol hwn. 

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

RISG UCHEL 

Maes Llywodraethu Trefniadau i Ymateb Adran Gyfrifol 

Diwylliant y Cyngor 

Mae fersiwn terfynol swydd-ddisgrifiad diwygiedig i 
arweinyddion tîm a gweddill staff y Cyngor sydd yn 
cadarnhau'r ymddygiadau disgwyliedig ohonynt wedi'u 
cytuno arnynt gyda golwg i ryddhau'r swydd-
ddisgrifiadau diwygiedig erbyn Hydref 2022.  

Mae adolygiad o gynnydd Ffordd Gwynedd ar draws y 
Cyngor yn cael ei gynnal yn bresennol mewn 
cydweithrediad ag aelodau Cabinet a Grwp Tasg a 
Gorffen o blith aelodau'r Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio. Mae'r adolygiad wedi cynnwys gofyn i bob 
Pennaeth Adran gynnal hunan-asesiad o ddatblygiad y 
diwylliant o fewn eu gwasanaethau. Rhagwelir y bydd 
adroddiad yn nodi casgliadau'r adolygiad yn cael ei 
chytuno arni cyn diwedd Gorffennaf 2022. Bydd hynny 
wedyn yn sail i gynhyrchu rhaglen waith tair blynedd 
ffres ar gyfer gwreiddio'r diwylliant ymhellach ar draws 
y Cyngor. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

Iechyd, Diogelwch a 
Llesiant 

1. Cynnal trafodaeth agored â phenaethiaid /uwch 
reolwyr / rheolwyr pob Adran er mwyn deall eu 
anghenion, egluro'r egwyddor y tu ôl i newid mewn 
model busnes, a chanfod y ffordd fwyaf effeithiol o 
ddatrys y sefyllfa. 

2. Cytundeb fod y cyrsiau IOSH yn ail ddechrau ym mis 
Mai 2022 

3. Prosiect iechyd a diogelwch corfforaethol ar y gweill i 
gynnal adolygiad llawn o bob elfen ar draws y sefydliad 
a chynllun gwaith mewn lle. 

4. Cynnal adolygiad llawn o hyfforddiant penodol staff, 
sut mae hyfforddiant mandadol yn cael ei ddarparu, a 
phwy sydd yn ei ddarparu. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

 

 

  



RISGIAU CANOLIG 

Maes Llywodraethu Trefniadau i Ymateb Adran Gyfrifol 

Rhanddeiliad 

Mae yna ymdrechion yn mynd ymlaen mewn amryw 
feysydd i geisio symleiddio perthynas waith sy'n 
gymhleth.  Fodd bynnag rhaid cydnabod mai dim ond 
hyn a hyn y mae modd i ni ei wneud ac mae yna le i 
gwestiynu mai'r ateb bellach yw ceisio darganfod ffyrdd 
o weithio rownd y rhwystrau deddfwriaethol sydd wedi 
cael eu gosod gan y Llywodraeth arnom.  Rydym eisoes 
yn gwneud hynny yn eithaf llwyddiannus.  

Tim 
Arweinyddiaeth a 

Chyfreithiol 

Ymgysylltu 

Yn ystod 2022/23, byddwn yn defnyddio ymarferiad 
ymgysylltu Fframwaith Adfywio'r Cyngor i: 

• gynnal ymarferiad ymgysylltu fydd yn dod a 
budd i sawl Adran, Gwasanaeth a phrosiect 
allweddol gan gynnwys Arolwg Llesiant Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn, 
Asesiad Anghenion Poblogaeth (Adran 
Oedolion), Arolwg Angen Tai Lleol (Adran Tai ac 
Eiddo), Cymunedau Glan a Thaclus (Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol), Egwyddorion Twristiaeth 
Gynaliadwy (Economi a Chymuned); 

• treialu'r defnydd o feddalwedd ymgysylltu 
newydd (meddalwedd "Bang The Table") fydd 
yn gwneud y profiad o ddweud eu dweud yn 
syml ac apelgar i'r cyhoedd; 

• datblygu brand newydd ar gyfer y maes 
ymgysylltu (brand "Ardal Ni"); 

• treialu ffordd newydd o ymgysylltu ar lefel 13 
ardal lleol yn hytrach na Gwynedd gyfan.  

 Byddwn hefyd yn: 

• parhau i ddatblygu a chryfhau trefniadau 
ymgysylltu ar draws y Cyngor; 

• parhau i amlygu’r cyfleoedd a chefnogi 
gwasanaethau unigol i ymgysylltu’n 
rhagweithiol gyda phobl Gwynedd; 

• parhau i ddatblygu ein trefniadau ar gyfer 
sicrhau ein bod yn ymgysylltu'n effeithiol gyda 
grwpiau yr ydym fel Cyngor yn ei chael yn anodd 
i'w cyrraedd; 

• cwblhau'r gwaith ar brosiect ymgysylltu sy'n 
rhan o Gynllun Cydraddoldeb y Cyngor. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

Cyfeiriad a 
gweledigaeth 

Derbynnir y risg ar ei lefel bresennol. 
Cefnogaeth 

Gorfforaethol 



Maes Llywodraethu Trefniadau i Ymateb Adran Gyfrifol 

Cynaliadwyedd 

Byddwn yn edrych ar ein trefniadau cynllunio (gan 
gynnwys Cynllun y Cyngor, Adroddiadau Perfformiad 
Blynyddol a’r hunan asesiad corfforaethol sydd angen 
ei gynnal) er mwyn ceisio  sicrhau ein bod yn rhoi mwy 
o sylw i egwyddorion y Ddeddf gan hefyd adrodd ar y 
cynnydd. 

Byddwn yn ystyried sut y gellir codi ymwybyddiaeth o'r 
egwyddorion trwy eu perthnasu hefo egwyddorion 
gweithredu Ffordd Gwynedd. 

Fel rhan o’r teclyn asesu effaith newydd Cydraddoldeb 
bydd angen amlinellu cyfraniad tuag at  roi'r pum 
ffordd o weithio ar waith, ac yn ymateb i’r 7 nod 
llesiant cenedlaethol. Bydd y teclyn yn cael ei lansio ym 
mis Mai 2022. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

Adolygu deilliannau Derbynnir y risg ar ei lefel bresennol. 
Tim 

Arweinyddiaeth a 
Chyfreithiol 

Asedau Technoleg 
Gwybodaeth 

Bydd gweithgaredd i lunio Strategaeth Ddigidol newydd 
yn mynd rhagddo a hynny dan oruchwyliaeth y Grŵp 
Rheoli Corfforaethol drwy nawdd y Grŵp Strategol 
Trawsnewid Digidol.  Fe fydd y strategaeth ddigidol yn 
gam naturiol o'r Strategaeth Technoleg Gwybodaeth. 

Cyllid 

Cynllunio'r Gweithlu 

Bydd y gwaith o adnabod bylchau a gweithredu'n 
rhagweithiol, sydd wedi ei gychwyn gyda'r Adran 
Oedolion, yn cael ei ledaenu i weddill y Cyngor yn ystod 
y flwyddyn gyfredol gyda Grwp Prosiect traws-adrannol 
yn cyfarfod am y tro cyntaf ar 4 Gorffennaf, 2022. 

Cymeradwywyd cyfanswm o £1.1 miliwn gan y Cabinet 
ym Mai 2021 er mwyn parhau efo'r Cynllun 
Prentisiaethau a'r Cynllun Rheolwyr ac Arbenigwyr 
Yfory. Bydd hyn yn ein galluogi i gyflogi o leiaf 20 
prentis y flwyddyn am y dair blynedd nesaf ynghyd ag 
hyd at 6 hyfforddai proffesiynol yn ystod yr un cyfnod.  

Mae'r Cynllun Datblygu Talent Mewnol hefyd wedi'i 
sefydlu a byddwn yn edrych i ymestyn y Rhaglen 
Datblygu Potensial i adrannau tu hwnt i Cefnogaeth 
Gorfforaethol yn ystod y flwyddyn i ddod. Mae Rhaglen 
Datblygu Potensial benodol hefyd wedi'i datblygu ar 
gyfer merched fel rhan o'r Prosiect Merched mewn 
Arweinyddiaeth. Mae'r garfan cyntaf o ferched wedi 
ymgymryd a'r Rhaglen eisoes gyda'r ail gyfres wedi'i 
threfnu a'r cofrestru ar ei gyfer wedi'i gau. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 



Maes Llywodraethu Trefniadau i Ymateb Adran Gyfrifol 

Arweinyddiaeth 

Mae Rhaglen Datblygu Potensial benodol wedi'i 
datblygu ar gyfer merched fel rhan o'r Prosiect 
Merched mewn Arweinyddiaeth. Mae Cynllun Mentora 
ar gyfer merched hefyd wedi'i gymeradwyo ac mae 
hyfforddiant penodol i'r garfan gyntaf o "fentoriaid" 
wedi'i gynnal. Byddwn yn parhau i gynnal "sgyrsiau dros 
baned" ar gyfer arweinwyr a darpar-arweinwyr ar 
draws y Cyngor ac hefyd i gynghorwyr benywaidd yn y 
Cyngor newydd. 

Byddwn hefyd yn datblygu'r ymddygiadau arwain a 
ddisgwylir o reolwyr yn gyffredinol ac hynny'n bennaf 
trwy gyfuniad o hyfforddiant yn ymwneud a'r "ffordd o 
weithio" a thrwy herio'r ymddygiadau fel rhan o'r 
gwerthuso parhaus sy'n cael ei hyrwyddo fel rhan o 
sefydlu'r diwylliant. 

Byddwn yn arbrofi efo dull amgen o gynnal sesiynau y 
rhwydwaith rheolwyr trwy sefydlu grwpiau o 12 
rheolwr fydd yn gallu cynnal a chefnogi'u gilydd. Mae'r 
gyfres cyntaf o gyfarfodydd wedi'u cynnal ar sail rhithiol 
yn gynharach yn y flwyddyn gyda'r bwriad o gynnal y 
gyfres nesaf o gyfarfodydd wyneb i wyneb yn ystod 
Hydref 2022. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

Rheoli Risg 

Gwaith dal angen ei wneud i sicrhau fod holl adrannau’r 
Cyngor yn cynnal y drefn o gofnodi eu prif risgiau a’u 
hadolygu’n rheolaidd.  Byd y Gwasanaeth Yswiriant a 
Risg yn cefnogi'r holl adrannau er mwyn sicrhau fod 
defnydd y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn gyson ar 
draws y Cyngor, ac fod risgiau yn cael eu diweddaru'n 
barhaus.  Bydd y drefn o ystyried cynnwys cofrestrau 
risg wrth fonitro perfformiad adrannau yn datblygu 
ymhellach. 

Cyllid 



Maes Llywodraethu Trefniadau i Ymateb Adran Gyfrifol 

Gwybodaeth 

Mae Cynllun Gwybodaeth newydd yn cael ei lunio ar 
gyfer 2021-26 fydd yn edrych i: 

1. Ymestyn y gwaith cefnogi gwasanaethau wrth 
ddefnyddio a dehongli data ynglyn â'u gwasanaethau 
ac am Wynedd 

2. Sefydlu a hyrwyddo Safonau Data ar gyfer meysydd 
lle mae anghysondebau yn bodoli neu wedi codi. 

3. Leihau y risg mewn diogelwch gwybodaeth sy'n 
bodoli ar draws y Cyngor (hynny yn sgil cynnal asesiad 
cynhwysfawr ar sail fframwaith archwilio'r ICO) 

4. Gyflwyno ffyrdd o sicrhau bod staff yn derbyn 
hyffroddiant priodol ar gyfer diogelu data'r Cyngor. 

5. Roi trefn ar wybodaeth a gwaredu gwybodaeth yn 
amserol 

6. Ehangu'r defnydd o iGwynedd fel ein bod yn gwneud 
y mwyaf o'r hyn mae'n ei gynnig 

7. Sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn rhwydd 

8. Leihau'r defnydd o bapur 

9. Cryfhau trefniadau rheoli CCTV trwy benodi person 
cyswllt ar gyfer systemau sydd ddim yn rhai canol tref a 
chamerâu corff   

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

Cyllid 

Ar ôl cyfnod hir o ddarganfod a chyflawni arbedion, 
dros £30m yn y cyfnod ers 2015/16, mae'r cynlluniau 
bellach gymaint yn anoddach i'w gwireddu gyda 
phrosiectau effeithlonrwydd yn llawer mwy o waith na 
thorri gwasanaethau. Adolygwyd yr holl gynlluniau 
arbedion er mwyn asesu pa rai sydd bellach yn 
anghyraeddadwy, a lluniwyd rhaglen ddiwygiedig o 
arbedion ar gyfer 2022/23. Drwy’r trefniadau cadarn 
sydd gennym i fonitro sut y mae adrannau yn cyflawni 
arbedion, byddwn yn sicrhau bod y rhaglen ddiwygiedig 
yma yn cael ei chyflawni. Byddwn hefyd yn cefnogi 
adrannau gyda chostau trawsffurfio, wrth iddynt 
gyflwyno trefniadau gwaith newydd. 

Cyllid 



Maes Llywodraethu Trefniadau i Ymateb Adran Gyfrifol 

Sicrwydd 

Bydd y Tim Craffu yn gweithio'n agos trwy'r Fforwm 
Craffu gyda'r Cadeiryddion newydd er mwyn 
gweithredu ar y rhaglenni craffu yn ystod y flwyddyn i 
ddod gyda'r trefniadau yn eu lle ar gyfer cynnal 
gweithgorau efo holl aelodau pob Pwyllgor Craffu cyn 
diwedd Gorffennaf 2022. 

Bydd adroddiad yn cael ei chyflwyno i gyfarfod o'r 
Cyngor llawn ar y 23 Mehefin 2022 yn argymell 
cyfrifoldeb am graffu gwasanaethau canolog o'r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i'r Pwyllgor Addysg 
ac Economi  yn sgil newidiadau sydd yn cael eu 
cyflwyno i rôl a chyfansoddiad y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio yn sgil gofynion Deddf Lywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 

  



Rhan 5: BARN 

Rydym o’r farn fod y trefniadau llywodraethu a ddisgrifir uchod yn cynnig sicrwydd fod ein trefniadau 
llywodraethu ar y cyfan yn gweithredu’n dda.  Serch hynny, rydym yn bwriadu cymryd camau i ddelio gyda’r 
materion a nodir yn Rhan 4 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. 
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