
 

CABINET CYNGOR GWYNEDD 

 

 

Adroddiad i gyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd 

 

1. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 

1.1. Cymeradwyo Adroddiad Perfformiad Gwynedd 2019/20 ac argymell i’r Cyngor 
Llawn ei fod yn ei fabwysiadu 
 

2. Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 
 

2.1. Yn unol â chyfundrefn rheoli perfformiad y Cyngor, cyflwynir Adroddiad Perfformiad 
Gwynedd 2019/20 i’r Cabinet yn gyntaf am gymeradwyaeth. 
 

3. CYFLWYNIAD 
 

3.1. Mae gofyn i ni fel Cyngor gyhoeddi adroddiad yn flynyddol sy’n mesur ein 
perfformiad yn erbyn ein blaenoriaethau. 

 
3.2. Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn ystyried yr adroddiad wrth baratoi ei asesiad ar 

berfformiad y Cyngor.  Yn ôl yr arfer, byddant yn chwilio am adroddiad cytbwys, sy’n 
rhoi sylw i’r agweddau na lwyddwyd i’w cyflawni yn ogystal ag i’r agweddau 
llwyddiannus.  

 
3.3. Mae Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2019/20 (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. 
 

3.4. Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi bod yn cyhoeddi’r Adroddiad blynyddol 
yn yr haf ond, yn anffodus, mae’r amserlen wedi llithro i’r Hydref eleni oherwydd 
argyfwng Covid-19. Mae gofyn statudol ar awdurdodau lleol i gyhoeddi adroddiad 
ar berfformiad y flwyddyn ariannol flaenorol erbyn y 31 Hydref. 
 

3.5. Mae’r adroddiad wedi ei baratoi yn seiliedig ar adroddiadau perfformiad unigol 
Aelodau’r Cabinet a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn.  
 

 
  

Dyddiad y cyfarfod: 15fed Medi 2020 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn 

Swyddog Cyswllt: Dewi W. Jones, Rheolwr Gwasanaeth Cefnogi Busnes 
y Cyngor 

Rhif Ffôn Cyswllt: 32233 

Teitl yr Eitem: Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2019/20 



 
3.6. Fel y flwyddyn ddiwethaf mae’r prif fesurau wedi eu cynnwys o fewn corff yr 

adroddiad fel eu bod yn rhan o gyfleu'r stori yn hytrach nag o fewn tabl mesurau ar 
wahân. 
 

3.7. Nodir fod angen cadarnhau cynnwys Rhagair yr Arweinydd a bydd hyn yn digwydd 
cyn cyflwyno’r fersiwn derfynol o’r adroddiad i’r Cyngor Llawn. 
 

3.8. 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. 
 

3.9. Mae’r adroddiad drafft a gyflwynir yn Atodiad 1 wedi ei gyflwyno yn yr un fformat 
a’r arfer ond y bwriad yw paratoi fersiwn wedi ei ddylunio ar gyfer ei gyflwyno i’r 
Cyngor Llawn. Oherwydd amserlen dynn nid yw wedi bod yn bosibl gwneud y 
gwaith dylunio ar yr adroddiad cyfan ond ceir enghraifft o’r clawr a chynnwys ar 
gyfer yr  Adran Plant a Theuluoedd yn Atodiad 2.  
 

4. CAMAU NESAF AC AMSERLEN 
 

4.1. Bydd y Cyngor yn trafod ac yn derbyn, neu beidio, yr adroddiad yn ei gyfarfod ar 
1af o Hydref 2020. Pan fydd yr adroddiad terfynol wedi ei gymeradwyo gan y Cyngor 
bydd yn cael ei gyhoeddi.  
 

4.2. Trefnir hysbysu’r cyhoedd o’r adroddiad drwy gyfathrebu’r adroddiad a’r prif 
lwyddiannau yn weledol ar gyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â thrwy argraffu a 
rhannu copïau drwy gyfryngau a lleoliadau arferol y Cyngor e.e. llyfrgelloedd. 

   
 

Barn y Swyddogion Statudol 
 
Y Swyddog Monitro: 

Mae adroddiad ar berfformiad ac allbynnau Cynllun y Cyngor yn rhan o gyfundrefn 
llywodraethu priodol. Mae hefyd yn cyfarch dyletswydd y Cyngor i adrodd yn flynyddol ar 
berfformiad dan Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ac ar gyrhaeddiad yn erbyn yr 
Amcanion Llesiant fel y nodir yn yr adroddiad.  
 
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 
(mae’r ffigyrau ariannol yn gyson gyda’r Datganiad o Gyfrifon 2019/20). Roedd y Cyngor 
wedi cyflawni llawer ar ‘daith’ 2019/20 cyn yr argyfwng diweddar, tra’n isafu’r effaith 
niweidiol o doriadau grant y Llywodraeth, wrth gyflawni £29miliwn o arbedion dros y 5 
mlynedd diwethaf (gweler tudalen 58).  
 

 

 


