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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.



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 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.”

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. 



4. ADNABOD RISGIAU LLYWODRAETHU

4.1 Mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn seiliedig ar Fframwaith CIPFA/Solace a gyhoeddwyd yn 
2016.

4.2 Mae’r Fframwaith yma’n 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 
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, sy’n 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 Mae cyfrifoldeb penodol am y risgiau hyn wedi eu rhannu ar draws y Cyngor, fel a ganlyn

Adran Nifer Risgiau
Amgylchedd 1
Cefnogaeth Gorfforaethol 9
Cyllid 4
Tîm Arweinyddiaeth a Chyfreithiol 8
Cyfanswm 22

4.6 Yr adran berthnasol sy’n gyfrifol am asesu’r risgiau hyn yn barhaus, gyda’r Grŵp Asesu Trefniadau 
Llywodraethu yn cadw trosolwg ohonynt.

4.7 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.



4.8 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

4.9 Lluosir y Sgôr Effaith a’r Sgôr Tebygolrwydd gyda’i gilydd i roi Sgôr Risg Presennol, sef sgoriau’r 
risgiau ar sail y rheolaethau sydd yn eu lle ar hyn o bryd.  Diffinnir 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

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

• Nifer risgiau uchel iawn: 0
• Nifer risgiau uchel: 3
• Nifer risgiau canolig: 10
• Nifer risgiau isel: 9

4.11 Lle adnabuwyd fod y sgôr risg presennol yn parhau’n uwch nag y mae’r Cyngor yn fodlon ei 
dderbyn, mae camau gweithredu pellach wedi eu hadnabod a’u hamlinellu yn y Datganiad.  Er hyn, 
pwysleisir fod mwyafrif y materion sydd wedi eu hamlygu yn y dadansoddiad systematig yma eisoes 
wedi cael eu hadnabod gan y Cyngor.



5. NEWIDIADAU ERS DATGANIAD 2016/17

5.1 Mae pob un o’r risgiau llywodraethu wedi cael eu hadolygu yn ystod y flwyddyn.  Gwneir hyn gan yr 
adran gyfrifol fel cam cyntaf, gyda’r Grŵp Asesu Trefniadau Llywodraethu yn ymgymryd â rôl 
sicrhau ansawdd.

5.2 Mae sgôr tri o’r risgiau wedi newid yn ystod y flwyddyn:

Risg Sgôr 
flaenorol

Sgôr 
Effaith

Sgôr 
Tebygol-

rwydd

Sgôr 
gyfredol

Sylwadau

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

16 
(Uchel)

Aros yn 
4

Lleihau o 
4 i 3

12
(Uchel)

Mae trefniadau wedi datblygu’n 
sylweddol yn ystod 2017/18, gyda’r cwrs 
Rhoi Ffordd Gwynedd ar Waith bellach 
wedi ei sefydlu fel rhan greiddiol o 
ddatblygiad pob rheolwr.  Mae tystiolaeth 
fod y diwylliant yn dechrau treiddio trwy’r 
holl Gyngor, gyda’r tebygolrwydd o weld 
diwylliant amhriodol wedi lleihau.  Er fod 
siawns o hyd y gwelwn hyn yn digwydd, 
asesir nad yw’n debygol iawn ar hyn o 
bryd.

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

6 
(Canolig)

Cynyddu 
o 2 i 3

Aros yn 3 9
(Canolig)

Ar ôl ystyriaeth bellach, daethpwyd i’r 
casgliad fod y sgôr effaith o 2 yn rhy isel.  
Yn unol â’r diffiniadau a nodir uchod, gall 
methiant i wneud y defnydd priodol o TG 
gael effaith sylweddol iawn, yn hytrach 
nag un arwyddocaol.  Mae’r Grŵp Asesu 
Trefniadau Llywodraethu a’r Adran Gyllid 
wedi cytuno ar y sgôr newydd.

Gwendidau yn ein 
trefniadau rheoli 
perfformiad sy'n 
golygu nad ydym yn 
gallu cymryd camau 
priodol i wireddu ein 
pwrpas

6 
(Canolig)

Aros yn 
2

Lleihau o 
3 i 2

4
(Isel)

Mae tystiolaeth fod y drefn monitro 
perfformiad wedi gwreiddio ar draws pob 
rhan o’r Cyngor erbyn hyn, ac yn 
gweithio’n effeithiol.  Mae’n annhebygol 
ar hyn o bryd y gwelwn wendidau yn y 
trefniadau lle na byddai modd cymryd 
camau priodol, sydyn.

6. ARGYMHELLIAD

6.1 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.


