
Cynllun Gweithredu ac Argymhellion y Pwyllgor Llywodraethu ac  
 

(Diweddarwyd yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mawrth 2023) 
 
 

1. Cynllun Gweithredu 
 

Rhif Cofnod / 
Rhif Agenda 

Camau Gweithredu Amserlen Cyfrifoldeb 
am y Cam 

Gweithredu 

 Cyllid (Cyllideb)   

    

 Llywodraethu a Rheoli Risg   

    

 Archwilio Cymru (AC)   

19.07.22 
 

Gwasanaethau Democrataidd a Chyllid i ddarparu datganiad 
sefyllfa cychwynnol o ran y cynnydd a wneir wrth wella’r 
broses a'r risg a nodwyd yng nghynllun archwilio Archwilio 
Cymru ar gyfer y Cyngor mewn perthynas â gofynion datgelu 
partïon cysylltiedig. 

  

 Archwilio Mewnol   

    

 Rheoli’r Trysorlys   

    

 Eitemau Gweithredol   

23.03.21 Y Pwyllgor Archwilio i'w ddarparu, maes o law, gyda 
gwybodaeth am baratoi ar gyfer 'SAARh 16 – Prydlesi' ar 
gyfer Datganiad Cyfrifon 2022/23. 

 AH 

02.04.19 
 
 

Wedi i’r gweithdrefnau disgyblu gael eu cwblhau yn y 
Gwasanaeth Rheoli Gwastraff, rhoi gwybod i'r Pwyllgor 
Archwilio am y cylch gorchwyl a'r dull o ran cwblhau'r 
Adolygiad Ôl-Archwilio cysylltiedig. 

Papur briffio 
sicrwydd 

cyfrinachol interim 
wedi’i ddosbarthu 

3.06.2021 

CL / CP 

 Traciwr AC/Astudiaethau Eraill   
    

 Perfformiad   

19.07.22 
 

Rhoi’r gyfres o’r dangosyddion perfformiad allweddol trin 
cwynion i’r Pwyllgor ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo gan y 
Bwrdd Halo. 

DPAau drafft 
wedi’u rhoi i’r 

Pwyllgor Ll&A ar 
29.11.22 

 

IB 

 Rhaglen Waith   

    

 Camau Eto i’w Cyflawni   
    

 Gohebiaeth   
    

 Ymgysylltiad Craffu/Llythyrau   

    

 



1. Argymhellion 
 

Dyddiad 
Cyfarfod y 
Pwyllgor 

Eitem Agenda Argymhelliad Dyddiad 
Codi 

Ymateb Y Tîm Rheoli   Dyddiad 
Gweithred
u Targed 

Statws 

27.09.22 Paul Orders, Prif 
Weithredwr 
 
Adroddiad Lles Drafft 
(Hunan-Asesu) 
2021/22 

1. Rydym yn argymell bod yr Asesiadau Strategol 
drafft dan bob Amcan Lles yn cael eu hadolygu i: - 
  
a. sicrhau bod y casgliadau gwerthusol cyffredinol 

yn cael eu cofnodi'n benodol,  
b. ystyried a ydynt yn rhoi digon o bwyslais ar 

ganlyniadau. 
 

10.10.22 Derbyniwyd - Ar gyfer pob adran Amcan Lles o'r 
adroddiad drafft, mae'r adran Gwerthuso 
Strategol wedi'i hadolygu yn dilyn cyfarfod 
Pwyllgor a'i diwygio i ddarparu asesiad 
gwerthusol cryfach o berfformiad. Mae'r Cyngor 
yn ymrwymo i weithio mewn ymgynghoriad â'r 
Pwyllgor ar weithredu'r argymhelliad hwn 
ymhellach yn yr asesiad canol blwyddyn sydd ar 
ddod ac mewn Adroddiadau Lles Blynyddol yn y 
dyfodol. 

17.10.22 Agor 

  2. Mae'r Pwyllgor yn cydnabod y broses hunan-
asesu strwythuredig a chynhwysfawr. Fodd 
bynnag, rydym yn argymell i'r Cyngor ystyried a 
yw'r Adroddiad Lles Blynyddol yn cofnodi 
casgliadau’n ddigonol i’r graddau y mae'n bodloni 
ei "ofynion perfformiad" sef: - 

 
a. Mae'n arfer ei swyddogaethau'n effeithiol,  
b. Mae'n defnyddio ei adnoddau yn economaidd, 

yn effeithlon ac yn effeithiol,  
c. Mae ei lywodraethu’n effeithiol ar gyfer 

sicrhau'r uchod 

 Derbyniwyd - Mae'r Cyngor wedi egluro yn yr 
adroddiad drafft diwygiedig ei fod o'r farn bod y 
broses hunan-asesu a'r Adroddiad Lles 
Blynyddol yn sicrhau bod y Cyngor yn bodloni’r 
gofynion perfformiad statudol. Mae'r Cyngor yn 
ymrwymo i weithio mewn ymgynghoriad â'r 
Pwyllgor ar barhau i gryfhau dull y Cyngor o 
ymdrin ag Adroddiadau Lles Blynyddol yn y 
dyfodol. 

17.10.22 Agor 

  3. Ystyrir bod gan yr hunan-asesiad naratif o fewn yr 
adrannau "Llwyddiannau Allweddol" bwyslais ar 
weithgareddau mewnbwn, rydym yn argymell, ar 
gyfer Adroddiadau Hunanasesu blynyddol yn y 
dyfodol, bod y Cyngor yn ystyried a ellir defnyddio 
ffocws cryfach ar ganlyniadau. 

 Derbyniwyd - Bydd y Cyngor yn adolygu 
adrannau Llwyddiannau Allweddol adroddiadau'r 
dyfodol er mwyn sicrhau cydbwysedd priodol 
rhwng mewnbwn, allbwn a chanlyniadau. 

15.12.22 Agor 

 


