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Cyngor Sir Ynys Môn 

Adroddiad i: Pwyllgor Gwaith 

Dyddiad: 19/7/22 

Pwnc: Hunan Asesiad Corfforaethol 2022 

Deilydd Portffolio: Cyng. Robin W Williams 

Pennaeth Gwasanaeth / 
Cyfarwyddwr: 
 

Carys Edwards, Pennaeth Proffesiwn AD & 
Thrawsnewid 

Awdur yr Adroddiad: 
Ffôn: 
E-bost: 
 

Gethin Morgan 
01248 752111 
gethinmorgan@ynysmon.llyw.cymru 
 

Aelodau Lleol:  D/B 

 

A –Argymhelliad/Argymhellion a rheswm/rhesymau 

 

Fel rhan o ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 cydnabyddir y 

dyletswydd canlynol ar Gyngor Sir Ynys Môn –  

 

…….. i adolygu ei berfformiad yn barhaus 

(1) Rhaid i brif gyngor adolygu’n barhaus i ba raddau— 

(a) y mae’n arfer ei swyddogaethau yn effeithiol, 

(b) y mae’n defnyddio ei adnoddau mewn modd darbodus, effeithlon ac effeithiol, ac 

(c) y mae ei drefniadau llywodraethu yn effeithiol o ran cyflawni’r materion a nodir 

ym mharagraffau (a) a (b) 

ac, mewn cysylltiad â phob blwyddyn ariannol,  

lunio adroddiad sy’n nodi ei gasgliadau ynglŷn ag i ba raddau y gwnaeth fodloni’r 

gofynion perfformiad (a, b & c uchod) yn ystod y flwyddyn ariannol honno. 

I ddiwallu’r disgwyliad uchod, yr hyn sydd wrth law yw Hunan-Asesiad 2021/22 y 

Cyngor Sir. Mae’n tystiolaethu allbwn y fframwaith cynllunio corfforaethol a rheoli 

perfformiad y Cyngor Sir ac yn ddiweddglo proses sydd yn cyd-blethu amryw o 

wahanol agweddau at ei gilydd. 

Argymhellir i’r Pwyllgor Gwaith –  

(i) dderbyn yr Asesiad a’r rhaglen cysylltiedig o welliant fel dogfen drafft sydd 

yn cydnabod ac yn cyfleu sefyllfa cyfredol y Cyngor Sir ac  

(ii) i wahodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (PLl&A) am sylwadau 

pellach yn eu cyfarfod ar y 26ain o Orffennaf, 2022  

(iii) gan hefyd wahodd y PLl&A i’w gyflwyno i gyfarfod y Cyngor Sir ar y 13eg 

o fis Medi, 2022.   

Noder y pwysigwrydd (yn unol a‘r ddeddfwriaeth) bod y Cyngor Sir yn cymryd i 

ystyriaeth sylwadau’r PLl&A gan unai eu derbyn neu’i gwrthod. Os yn gwrthod 
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A –Argymhelliad/Argymhellion a rheswm/rhesymau 

sylwadau’r PLl&A am ba bynnag reswm, bydd angen i’r Cyngor Sir nodi’r rhesymeg 

yn glir paham.    

 

 
 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a pham wnaethoch chi eu 
gwrthod a / neu ddewis yr opsiwn hwn? 

 

Ni ystyriwyd opsiynau eraill gan fod y disgwyliad yma’n un o newidiadau creiddiol y 

ddeddfwriaeth newydd – Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

 

 
 

C – Pam mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

 
Mae’r broses hwn i ennyn sylw a sylwadau’r Pwyllgor Gwaith ynghyd a’r Pwyllgor 
Llywodraethiant ac Archwilio cyn i’r Hunan-Asesiad gael ei ystyried a’i fabwysiadu 
gan y Cyngor Sir llawn ym mis Medi eleni.  
 
Mae’n broses sydd yn unol a Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 
 

 
 

Ch – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 
llawn? 

 
Mae’r penderfyniad hwn yn unol a’r cyfansoddiad diwygiedig (cymal / para 3.2.2) 
 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn oddi fewn i’r gyllideb a gymeradwywyd gan y 
Cyngor? 

 

Rhagwelir bod y rhaglen waith cysylltiedig a’i wireddiad dan arweinyddiaeth a 

pherchnogaeth y Tîm Arweinyddiaeth  (TA) o fewn amser yn unol a blwyddyn gyllidol 

y Cyngor Sir am 2022/23. 

 

 
 

Dd –  Asesu’r effaith bosib (os yn berthnasol): 

1 Sut mae’r penderfyniad hwn yn 
effeithio ar ein hanghenion tymor hir 
fel Ynys? 

Yn effeithio ar ein hanghenion tymor hir 
drwy gydnabod meysydd cysylltiedig 
sydd angen sylw pellach fel corfforaeth. 
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Dd –  Asesu’r effaith bosib (os yn berthnasol): 

2 A yw hwn yn benderfyniad a 
ragwelir a fydd yn atal costau / 
dibyniaethau ar yr Awdurdod i’r 
dyfodol? Os felly, sut? 
 

Yn rhannol – ydi, parthed y gwelliannau 
disgwyliedig sydd ei angen mewn 
perfformiad rhai meysydd a.y.y.b. 

3 A ydym wedi bod yn cydweithio 
gyda sefydliadau eraill i ddod i'r 
penderfyniad hwn? Os felly, rhowch 
wybod gyda phwy.  

Mae rhan penodol o’r hunan-asesiad yn 

cydnabod yr holl waith cydweithio sydd 

yn digwydd ar draws ystod y 

gwasanaethau. 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi 
chwarae’u rhan wrth ddrafftio’r 
ffordd hon ymlaen? Esboniwch sut. 

Mae dinasyddion Ynys Môn drwy’r 
pwyllgorau sgriwtini corfforaethol yn cael 
cyfle chwarterol i fynegi barn a herio’r 
gorfforaeth ar ei berfformiad. Mae’r 
cynnwys hefyd yn datgan sut bod y 
gwasanaethau gwahanol yn cynnwys 
dinasyddion yn ei penderfyniadau. 
 

5 Nodwch unrhyw effaith bosibl y 
byddai'r penderfyniad hwn yn ei 
chael ar y grwpiau a ddiogelir o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 
 

Ni rhagwelir bod y rhaglen waith yn cael 
effaith ar y grwpiau a ddiogelir dan 
ddeddf cydraddoldeb 2010. 

6 Os yw hwn yn benderfyniad 
strategol, nodwch unrhyw effaith 
bosibl y byddai'r penderfyniad yn ei 
chael ar y rhai sy'n profi anfantais 
economaidd-gymdeithasol. 

D/B 

7 Nodwch unrhyw effaith bosibl y 
byddai'r penderfyniad hwn yn ei 
chael ar gyfleoedd pobl i 
ddefnyddio'r Gymraeg ac ar drin y 
Gymraeg ddim llai ffafriol na'r iaith 
Saesneg. 

D/B 

 

E – Gyda phwy wnaethoch chi 
ymgynghori? 

Beth ddywedon nhw? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arwain 
(UDA) (gorfodol) 

Mae sylwadau’r PW / TAS wedi’i 
cynnwys yn yr adroddiad cyfredol. 
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Cyllid / Adran 151 (gorfodol) Mae sylwadau’r Swyddog 151 fel aelod 
cyflawn o’r TAS wedi cynnwys yn 
ogystal. 
 

3 Swyddog Cyfreithiol / Monitro 
(gorfodol) 

Mae sylwadau’r Swyddog Monitro fel 
aelod cyflawn o’r TAS wedi’i cynnwys yn 
ogystal. 
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E – Gyda phwy wnaethoch chi 
ymgynghori? 

Beth ddywedon nhw? 

4 Adnoddau Dynol (AD) Sylwadau wedi cynnwys 
 

5 Eiddo 
 

 

6 Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh) 

 

7 Caffael 
 

 

8 Sgriwtini 
 

 

9 Aelodau Lleol Dim yn berthnasol  
 

 
 

F - Atodiadau: 

 
Hunan-Asesiad Cyngor Sir Ynys Môn - 2022 
 

 
 

Ff – Papurau cefndirol (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad i gael unrhyw wybodaeth 
bellach): 

 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
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Hunanasesiad - 2022 

Hunanasesiad cyntaf y Cyngor Sir, fel y disgwylir o dan Ddeddf 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paratowyd gan – Y Gwasanaeth Trawsnewid  

Dyddiad cyhoeddi: Mehefin 2022 
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Hunanasesiad y Cyngor o ganlyniad i –  

 

Adolygiadau Perfformiad Gwasanaeth (APG/SPR’s) / Adroddiadau 

Perfformiad / Datganiad Llywodraethu Blynyddol (DLlB/AGS) / 

Adolygiadau Allanol / Arolwg Staff / Ymgysylltu â Rhanddeiliaid 

 

 

 

Categori 

Hunanasesiad     
Perfformiad  Rhesymeg  

Rheoli Perfformiad     Da   

Perfformiad da yn erbyn dangosyddion 

allweddol 

Darpariaeth gwasanaeth i gwsmeriaid 

wedi’i haddasu a’i moderneiddio 

Strwythurau llywodraethu priodol ar waith 

sy’n galluogi penderfyniadau amserol    

Defnyddio 

Adnoddau 
Da   

Lefelau uwch o gronfeydd wrth gefn 

Y mwyafrif o’r staff yn teimlo eu bod yn 

cael eu gwerthfawrogi ac yn falch of fod yn 

gweithio i’r Cyngor 

Strwythurau cydweithredol rhagorol ar 

waith  

Rheoli Risg Da    

Adroddiadau Archwilio Allanol Cadarnhaol 

Wedi ymgymryd ag adolygiad trylwyr o’r 

gofrestr risg strategol  

Ymagwedd gadarnhaol y Cyngor tuag at 

ddiogelu corfforaethol 
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Cyflwyniad           
 

Mae’r adroddiad hwn yn un sy’n adlewyrchu hunanasesiad cyntaf Cyngor Sir Ynys Môn fel y 

disgwylir o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Mae’n adlewyrchu allbwn y 

fframwaith cynllunio a rheoli perfformiad corfforaethol ac yn darparu sail dystiolaethol o ran y modd y 

mae’r Cyngor wedi perfformio. Defnyddir yr adnoddau sydd ar gael iddo wrth reoli a lliniaru risgiau 

cysylltiedig yn ystod cyfnod heriol ac ansicr i lywodraeth leol o ran ei hymateb i’r pandemig Covid. 

Bwriad y fframwaith perfformiad a llywodraethu cenedlaethol newydd yw cefnogi newid diwylliannol 

a sefydliadol o fewn llywodraeth leol. Y nod yw adeiladu ar gryfderau presennol a chreu sector mwy 

arloesol, agored, gonest, tryloyw ac uchelgeisiol, sy’n herio ei hun, a lle mae cynghorau ar y cyd yn 

mynd ati i wella canlyniadau a safonau mewn perthynas â’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt 

ledled Cymru. Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn cydnabod ac yn cadw at ddisgwyliadau o’r fath.           

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyngor 

adolygu’n barhaus i ba raddau y mae’n bodloni’r ‘gofynion perfformiad’, hynny yw, i ba raddau:                

 y mae’n arfer ei swyddogaethau yn effeithiol; 

 y mae’n defnyddio ei adnoddau yn ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol; 

 y mae ei lywodraethiant yn effeithiol er mwyn cyflawni’r uchod. 
 
Mae’r Adolygiadau o Berfformiad Gwasanaethau yn darparu un o elfennau craidd y Fframwaith 

Cynllunio a Rheoli Perfformiad Corfforaethol (CPPMF), ac mae eu swyddogaeth a’u pwrpas yn elfen 

hanfodol o drefniadau llywodraethu corfforaethol cryf.                 

Mae hunanwerthuso’n rhan annatod o unrhyw broses sydd ar waith i wella sefydliad, a’i brif bwrpas 

yw gweithredu fel modd o hunansicrhau. Fodd bynnag, cydnabyddir o fewn Cyngor Sir Ynys Môn, 

trwy hunanwerthuso mewn modd effeithiol, gall hefyd roi sicrwydd i gynulleidfaoedd allanol, gan 

gynnwys partneriaid, rheoleiddwyr ac, yn wir, preswylwyr. 

Gofynnwyd i bob Gwasanaeth (y mae gan Gyngor Sir Ynys Môn naw ohonynt) gwblhau 

hunanasesiad - gan sgorio eu perfformiad yn ôl meysydd a nodwyd yr ystyriwyd eu bod yn bwysig o 

ran mesur perfformiad cyffredinol gwasanaethau. Gofynnwyd iddynt werthuso eu perfformiad yn 

erbyn y pedwar maen prawf isod:          

1. Rhagorol – Llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau arwyddocaol o arferion rhagorol 

yn y sector 

2. Da – Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig y mae angen eu gwella’n sylweddol  

3. Digonol – Cryfderau yn gorbwyso’r meysydd i’w gwella 

4. Anfoddhaol – Meysydd pwysig i’w gwella yn gorbwyso’r cryfderau  

I ategu’r gwerthusiad o berfformiad, gofynnwyd hefyd i bob un o’r Gwasanaethau amlygu eu barn o 

ran sefyllfa’r gwasanaeth yn nhermau’r rhagolygon y bydd yn gwella yn y dyfodol. Gwnaed hyn trwy 

ddefnyddio’r meini prawf isod, a gellir cael mynediad iddynt yn Atodiad ‘A’A’:  

A. Rhagorol – Tebygol iawn. Mae gan y gwasanaeth hanes rhagorol o ran ei allu i 

wella, ac mae ganddo’r capasiti i gefnogi gwasanaethau eraill i wneud yn well 

B. Da – Gwasanaeth effeithiol sydd eisoes yn gwneud yn dda, ac mae’n gwybod 

pa feysydd y mae angen eu gwella. Trwy ganfod y gefnogaeth iawn a rhoi 

camau gweithredu ar waith, mae gan y gwasanaeth y potensial i wneud yn well 

fyth            
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C. Digonol – Mae angen gwella’r gwasanaeth, ac mae angen ei helpu i ganfod y 

camau i wella, neu i wneud newidiadau’n gyflymach trwy drafodaethau â’r Uwch 

Dim Arweinyddiaeth 

D. Anfoddhaol – Mae angen gwella’r gwasanaeth yn sylweddol, ac mae angen 

iddo dderbyn cymorth ar unwaith 

Gyda’i gilydd, mae’r gwerthusiad o berfformiad, yn ogystal â gwireddu’r rhagolygon y bydd 

gwasanaethau’n gwella yn y dyfodol, a gyflwynir i aelodau etholedig ac a fydd yn destun craffu 

ganddynt, yn darparu darlun cyfredol a chywir o sefyllfa’r gwahanol wasanaethau o’u safbwynt hwy, 

ac mae’n darparu rhan o’r dystiolaeth ar gyfer yr Hunanasesiad corfforaethol hwn.                            

Trwy gydol y naw mlynedd diwethaf, bu’r Cyngor yn gwella ac yn aeddfedu’r modd y mae’n 

esblygu’r fframwaith rheoli perfformiad. 

Mae’r hunanwerthusiad hwn yn crynhoi casgliad y gwaith hwnnw ar gyfer 2021/22, ac yn gwerthuso 

perfformiad cyffredinol y Cyngor, a sgoriwyd gan ddefnyddio’r un dulliau â’r rheiny a amlinellwyd yn 

flaenorol. 
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A. Rheoli Perfformiad     

Cyflwyniad   
Er mwyn cael darlun trylwyr, teg a chyflawn o ansawdd rheoli perfformiad o fewn y Cyngor, bydd yr 

adran hon o’r hunanasesiad yn dwyn ynghyd gwybodaeth am Adroddiadau Perfformiad, 

Gwasanaethau i Gwsmeriaid, a Llywodraethu a Chydymffurfiaeth. Trwy ddod â’r rhain ynghyd, gellir 

dangos ein perfformiad fel sefydliad, ynghyd â’n diwylliant a’r modd yr ydym yn rheoli newid, fel 

tystiolaeth i gefnogi’r casgliad cyffredinol. 

Caiff tystiolaeth o’r adroddiadau a’r gweithgareddau a ganlyn a gyflawnwyd trwy gydol y flwyddyn eu 

defnyddio hefyd fel dogfennau ategol: 

 Yr Adroddiad Perfformiad Blynyddol  

 Yr Adroddiad Llywodraethu Blynyddol 

 Adolygiadau o Wasanaethau 

 Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 

 Y Cod Llywodraethu Lleol  

 Adroddiadau chwarterol ar y Cerdyn Sgorio  

ac maent yn dangos y perfformiad yn erbyn dangosyddion, yn ogystal ag yn darparu tystiolaeth o’r 

camau gweithredu a gwblhawyd yn ystod y cyfnod. 

 

Adrodd ar Berfformiad 

Trosolwg     
O edrych ar y modd y mae’r Cyngor yn adrodd ar berfformiad, ceir tystiolaeth bod y graddiad 

cyffredinol yn ‘dda’. Mae’n galonogol cael nodi y cafodd pob Gwasanaeth ond un eu graddio’n dda 

neu’n well fel rhan o’u hunanasesiad eu hunain o’u gwasanaeth. Yr unig wasanaeth a raddiwyd yn 

ddigonol oedd y Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd, yn bennaf oherwydd y lefelau 

perfformiad o fewn y swyddogaeth Cynllunio. Nodir hefyd y cafodd dau wasanaeth, sef Tai a 

Thrawsnewid, eu graddio’n Rhagorol fel rhan o’r Adolygiadau Gwasanaeth, o ganlyniad i’r 

gefnogaeth a roddwyd ganddynt mewn ymateb i’r heriau’r pandemig. 

O ran y dangosyddion yng nghyswllt y Cerdyn Sgorio Corfforaethol, roedd eu perfformiad, o 

ganlyniad i’w meincnodi yn erbyn awdurdodau eraill yng Nghymru yn 2018/19 (y canlyniadau a 

gyhoeddwyd ddiwethaf) yn dda, a oedd yn golygu bod Cyngor Sir Ynys Môn wedi’i raddio’n ail yn 

gyffredinol ar gyfer y flwyddyn benodol honno. O ran perfformiad y Cyngor yn 2018/19, nodwyd y 

canlyniadau fel a ganlyn -  

 

 

 

 

 

 

 

11, 50%

5, 23%

3, 13%

3, 14%

Dangosyddion MAC 2018/19 

Chwartel Uchaf Canolrif Uchaf Canolrif Isaf Chwartel Isaf

https://www.ynysmon.llyw.cymru/cynllunycyngor
https://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s18085/Datganiad%20Llywodraethu%20Blynyddol%20202021.pdf?LLL=1
https://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s17779/Adroddiad%20Blynyddol%20y%20Cyfarwyddwr%20ar%20Effeithiolrwydd%20Gwasanaethau%20Cymdeithasol%20202021.pdf?LLL=1
https://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s18522/Cd%20Llywodraethiant%20Lleol.pdf?LLL=1
https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Cyngor/Mesur-ein-perfformiad/Cerdyn-Sgorio-Corfforaethol.aspx
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Oherwydd y pandemig Covid-19, fe gafodd y broses o gasglu dangosyddion mesurau atebolrwydd 

cyhoeddus (MAC) ar gyfer 2019/20 ei chanslo, a dim ond nifer fechan oedd wedi’u coladu yn ystod 

20/21. O ganlyniad i hyn, mae’r Cyngor yn cydnabod perfformiad 2018/19, ac yn defnyddio hwn fel 

llinell sylfaen ar gyfer dod i gasgliad ynghylch perfformiad presennol. 

Roedd targedau perfformiad y Cyngor ar gyfer 2021/22 yn seiliedig ar berfformiad y flwyddyn 

flaenorol, ynghyd ag effaith y pandemig Covid-19. 

Ar ddiwedd Ch3 (Rhagfyr 2021), roedd y mwyafrif (82%) o ddangosyddion perfformiad adroddiad 

monitro perfformiad chwarterol y cerdyn sgorio yn uwch na’r targed, neu o fewn lefel oddefiant o 5% 

o’u targedau.                            

Fodd bynnag, nodir na chafodd unrhyw ddangosyddion eu cytuno ar lefel genedlaethol o ran y modd 

y mae ysgolion yn perfformio, ac mae hyn yn parhau i fod yn her o safbwynt ceisio darparu 

tystiolaeth o berfformiad addysgol ar lefel gorfforaethol. Wedi dweud hynny, ni chafodd unrhyw 

ysgolion eu harolygu gan Estyn yn ystod y cyfnod hwn.  

Mae’n galonogol cael gweld y dystiolaeth hon, ac mae’r Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar 

gyfer 2020/21 (a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2021) hefyd yn dangos y gwaith a gyflawnwyd trwy 

gydol y flwyddyn. Mae’n datgan “Ar ddiwedd blwyddyn heriol i bawb, mae’n galonogol cael 

nodi, o ran gweddill y dangosyddion a adroddwyd ar ddiwedd y flwyddyn (33 o 

ddangosyddion), roedd y mwyafrif (70%) ohonynt wedi perfformio’n uwch na’r targed neu o 

fewn lefel oddefiant o 5% o’u targedau.” 

Roedd rhai o’r prif bethau a gyflawnwyd yn cynnwys –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Adeiladwyd 10 uned fusnes newydd yn Stad Ddiwydiannol 

Penrhos yn ystod y flwyddyn, a chanddynt denantiaid lleol 

Diogelwyd £110,000 gan yr Awdurdod Datgomisiynu 

Niwclear i gyflenwi blwyddyn gyntaf Cynllun Adfywio 

Economaidd Gogledd Ynys Môn 

Cafodd 11 o fusnesau gyllid o Gronfa Grantiau 

Gogledd Ynys Môn sydd wedi helpu i: 

 greu neu ddiogelu 39 o swyddi lleol, 
 creu 30 o gyfleoedd hyfforddi, a  
 chreu 96 o gyfleoedd gwirfoddoli     

Sefydlwyd menter gydweithredol â Grŵp Llandrillo-Menai i ddatblygu 
Fframwaith Brentisiaethau ar gyfer Gogledd Ynys Môn i helpu i 

ddarparu cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau 
at y dyfodol yn yr ardal 

Daeth Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn i gytundeb ynghylch  

dyfodol y ddarpariaeth o ran ysgolion 
cynradd yn ardal Llangefni     
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I weld rhagor o wybodaeth o’r adroddiad hwn, ac i weld adroddiadau cysylltiedig eraill, ewch i 

www.ynysmon.llyw.cymru/cynllunycyngor  

Yn ystod y rhan gyntaf o’r flwyddyn, roedd ysgolion yn gweithredu o 
dan amodau argyfwng oherwydd y pandemig coronafeirws. 

Roeddynt yn darparu canolfannau gofal i blant 
bregus ac i blant weithwyr allweddol, ac 

yn darparu gwersi a gweithgareddau digidol i’w cyflawni adref ar 
gyfer pob myfyriwr 

Yn ystod blwyddyn o newid mawr, daeth ein cymunedau 

ynghyd gyda channoedd o gymdogion, aelodau teulu a ffrindiau’n rhoi 
cymorth i bobl y mae angen cymorth arnynt fwyaf. Mae’r cysylltiad cryf 
hwn dros y flwyddyn wedi helpu’r Cyngor a’n partneriaid, Menter Môn a 

Medrwn Môn, i adeiladu ar y sylfaen o wirfoddolwyr a 

sefydlwyd o fewn ein cymunedau ers dechrau’r pandemig 

Er mwyn mynd i’r afael â thlodi bwyd a bwyd 

sy’n mynd i safleoedd tirlenwi, fe aeth y Cyngor ati, ar y cyd â 

phartneriaid lleol, i gyflwyno cynllun Bwyd Da Môn / 
Môn Good Food 

Roedd nifer yr aelwydydd a leolwyd mewn llety brys yn ystod 

2020-21 yn amrywio o rhwng 27 i 63 o unigolion a 
theuluoedd bob nos. Dyma’r nifer uchaf a mwyaf cyson o 

aelwydydd y mae’r Gwasanaeth wedi darparu ar eu cyfer. Mewn 
cymhariaeth, lleolwyd rhwng 3 a 26 o aelwydydd mewn llety brys 
bob nos yn ystod 2019-20. 

Fe gafodd y contract prydau ysgol ei ail-dendro. Bydd 

disgyblion oedran cynradd ledled yr ynys yn derbyn                        

prydau am bris gostyngedig ac felly byddant 

yn eu gwneud yn fwy fforddiadwy i deuluoedd ar yr ynys mewn 
cyfnod o gostau byw cynyddol 

Mae’r newid i dechnoleg ddigidol yn parhau i gyflymu o fewn 
ysgolion lle defnyddiwyd grantiau gan Lywodraeth Cymru i alluogi 

ysgolion i dderbyn rhagor o gyfrifiaduron Chromebook 

Defnyddiwyd cyllid o gronfa ICF Llywodraeth Cymru i brynu 

eiddo yng nghanol y dref yn Llangefni, i 
gefnogi Mencap Môn a darparu Hyb ar eu cyfer yng nghanol Ynys 
Môn  

http://www.ynysmon.llyw.cymru/cynllunycyngor
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Yn dilyn Arolwg Sicrwydd gan Arolygiaeth Gofal Cymru ym Mehefin 2021, cadarnhawyd ganddynt 

fod ein Gwasanaethau Plant a Theuluoedd a’n Gwasanaethau Oedolion yn parhau i gyflawni eu 

dyletswyddau statudol. Roedd y Gwasanaethau Oedolion a’r Gwasanaeth Plant a Theuluoedd yn 

dal i allu perfformio a chyflawni’r mwyafrif o’u targedau, mewn cyfnod o bwysau a heriau parhaus o 

ganlyniad i effeithiau’r pandemig.               

 

Mae’r cyfuniad o dystiolaeth yn nodi’n glir bod perfformiad y Cyngor yn gyffredinol yn DDA a 

ddiffinnir fel “Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig y mae angen eu gwella’n sylweddol”. 

 

Tra bu’r perfformiad yn galonogol, mae’n bwysig nodi ein bod ar daith barhaus tuag at wella ein 

gwasanaethau, a byddwn bob amser yn canfod meysydd sydd angen eu gwella a’u moderneiddio.  

Un agwedd y bydd angen i ni ganolbwyntio arni yw 

sicrhau bod staff yn ymwybodol o berfformiad y 

Cyngor, gan fod arolwg staff 2022 yn cydnabod mai 

dim ond 1 o bob 4 aelod staff sy’n gwbl 

ymwybodol o berfformiad y Cyngor, gyda 2 o bob 

4 yn ymwybodol i ryw raddau. 

  

 

Meysydd i’w Gwella   
Yn ystod 2022/23, y gwelliannau allweddol a dargedir yw:                  

Maes i’w wella       Sicrwydd 

Parhau i fonitro a gwella’r dangosyddion a effeithiwyd gan y 

pandemig coronafeirws i sicrhau y caiff unrhyw risgiau 

cysylltiedig eu rheoli’n briodol 

Adroddiadau Monitro 

Chwarterol y Cerdyn 

Sgorio  

Gwella’r dangosydd o ran canran y gwastraff a gaiff ei 

ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio, a chyflawni 

targedau Llywodraeth Cymru cyn gynted â phosibl 

Adroddiadau Monitro 

Chwarterol y Cerdyn 

Sgorio   

Gwella perfformiad o fewn y gwasanaeth Rheoleiddio a 

Datblygu Economaidd, gyda sylw arbennig i ddangosyddion 

o fewn y swyddogaeth Cynllunio 

Adroddiadau Monitro 

Chwarterol y Cerdyn 

Sgorio 

Defnyddio meddalwedd i ddod yn fwy ymwybodol o ddata ac 

yn fwy gwybodus i wneud penderfyniadau hyd yn oed mwy 

effeithiol yn seiliedig ar dystiolaeth 

Y Bwrdd Rhaglen 

Datblygu modd i gyfathrebu perfformiad y Cyngor i 

gynulleidfa ehangach o ran staff 

Y Tîm Arweinyddiaeth 
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Gwasanaethau i Gwsmeriaid 

Trosolwg  

Roedd y mwyafrif o’r gwasanaethau’n graddio eu perfformiad yn Dda. 

 

Yr unig Wasanaeth oedd wedi cael ei raddio’n Rhagorol oedd y gwasanaeth Dysgu oherwydd y 

gwaith o fewn ysgolion trwy gydol blwyddyn arall o ansicrwydd o ganlyniad i’r pandemig. Roedd 

ethos ‘un tîm’ rhwng ysgolion a’r Gwasanaeth Dysgu’n sicrhau meddylfryd ‘Tîm Ynys Môn’ trwy’r 

cyfnod cyfan. Cyflwynodd yr ysgolion swigod ysgol a dysgu cyfunol, a ddilynwyd gan fenthyca 

cyfrifiaduron Chromebook i deuluoedd nad oedd yn gallu fforddio prynu gliniaduron i’w plant. 

 

Bu strategaeth ddigidol y Cyngor a’i alluogrwydd digidol yn hanfodol o ran cynnal parhad busnes 

yn ystod cyfnod dwy flynedd y pandemig (yn ogystal â dewrder ac ymroddiad staff rheng flaen). 

 

Mae rhai o’r newidiadau a’r gwelliannau digidol a wnaed yn cynnwys:                     

 Gallu archebu ymweliad â’r canolfannau 

ailgylchu trwy’r wefan, mae’r trefniant hwn yn 

parhau yng Nghanolfan Gwalchmai hyd heddiw 

 O ran prynu’r gwasanaeth gwastraff gardd 

gwyrdd trwy’r wefan, gwelwyd tua 70% o’r 

ceisiadau’n manteisio ar fynediad i’r gwasanaeth 

yn ddigidol 

 Ceir tystiolaeth y gwneir y mwyafrif o’r ceisiadau 

a’r ail-geisiadau ar gyfer bathodynnau glas trwy 

ein darpariaeth ddigidol 

 Gellir cyflwyno, gweld ac olrhain ceisiadau 

cynllunio trwy’r porth cynllunio digidol 

 Erbyn hyn, gellir gwneud cais am drwydded tacsi 

trwy’r wefan 

 Gellir hysbysu’r Cyngor ynghylch problemau o 

ran tipio anghyfreithlon / goleuadau stryd trwy’r 

wefan hefyd 

 Mae’r Gwasanaeth Tai wedi mabwysiadu dull 

electronig gwell ar gyfer gwneud ceisiadau yng 

nghyswllt tai, hawliau lles a digartrefedd 

 

Mae pob dangosydd o dan yr is-bennawd ‘newid cyfrwng digidol’ o fewn y Cerdyn Sgorio 

Corfforaethol wedi gweld perfformiad gwell na chanlyniadau blaenorol, ac wedi cynyddu o flwyddyn i 

flwyddyn, sydd felly’n caniatáu i ragor o ddinasyddion gael mynediad i wasanaethau ar adeg ac 

mewn lle sy’n gyfleus iddynt hwy. 

 

Tra gellir ystyried bod y datblygiadau hyn yn rhai cadarnhaol, daw risgiau yn eu sgil hefyd. Trwy ei 

gofrestr risg strategol, mae’r Cyngor yn cydnabod y risgiau hyn o safbwynt mynediad, llywodraethu 

a chymorth, ac yn gweithio i’w lliniaru lle bo hynny’n bosibl, er mwyn sicrhau cydraddoldeb o ran 

mynediad. 

  

Rhestrir isod rhai o’r gweithgareddau eraill yng nghyswllt gwasanaethau i gwsmeriaid (nad ydynt yn 

rhai digidol) yr ymgymerwyd â hwy gan y Gwasanaethau ers dechrau’r pandemig, ac y cafwyd 

tystiolaeth ohonynt o fewn yr adolygiadau o’r gwasanaethau yn 2021: 

 Roedd pob gwasanaeth yn cadw at y Siarter Gofal Cwsmeriaid er gwaethaf y pandemig; 

https://www.ynysmon.llyw.cymru/cy/Cyngor/Cwsmer-yn-gyntaf/Cyngor-Sir-Ynys-M%C3%B4n-%E2%80%93-Strategaeth-Cwsmer.aspx
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 Gwnaed dros 2,600 o alwadau lles i denantiaid y Cyngor i sicrhau eu lles ac i’w hysbysu 

ynghylch gwasanaethau ymateb cymunedol yn ystod y pandemig;                  

 Roedd y Gwasanaethau Tai hefyd yn gydran hanfodol yn y gwaith o sefydlu prosiect Neges, 

a oedd yn danfon eitemau hanfodol i’r gymuned yn ystod y panedmig, a oedd yn cynnwys 

bwyd; 

 Bu’r Gwasanaeth Adnoddau yn gyfrifol am nifer o weithgareddau ychwanegol yng nghyswllt 

Covid-19, fel prosesu ceisiadau grant ar gyfer busnesau ledled yr ynys; 

 Gwelodd y Gwasanaeth Dysgu sawl newid o ran y modd y darparwyd addysg i fyfyrwyr yn 

ystod y pandemig. Roedd newid i ddysgu ar-lein yn golygu y bu rhaid i athrawon a myfyrwyr 

fel ei gilydd ddysgu’n gyflym i addasu i drefn newydd. Fe drawsnewidiwyd ysgolion yn 

Hybiau Gofal i blant gweithwyr allweddol a myfyrwyr a oedd yn agored i niwed. Rhoddodd 

pob ysgol arweiniad newydd ar waith o ran diogelwch. 

 Gwelodd y Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd gynnydd sylweddol o ran 

gwaith yr Uned Gwarchod y Cyhoedd o safbwynt sicrhau bod busnesau’n cadw at Ddeddf 

Coronafeirws (Cymru). Ar yr adegau nad ydynt yn gwneud hynny, rhoir hysbysiadau gorfodi 

ar waith i gadw preswylwyr yn ddiogel. 

 Mae Canolfannau Hamdden wedi rhoi gweithdrefnau newydd ar waith i sicrhau y caiff  

cwsmeriaid a staff eu cadw mor ddiogel â phosib wrth ddefnyddio’r gwasanaeth. Ar yr 

adegau y bu’r canolfannau ar gau, fe gafodd y staff eu hadleoli i weithio gyda’r tîm Profi, 

Olrhain a Diogelu (TTP) ynghyd â helpu i ddanfon parseli bwyd a PPE. 

 Adleolwyd staff Môn Actif i ysgolion i gynorthwyo pan nad oedd athrawon cyflenwi ar gael i 

agor ystafelloedd dosbarth, a oedd yn sicrhau parhad y profiadau dysgu ar gyfer plant a 

phobl ifanc. 

 Roedd y Canolfannau Hamdden hefyd wedi agor eu drysau i weithgareddau eraill fel y 

Gwasanaethau Mamolaeth ac ar gyfer profi’r gymuned ar lefel dorfol yn ardal Ynys Gybi. 

 Gwelodd y Gwasanaethau i Oedolion un o’r effeithiau mwyaf ar eu gwasanaethau yn ystod 

cyfnod y pandemig, pan fu rhaid gwahardd unrhyw ymweliadau â Chartrefi Gofal. Roedd hyn 

yn golygu mai’r staff oedd yr unig wynebau cyfarwydd y bu modd i breswylwyr cartrefi gofal 

eu gweld am gyfnod hir. 

 Gwelodd y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd roi ‘ap’ ar waith o’r enw ‘Newid’, sy’n ceisio 

gwella’r modd yr oedd plant yn dangos eu hemosiynau yn ystod y pandemig. 

 

Dengys yr enghreifftiau hyn bod y Cyngor wedi addasu a moderneiddio ei ddarpariaeth a’i 

ddulliau gweithio i gyflawni gofynion cwsmeriaid a gwella ei wasanaethau i gwsmeriaid yn 

ystod y 12 mis diwethaf. 

Yn ogystal, roedd yr arolwg staff diweddaraf (2022) yn nodi –  

 

 

Roedd 88% o’r staff yn 

teimlo bod profiadau cadarnhaol i 

gwsmeriaid yn bwysig i’r Cyngor     

Roedd 78% yn teimlo bod y 

Cyngor yn gwrando ar ei 

breswylwyr 
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Felly, ar y cyfan, o ystyried y dystiolaeth a’r drafodaeth a ddangoswyd trwy’r Adolygiadau 

Gwasanaeth a’r enghreifftiau a ddarparwyd uchod, mae’r perfformiad o ran Gwasanaethau i 

Gwsmeriaid yn DDA.  

Meysydd i’w Gwella   
Yn ystod 2022/23, y gwelliannau allweddol a dargedir yw: 

Maes i’w wella       Sicrwydd 

Rhoi mwy o gyfleoedd i breswylwyr a rhanddeiliaid i sicrhau 

y clywir eu llais trwy fabwysiadu strategaeth cyfranogiad y 

cyhoedd sydd wedi’i hadolygu a’i hailwampio  ar gyfer y 

cyfnod ar ôl y pandemig  

Y Pwyllgor Gwaith 

Cael adborth ar brofiadau cwsmeriaid o ran y System Ffôn 

Gorfforaethol a’r switsfwrdd i lywio gwelliannau at y dyfodol  

Tîm Arweinyddiaeth 

Parhad pellach y newid o ran y sianel ddigidol trwy lansio 

‘Sgwrsfot’ dwyieithog ‘Mona’ i hwyluso chwiliadau digidol a 

wneir gan gwsmeriaid ynghyd â phrofiadau ar-lein                                   

Tîm Arweinyddiaeth 

Moderneiddio ein dulliau gweithio, o wasanaethau i 

gwsmeriaid i brofiad mwy cyflawn i gwsmeriaid 

Tîm Arweinyddiaeth 

 

Hefyd roedd 82% yn teimlo 

bod syniadau gan staff o ran 

gwella profiadau cwsmeriaid yn 

cael eu hannog a’u gwerthfawrogi 
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Llywodraethu a Chydymffurfiaeth  

Trosolwg 
Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn elfen allweddol o fframwaith llywodraethiant y Cyngor. 

Ei swyddogaeth yw darparu adnodd annibynnol, ar lefel uchel, i gefnogi llywodraethiant da, ynghyd 

â rheolaeth gadarn o ran cyllid cyhoeddus, ac i ddarparu sicrwydd annibynnol ‘i’r rheiny sy’n gyfrifol 

am lywodraethu’ o ran digonolrwydd y fframwaith rheoli risg, yr amgylchedd rheolaeth fewnol, 

ynghyd ag uniondeb y prosesau adrodd a llywodraethiant ariannol. Mae’r adroddiad cyhoeddus 

blynyddol yn dangos y modd y mae’r pwyllgor wedi cyflawni ei gyfrifoldebau. 

Cefnogir y datganiad hwn hefyd gan ganfyddiadau’r adolygiadau o wasanaethau, a oedd yn darparu 

tystiolaeth bod Gwasanaethau’n perfformio’n dda, gyda phob un ond un wedi’u graddio’n Dda o 

fewn yr Adolygiadau Gwasanaeth. Mae gan bob gwasanaeth strwythurau rheoli / llywodraethiant 

da ac maent yn cynnal cyfarfodydd portffolio rheolaidd. 

  

Yn ôl Adroddiad Blynyddol diweddaraf yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth (UBRG/SIRO) a 

drafodwyd yn y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 21ein Medi 2021, “mae trefniadau llywodraethu 

diogelu data y Cyngor wedi cyrraedd lefel ddigonol o aeddfedrwydd, ac wedi gwreiddio yn ddigonol 

yn niwylliant y Cyngor i’w alluogi i nodi newidiadau a gwelliannau angenrheidiol mewn ffordd organig 

a heb ymyrraeth gan reoleiddwyr allanol i sbarduno newid. Mae gan y Cyngor fecanweithiau a 

phrosesau ar waith i sicrhau fod gwybodaeth allweddol am gydymffurfio â gofynion llywodraethu 

gwybodaeth yn cael ei chofnodi a’i dadansoddi fel bod modd sicrhau ymateb prydlon, newid 

gweithredol a datblygiad wedi’i dargedu.” 

Mae’r farn hon yn cyd-fynd â’r hunanasesiadau a luniwyd gan y Gwasanaethau. 

Mae cydymffurfiaeth â pholisïau corfforaethol yn dal i fod yn dda, gyda’r defnydd o’r Porth Polisi yn 

helpu i sbarduno cydymffurfiaeth, a rhoddir diweddariadau rheolaidd i’r Prif Weithredwr a 

Phenaethiaid Gwasanaethau. 

Mae’r system ‘4Policy’ yn darparu’r sicrwydd bod polisïau’n cael eu darllen a’u deall, sy’n lleihau’r 

risg o ran staff yn peidio â chydymffurfio â pholisïau corfforaethol. 

 

Y gyfradd gwblhau gyfartalog ar hyn o bryd, o ran 

staff sy’n cwblhau’r ddau bolisi ar y Porth Polisi, 

yw 95% o’r staff cymwys. Mae 5% sy’n weddill, 

nad ydynt wedi cwblhau’r modiwlau, yn cynnwys 

aelodau staff newydd, staff sy’n absennol neu ar 

wyliau blynyddol, ynghyd â staff nad ydynt wedi 

cwblhau’r gwaith. 

Gellir gweld dadansoddiad llawn yma.  

Tra bo’r hyn a nodir uchod yn gadarnhaol, nid yw’r Porth Polisi yn cynnwys yr holl staff, ac 

amcangyfrifir nad yw 700 o staff, nad ydynt yn staff ysgol, yn cael mynediad i’r Porth. Nid yw unrhyw 

rai o’n staff a leolir mewn ysgolion yn cael mynediad i’r Porth Polisi ychwaith, ond mae’r holl bolisïau 

ar gyfer ysgolion ar gael ar MonIT ac yn hygyrch i staff a leolir mewn ysgolion. 

Mae’r Gwasanaeth Dysgu ar hyn o bryd yn archwilio opsiynau o ran y modd gorau i fonitro 

cydymffurfiaeth staff a leolir mewn ysgolion gyda’r polisïau. 

http://democracy.anglesey.gov.uk/documents/s17829/2021%20Policy%20Acceptance%20-%20Governance%20and%20Audit%20Cttee%2021-09-21.pdf?LLL=0
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Fodd bynnag, mae’r gyfradd gwblhau o ran y 
modiwlau e-ddysgu ar y ‘Learning Pool’ yn is. 
Ceir sawl rheswm dros hyn, gan gynnwys 
mynediad i liniaduron o ran rhai aelodau staff. 
Cynhwysir cyfanswm nifer staff yr awdurdod, 
gan gynnwys staff a leolir mewn ysgolion, yn 
ogystal â’r amser ychwanegol a fynnir i 
gwblhau’r modiwlau. Mae’r gwaith yn parhau 
er mwyn gwella’r gyfradd. 

 
 
 
 
Mae’n ofynnol i ni gydymffurfio a Safonau’r Iaith Gymraeg:  

 Cyflenwi gwasanaethau Cymraeg; 
 Llunio polisi mewn modd sy’n hyrwyddo’r Gymraeg; 
 Gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg; 
 Hybu'r Gymraeg; 
 Cadw cofnodion ynglŷn â’r Gymraeg. 

 
Cynhaliodd swyddfa Comisiynydd y Gymraeg ymarferiad siopwr cudd ar y Cyngor yn ystod 2019-20, 

ac o ran perfformiad y Cyngor, daeth i’r casgliad “‘roedd canlyniadau eich sefydliad yn ystod yr 

arolygon yn ganmoladwy iawn ac nid oes unrhyw faterion yn codi o’r canlyniadau sydd 

angen sylw”.  

Yn ychwanegol i’r adroddiad hwn o flynyddoedd blaenorol, fel rhan o’i broses hunanreoleiddio, 

cynhaliodd y Cyngor arolwg yn ystod y flwyddyn gyda phob Gwasanaeth i sicrhau eu bod yn dal i 

gyflawni’r safonau yn ystod y pandemig Covid-19. Daeth yr Adroddiad Blynyddol ar Safonau’r Iaith 

Gymraeg, a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ym Mehefin 2021, i’r casgliad 

“nad oes heriau o ran cydymffurfio â’r Safonau Iaith a darparu gwasanaeth i’n cwsmeriaid yn 

eu dewis iaith.” 

Gellir cael rhagor o wybodaeth yn ein Hadroddiad Blynyddol ar Safonau'r Iaith Gymraeg. 

Mae Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn rhoi sicrwydd bod y Cyngor yn cydymffurfio â’r 

egwyddorion craidd (ac ategol) sydd yn y ‘Framework for Delivering Good Governance in Local 

Government’ (CIPFA / Solace, 2016). Yn ystod 2021, cafwyd sicrwydd bod yr Awdurdod yn 

cydymffurfio â phob un o’r saith egwyddor graidd: 

Egwyddorion Craidd 

y Fframwaith 

Asesiad 

Cyffredinol 

Casgliad yr Hunanasesiad 

Egwyddor A: Ymddwyn 

yn ddidwyll, gan ddangos 

ymrwymiad cryf i 

werthoedd moesegol a 

pharchu’r rheol gyfreithiol 

 

 Mae gan y Cyngor Sir brosesau gwneud penderfyniadau clir a 

thryloyw sy'n ymgorffori gwerthoedd moesegol cryf ac sy'n 

gyfreithlon. Mae'r codau ymddygiad yn nodi'r disgwyliadau ar 

gyfer ymddwyn yn onest.  

  

Da   

https://democracy.anglesey.gov.uk/documents/s17395/WLS%2020-21%20-%20PRScrutinyCttee%2015-6-21.pdf?LLL=0
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Egwyddorion Craidd 

y Fframwaith 

Asesiad 

Cyffredinol 

Casgliad yr Hunanasesiad 

Egwyddor B: Sicrhau 

natur agored ac 

ymgysylltiad cynhwysfawr 

â rhanddeiliaid 

 Mae'r Cyngor yn bodoli i wasanaethu ei drigolion ac mae'n 

ddibynnol ar amrywiaeth eang o randdeiliaid i weithio'n effeithiol 

mewn partneriaeth. Mae mecanweithiau ymgysylltu ac 

ymgynghori ar waith. 

Egwyddor C: Diffinio 

canlyniadau yn nhermau 

manteision economaidd 

cynaliadwy, cymdeithasol, 

diwylliannol ac 

amgylcheddol 

 Mae'r Cyngor Sir yn gweithio gyda chymunedau i gynllunio 

canlyniadau. Wrth bennu polisïau a strategaethau, mae'r Cyngor 

Sir yn edrych ar ganlyniadau yn y tymor hir, gan ystyried 

manteision economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac 

amgylcheddol cynaliadwy. 

Egwyddor D: Pennu’r 

ymyriadau sy’n 

angenrheidiol i sicrhau ein 

bod yn cyflawni’r 

canlyniadau a fwriedir hyd 

eithaf ein gallu 

 Mae'r Cyngor Sir yn gwneud penderfyniadau ar ymyriadau yn 

seiliedig ar ei weledigaeth glir ar gyfer gwasanaethau, gan 

ymgysylltu â chymunedau, rheoleiddwyr ac arbenigedd 

ymarferol swyddogion gwasanaeth proffesiynol. Mae'r cyfuniad 

hwn yn arwain at optimeiddio cyflawniad y deilliannau a fwriedir. 

Egwyddor E: Datblygu 

capasiti’r endid, ynghyd â 

gallu ei arweinyddion a’r 

unigolion ynddo 

 Mae’r Cyngor Sir â’r strwythurau a’r arweinyddiaeth briodol yn ei 

lle a phobl a chanddynt y sgiliau a’r cymwysterau cywir i sicrhau 

ei fod yn gweithredu’n effeithlon ac yn effeithlon er mwyn 

cyflawni’r canlyniadau a ddeisyfir. Bod polisïau a strategaethau 

clir yn eu lle i brofi bod ganddo’r capasiti i gyflawni’r hyn sy’n 

ofynnol ohono ynghyd â’r capasiti gweithredol. 

Egwyddor F: Rheoli 

risgiau a pherfformiad 

drwy reolaeth fewnol 

gadarn a rheolaeth 

ariannol gyhoeddus gref 

 Mae gan y Cyngor system rheoli perfformiad effeithiol sy’n 

hwyluso cyflawniad effeithiol ac effeithlon ei wasanaethu. Mae 

rheoli risg a rheolaethau mewnol yn rhannau hanfodol a phwysig 

o’r system rheoli perfformiad ac maent yn angenrheidiol ar gyfer 

cyflawni’r canlyniadau sydd yng Nghynllun y Cyngor.  

Egwyddor G: Gweithredu 

arferion da o ran 

tryloywder, adrodd ac 

archwilio 

 Mae Aelodau Etholedig y Cyngor a’r Uwch Reolwyr yn atebol am 

wneud penderfyniadau a darparu gwasanaethau sy’n cael eu 

cefnogi gan archwiliadau mewnol ac allanol. Mae 

gweithgareddau’n cael eu hymgymryd â nhw mewn dulliau 

tryloyw a chlir y gall cydranddeiliaid eu deall ac ymateb iddynt.  

 

Ceir rhagor o wybodaeth am y Datganiad Llywodraethu Blynyddol, gan gynnwys y dystiolaeth 

ategol, ar ein gwefan.  

Ar y cyfan, ceir tystiolaeth ddigonol i gefnogi perfformiad DA ar gyfer yr adran hon. 

 
 

 

 

 

Da   

Da   

Da   

Da   

Da   

Da   

https://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s18085/Datganiad%20Llywodraethu%20Blynyddol%20202021.pdf?LLL=1
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Meysydd i’w gwella    
Rhestrir isod y meysydd i’w gwella a nodwyd ar gyfer yr adran Llywodraethu a Chydymffurfiaeth:    

Maes i’w wella       Sicrwydd 

Sicrhau bod yr holl staff yn cydymffurfio â pholisïau trwy 

ddefnyddio’r Porth Polisi, a bod staff nad ydynt yn gallu cael 

mynediad i’r Porth Polisi yn gallu adolygu a derbyn y polisïau 

mewn modd sy’n gweithio iddynt hwy                  

Dylai’r Gwasanaeth Dysgu’n arbennig nodi opsiynau o ran y 

modd gorau i fonitro cydymffurfiaeth staff a leolir mewn 

ysgolion gyda’r polisïau 

Y Pwyllgor Llywodraethu 

ac Archwilio    

Gweithredu’r model ‘tair llinell sicrwydd’ fel un dull o gasglu 

gwybodaeth i gynorthwyo i fapio sicrwydd ar gyfer y Cyngor 

Y Pwyllgor Llywodraethu 

ac Archwilio  

Gwella cydymffurfiaeth staff yn erbyn yr holl fodiwlau e-

ddysgu ar y Learning Pool 

Y Pwyllgor Sgriwtini 

Corfforaethol  
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B. Defnyddio Adnoddau  

Cyflwyniad    
O ran cyflawni ei ddyletswydd i ddefnyddio ei adnoddau mewn modd economaidd ac effeithlon, 

mae’r rhan hon o’r hunanasesiad yn rhoi sylw arbennig i’r modd y mae’r Cyngor yn rheoli ei bobl, ei 

gyllid, ac yn gweithio mewn partneriaeth i gyflawni ei nodau a’i amcanion.             

Mae’r meysydd hyn yn darparu’r sicrwydd o ran p’un a ydynt yn cael eu defnyddio’n effeithiol ai 

peidio, a ph’un a fydd modd gwneud gwelliannau yn y flwyddyn i ddod. 

Rheoli Pobl                 

Trosolwg  
Yn gyffredinol, mae’r dystiolaeth yn dangos perfformiad DA. 

Mae mentrau corfforaethol y llwyddwyd i fwrw ymlaen â hwy yn ystod y flwyddyn gan y swyddogaeth 

Adnoddau Dynol yn cynnwys: 

 Ailgyflwyno’r rhaglen Hyfforddeion Corfforaethol  

 Lansio Rhaglen Rheoli Môn (dull 3 haen i ddatblygu staff)                    

o Rhaglen Academi Môn  

o Arweinyddion Môn  

o Twf a Datblygu Talent  

 Datblygu polisi peilot ‘gweithio Hybrid’ ar gyfer staff a leolir mewn swyddfa         

Mae’r lefelau salwch ar gyfer 2021/22 wedi cyflawni eu targed, a gellir eu cymharu â lefelau 

perfformiad y flwyddyn flaenorol. Gwelwyd gwelliannau o ran rheoli salwch o fewn Gwasanaethau, 

ynghyd â monitro gan y swyddogaeth AD, ac ymwybyddiaeth staff o bolisïau a phrotocolau a 

chydymffurfiaeth â hwy. 

Ar y cyfan, bu nifer y swyddi gweigion yn isel, ond maent yn cynyddu, fel y mae’r gyfradd o ran 

trosiant staff.  

Ar gyfartaledd, roedd y lefel o ran trosiant staff yn 10% ar gyfer 2021/22, sy’n cymharu’n ffafriol â 

chyfartaledd y diwydiant o 15.5% ar gyfer trosiant staff. 

Mae pob gwasanaeth wedi llunio drafft o’u cynlluniau datblygu gweithlu - dylai’r rhain fod yn 

ddogfennau byw, gyda’r holl faterion o ran y gweithlu a rheoli staff yn cael eu cydnabod fel maes 

blaenoriaeth i reolwyr ar bob lefel. 

Cyflwynwyd proses Sgwrs Flynyddol Ar-lein (rhwng rheolwyr a staff unigol) trwy ‘Learning Pool’ yn 

ystod y 12 mis diwethaf i sicrhau y cynhelir sgyrsiau blynyddol rhwng rheolwyr a staff, ac y darperir 

tystiolaeth ohonynt i sicrhau eglurder o ran cyfeiriad, y disgwyliadau o ran perfformiad, a lles staff. 

Mae canlyniadau’r arolwg staff (2022) hefyd yn cefnogi’r sgôr Da o ran rheoli pobl.                    

Gellir gweld enghreifftiau o’r canlyniadau isod: 

 

 

 

 

Mae 4 o bob 5 aelod staff yn 

teimlo’n falch o gael gweithio 

i’r Cyngor  
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(4) (2) (1) 

 

 

 

Mae’r canfyddiad ‘da’ hwn o safbwynt rheoli pobl yn Ebrill 2022, ynghyd â’r arolwg staff diweddaraf, 

yn adeiladu ar ganlyniadau arolwg staff 2020, a oedd yn cwestiynu’r modd yr oedd staff yn 

gwerthfawrogi’r gyfarwyddeb ddiwygiedig i weithio adref. 

Tra bo hyn yn adlewyrchu sefyllfa gadarnhaol, nodir y bu anhawster o ran recriwtio a chadw staff yn 

fater a godwyd mewn Adolygiadau Gwasanaeth. O ganlyniad i archwiliad pellach, gwelir fod hyn yn 

dal i fod yn agwedd heriol ar ein gwaith o safbwynt rheoli pobl. Mae hyn yn brofiad cyffredin mewn 

Cynghorau a sectorau eraill, ynghyd â’r farchnad lafur ehangach ledled y DU, fel y nodwyd gan 

Sefydliad Siartredig yr Archwilwyr Mewnol (IIA). 

Meysydd i’w gwella  
Felly nodir y meysydd gwella allweddol ar gyfer 2022/23 yn y tabl, fel a ganlyn:                             

Maes i’w wella       Sicrwydd 

Datblygu a chyflenwi cynllun gweithredu ar gyfer recriwtio 

a chadw staff 

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Esblygiad pellach ‘gweithio hybrid’, gan gydbwyso’r 

gofynion o ran timau staff a pherfformiad, profiadau 

cwsmeriaid, iechyd a lles staff a dewis personol 

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Darlledu cyfarfodydd hybrid ffurfiol y Cyngor mewn modd 

effeithiol a phroffesiynol 

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Byddai 4 o bob 5 aelod staff yn 

argymell y Cyngor fel 

cyflogwr       

 

Mae 3 o bob 4 aelod staff yn 

credu bod eu gwaith yn cael ei 

werthfawrogi gan y Cyngor 

 

Mae 3 o bob 4 aelod staff yn 

siarad yn gadarnhaol 
am y Cyngor i eraill 

 

https://www.iia.org.uk/policy-and-research/research-reports/risk-in-focus/
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Maes i’w wella       Sicrwydd 

Sicrhau esblygiad pellach a chyflenwi cynlluniau datblygu 

gweithlu ar lefel Gwasanaethau unigol i gydbwyso 

perfformiad, moderneiddio, parhad busnes, iechyd a lles 

staff                                                                              

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Cymryd camau pellach i wreiddio’r trefniant Sgwrs 

Flynyddol rhwng Rheolwyr ac aelodau staff  

Adolygiadau Gwasanaeth  
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Adnoddau             

Trosolwg  
Roedd yr ansicrwydd, y galwadau newidiol a’r cyfyngiadau wedi gwneud 2021/22 yn gyfnod 

eithriadol o heriol i gyflenwi gwasanaethau o safbwynt adnoddau a rheoli adnoddau. Yn ei archwiliad 

o gyfrifon, mae Archwilio Cymru’n nodi’n glir bod y pandemig “wedi cael effaith arwyddocaol ar bob 

agwedd ar ein cymdeithas” a’i fod yn brawf sylweddol o ymrwymiad y staff eu bod wedi llwyddo i 

alluogi’r archwiliad o’r cyfrifon trwy eu proffesiynoldeb fel tîm o ran y modd y gwnaethant gynorthwyo 

Archwilio Cymru dan amgylchiadau mor anodd.                                                                                                                                          

Tra bu 2021/22 yn her, gwelwyd bod perfformiad cyffredinol nifer o wasanaethau, o ran y modd yr 

oeddynt yn defnyddio ac yn blaenoriaethu eu darpariaeth, yn ‘Dda’. Ystyriwyd fod tri gwasanaeth yn 

ardderchog - Tai, Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo ac Adnoddau Dynol a Thrawsnewid. 

Tai, o ganlyniad i’r defnydd effeithiol ac effeithlon a wneir o gyllid CRT/HRA, ynghyd â defnyddio 

cronfa gyffredinol y Cyngor i gyflenwi mwy o ddarpariaeth o safbwynt digartrefedd a chartrefi 

gweigion. 

Defnyddiodd y gwasanaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo (gyda chymorth corfforaethol) eu 

hadnoddau’n effeithiol i ail-dendro contract y gwasanaeth casglu gwastraff ar adeg anodd, a 

llwyddwyd i wella eu gwasanaeth casglu gwastraff gardd gwyrdd yn ystod yr un cyfnod.                                               

Roedd y Gwasanaeth Adnoddau Dynol a Thrawsnewid wedi rheoli eu hadnoddau mewn modd 

effeithlon er mwyn parhau i ddarparu gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu effeithiol yn yr ardal leol. 

Yn ogystal, llwyddwyd i alluogi staff a leolir mewn swyddfeydd i weithio o bell (ac yn ddiogel) trwy 

gynllun peilot Hybrid. 

Yn ystod y 12 mis diwethaf, bu modd i’r Cyngor –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ogystal, mae Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn nodi bod y Cyngor yn 

awdurdod sy’n cael ei reoli’n dda, ac mae hynny yn ei dro’n cyfrannu at sicrhau ei fod yn gwneud y 

defnydd gorau o’i adnoddau. Cymeradwywyd yr adroddiad gan y Cyngor Sir yn ei gyfarfod ar y 7fed 

o Fedi, 2021.  

Yn anffodus, cafwyd tanwariant o ran gwariant cyfalaf, gyda phrosiectau’n cael eu gohirio o 

ganlyniad i’r pandemig, ynghyd ag effeithiau Brexit ar y sector adeiladu, ond rhoddwyd camau 

lliniaru ar waith i fynd i’r afael â’r mater ar gyfer 2022/23.  

https://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s17393/Adroddiad%20Blynyddol%20y%20Pwyllgor%20Archwilio%20a%20Llywodraethu%202020-2021.pdf?LLL=1
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Roedd yr archwiliad o ddatganiadau ariannol y Cyngor ar gyfer 2020/21, gan Archwilio Cymru, yn 

farn archwilio ddiamod unwaith eto. Fodd bynnag, dywedwyd ganddynt “nodwyd ansawdd y 

datganiadau drafft a gyflwynwyd i'w harchwilio ar 15 Mehefin 2021 fel maes i'w wella yn yr 

adroddiad Archwilio Cyfrifon (ISA 260)”. 

Cwblhawyd y gwaith ar y Cymhorthdal Budd-daliadau Tai 2017/18 yn 2020/21. Fodd bynnag, mae 

Archwilio Cymru yn nodi bod eu gwaith ar archwilio hawliadau ar gyfer blynyddoedd ariannol 

2018/19, 2019/20 a 2020/21 yn parhau. Nodir ganddynt hefyd “mae ein gwaith hyd yma wedi nodi 

nifer o faterion gyda'r hawliadau a materion yn ymwneud ag amser staff i ddelio ag ymholiadau’r 

archwilydd. Mae hwn yn faes lle mae angen i'r cyngor flaenoriaethu ymdrech yn ystod y misoedd 

nesaf fel y gall y cylch archwilio ddod yn fwy amserol.”  

Yn ogystal, cafwyd tystiolaeth o’r angen i flaenoriaethu a moderneiddio yn ystod yr adolygiadau 

gwasanaeth, ac wedyn gan Y Tîm Arweinyddiaeth sydd wedi’i ffurfio o’r newydd. Bydd bwrw ymlaen 

â’r agwedd hon ar draws pob gwasanaeth (yn enwedig y gwasanaethau mwy) yn cynorthwyo’r 

Cyngor yn ei ymdrechion i wneud defnydd mor effeithlon ac effeithiol â phosibl o’i adnoddau yn y 

dyfodol. O ystyried y pwysau a’r costau ychwanegol sy’n parhau ar hyn o bryd, gyda’r rhybudd gan 

Fanc Lloegr ynghylch cyfnod o arafu economaidd fel y mae cyfraddau llog a chwyddiant yn codi, 

bydd hyn yn faes allweddol i’w wella o ran y Cyngor dros y 12 mis i ddod. 

Meysydd i’w gwella           
Ein meysydd gwella allweddol ar gyfer 2022/23 yw –  

Maes i’w wella       Sicrwydd 

Bydd y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd yn ehangu ei raglen 

Dechrau’n Deg ar draws yr ynys, yn hytrach nag mewn rhai 

ardaloedd. Yn y diwedd, bydd hyn yn lleihau’r angen i blant 

ddod i mewn i’r gwasanaethau statudol ac yn lleihau ein 

poblogaeth o Blant sy’n Derbyn Gofal 

Panel Sgriwtini y 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

Bod y Cyngor yn datblygu ac yn mabwysiadu strategaeth 

gyfalaf sy’n cyd-fynd â chynllun newydd y Cyngor (2022/27). 

Y Pwyllgor Gwaith    

Lleihau’r achosion o fethu â chwblhau gwaith ar yr hawliadau 

Cymhorthdal Budd-dal Tai yn y dyfodol trwy gytuno ar 

amserlen gyda’r archwilwyr allanol, ynghyd ag adolygu 

capasiti o ran staff 

Adroddiadau Archwilio 

Cymru 

Bod y Cyngor yn adolygu a diwygio ei broses flynyddol ar 

gyfer pennu’r gyllideb i sicrhau y gellir rhoi camau ar waith ar 

gyfer 2023/24 i liniaru’r pwysau cynyddol. 

Y Pwyllgor Gwaith  
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Cydweithredu ac Integreiddio  

Trosolwg  
Ȃ hwnnw’n sefydliad bach ac arloesol, mae’r Cyngor yn parhau i goleddu cyfleoedd i gydweithredu 

mewn modd effeithiol ac ystyrlon fel rhan o’i werthoedd craidd, ac fel modd o weithio tuag at wella 

pa mor effeithlon ac effeithiol ydyw o ran ymateb i anghenion, cyfleoedd a heriau yn yr ardal leol. 

Mae sawl trefniant cydweithredol, ffurfiol ac anffurfiol, wedi profi i fod yn amhrisiadwy o safbwynt 

llywio gwaith y Cyngor a’r ynys a’u cynorthwyo i ymateb i heriau ac ansicrwydd y pandemig.  

Mae’r asesiad hwn yn cynorthwyo i ddarparu tystiolaeth o ran y modd y mae’r Cyngor yn coleddu’r 

pum dull o weithio o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ac ym mha agweddau y mae’n 

gwneud hynny. 

Cafwyd bod saith gwasanaeth, o’r naw ohonynt o fewn y Cyngor, yn Ardderchog o ran yr adran 

hon - y Gwasanaethau i Oedolion, y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd, Tai, Rheoleiddio a 

Datblygu Economaidd, Dysgu, Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo a Thrawsnewid, o ganlyniad i’w 

hymdrechion cydweithredol parhaus ar draws nifer o ffrydiau gwaith wrth gyflenwi gweithgareddau 

busnes arferol, ynghyd ag ymateb y Cyngor i dirwedd fythol newidiol y pandemig. 

Ymhlith yr enghreifftiau o’r gwaith a gyflawnwyd y mae (ac nid yw hon yn rhestr gyflawn): 

 Y Fforwm Amddiffyn Oedolion Bregus rhwng Heddlu Gogledd Cymru, y Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Thai 

 Byrddau Diogelu Iechyd Covid-19 – gyda phob un o’r 22 Awdurdod Lleol, a gadeirir gan 

Lywodraeth Cymru 

 Grŵp Gweithredol Taclo Tlodi Ynys Môn - CSYM, DWP, CAB Ynys Môn 

 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru             

 Mae’r tri Thîm Adnoddau Cymunedol yn ymateb i achosion cymhleth fel partneriaeth, ac yn 

parhau i gryfhau ei berthynas â’r trydydd sector, darparwyr gofal a phreswylwyr      

 Rhaglen Gyflenwi Partneriaeth (Penaethiaid Safonau Masnach Cymru a Llywodraeth Cymru) 

 Partneriaeth Cyrchfan Ynys Môn sy’n cynnwys partneriaethau ag amryw endidau cyhoeddus 

a phreifat ym maes twristiaeth 

 Grŵp Banciau Bwyd Ynys Môn a chanddo bartneriaethau hanfodol â banciau bwyd lleol a’r 

CAB 

 Llunio Lle, sy’n ymwneud â chydweithio gyda’r 3ydd Sector a 5 cynghrair ar draws yr ynys i 

gefnogi cymunedau i gymryd perchnogaeth o’u blaenoriaethau a’u hanghenion eu hunain. 

 Grŵp Atal a Gwyliadwriaeth Covid-19 Ynys Môn (Partneriaeth Ranbarthol) 

Ymgymerwyd â rhagor o waith hefyd i wella ystod ac ansawdd gwasanaethau a’r profiad i 

gwsmeriaid a ddarperir trwy Cyswllt Môn, a gyflawnir mewn modd cydweithredol ac integredig i 

gefnogi nifer o wasanaethau. 

Yn ogystal, roedd yr arolwg staff yn dangos bod staff yn teimlo’n gryf bod y Cyngor yn gwneud yn 

dda o safbwynt ein dull cydweithredol o weithio. Nododd y mwyafrif o’r ymatebwyr ymhlith aelodau 

staff bod y Cyngor yn manteisio i’r eithaf ar weithio mewn partneriaeth a chydweithio, ac nad oedd 

unrhyw feysydd i’w gwella. 
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Felly, ar y cyfan, ceir tystiolaeth ddigonol i ddangos bod perfformiad y Cyngor Sir yn 

ARDDERCHOG o safbwynt ei waith cydweithredol ac integreiddio â sefydliadau eraill, ond nodwyd 

rhagor o feysydd i’w gwella ar gyfer eu gwireddu yn ystod 2022/23. 

Meysydd i’w gwella                     
Dyma’r meysydd i’w gwella:                      

Maes i’w wella       Sicrwydd 

Parhau i ddatblygu ac adolygu partneriaethau i sicrhau eu 

bod yn ateb y gofyn ac yn cyd-fynd â chynllun newydd a 

diwygiedig y Cyngor (2022/27), ynghyd â strategaethau a 

rhaglenni eraill 

Pwyllgor Sgriwtini 

Partneriaethau ac 

Adfywio 

Sefydlu dull cydweithredol ar y cyd i gofnodi allbynnau a 

mesurau ar draws gweithlu’r Tîm Adnoddau Cymunedol 

sy’n lleoli’r proffesiynau iechyd a gofal cymdeithasol 

Panel Sgriwtini y 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

Adolygu’r broses Un Pwynt Mynediad (SPOA) i ganfod yr 

agweddau y gellir eu gwella a sut y gellir gwneud hynny 

Panel Sgriwtini y 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol 
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C. Rheoli Risg                

Cyflwyniad    
Mae Rheoli Risg a’i ddefnydd o fewn sefydliad cymhleth fel Cyngor Sir yn angenrheidiol i sicrhau y 

cyflawnir penderfyniadau, lefelau perfformiad a darpariaeth gwasanaeth mewn modd mor effeithiol 

ac effeithlon â phosibl. Mae’r defnydd o reoli risg wedi gwella dros dymor y weinyddiaeth ddiwethaf, 

a chafwyd tystiolaeth a oedd yn cyd-fynd â hyn trwy sefydlu Tîm Rheoli Ymateb i’r Argyfwng 

(EMRT), sef fforwm a oedd yn rhan annatod o’r gwaith o ddelio ag ymateb y Cyngor i’r heriau yn sgil 

mynd i’r afael â’r pandemig, 

Mae’r adran hon yn cyfuno canfyddiadau o Archwiliadau Mewnol a gynhaliwyd, ynghyd â gan 

Archwilwyr Allanol a Chymheiriaid, sy’n amlygu’r risgiau y mae angen eu lliniaru, yn ogystal â 

threfniadau’r Cyngor o ran Rheoli Risg.             

Archwilio a Risg  

Trosolwg  
Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, cafodd sawl gwasanaeth eu harchwilio’n allanol, yr oedd y 

mwyafrif ohonynt yn arwain at asesiadau cadarnhaol. Adlewyrchir hyn yn y graddiad DA yn 

gyffredinol ar gyfer rheoli risg o safbwynt perfformiad gwasanaethau. Trwy’r Adolygiadau 

Gwasanaeth i gyd, roedd yn glir bod yr argymhellion o’r Archwiliadau Mewnol, yr Archwilwyr Allanol 

a Chymheiriaid yn cael eu rhoi ar waith a’u monitro. 

 Cwblhaodd AGC/CIW arolwg o’r gwasanaethau i oedolion hŷn a oedd yn canolbwyntio ar 

wasanaethau atal ac ymyrraeth gynnar. 

o Roedd yr arolwg yn nodi cryfderau, gan gynnwys “mae atal yn eitem bwysig ar 

agenda’r awdurdod lleol” ac “mae'r dulliau o gyfathrebu â phobl sy'n cysylltu â’r 

awdurdod lleol i gael cymorth yn barchus ac yn seiliedig ar gryfderau, yn aml yn 

gydweithredol, ac wedi'u seilio ar gydberthynas gyfartal ar y cyfan” 

o Yn ogystal, daeth yr arolwg o hyd i rai meysydd i’w gwella o ran lles, llais a dewis 

pobl, partneriaethau, integreiddio a chyd-gynhyrchu, ynghyd ag atal ac ymyrraeth 

gynnar, sydd wedi arwain at ffurfio cynllun gweithredu gan y Gwasanaethau Oedolion 

Hŷn a gaiff ei fonitro gan Fwrdd Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Gellir gweld adroddiad yr arolwg yma  

 O ganlyniad i bandemig Covid-19, mae Estyn wedi atal ei arolygiadau o ysgolion, ac wedi 

cadw mewn cysylltiad â darparwyr addysg o bell. Nid oes unrhyw ysgolion o dan statws 

arolygu dilynol Estyn, sy’n rhoi sicrwydd bod dysgwyr yn cyflawni mewn lleoliadau addysg ar 

yr ynys.             

 

 Cyhoeddodd Archwilio Cymru adroddiad cadarnhaol ym mis Tachwedd 2019 ar ‘Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol: Archwiliad o'r Trefniadau atal ac ymyrryd yn gynnar i sicrhau 

bod plant yn ddiogel ac yn cael cefnogaeth’ a daethant i’r casgliad “mae’r Cyngor wedi 

ystyried a defnyddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth lunio’r ‘Trefniadau atal ac ymyrryd 

yn gynnar ac i sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn cael cefnogaeth’, ond ceir cyfleoedd i 

sefydlu’r pum ffordd o weithio ymhellach”.  

 

 Roedd y Cyngor hefyd yn rhan o Adolygiadau Cenedlaethol a gyflawnwyd gan Archwilio 

Cymru. Adroddir ymateb y Cyngor i’r Adolygiadau Cenedlaethol i’r Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio yn flynyddol, a gellir ei weld yma. Dyma’r Adolygiadau Cenedlaethol yr 

ymgymerwyd â hwy yn ystod 2020/21: 

https://arolygiaethgofal.cymru/arolygiad-o-wasanaethau-oedolion-hyn-cyngor-sir-ynys-mon?_exception_statuscode=401&_ga=2.176687654.262672345.1657549657-784658311.1648223135
https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-sir-ynys-mon-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-2019-20
https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-sir-ynys-mon-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-2019-20
https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-sir-ynys-mon-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-2019-20
https://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s18162/Adroddiadau%20Allanol%20Cenedlaethol.pdf?LLL=1
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  ‘Comisiynu Lleoliadau Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn’ 

 ‘Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - Adolygiad o Gynnydd Bargen Dwf 

Gogledd Cymru’ 

 ‘Gwasanaethau Dewisol (Ebrill 2021)’ 

 ‘Adfywio Canol Trefi yng Nghymru (Medi 2021)’ 

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am yr Archwiliadau Allanol yr ymgymerwyd â hwy ar gyfer 

2020-21 trwy glicio ar yr hyperddolenni.               

 

 Darparodd pob gwasanaeth dystiolaeth bod strwythurau ar waith i ymateb i archwiliad 

mewnol, gyda llawer o wasanaethau’n gwella cydweithrediad ac ymgysylltiad ag 

Archwiliadau Mewnol dros y ddwy flynedd ddiwethaf, yn enwedig yng ngolau’r archwiliadau 

yr ymgymerwyd â hwy ers dechrau’r pandemig. 

  

 Yn yr Adroddiad Blynyddol diwethaf ar Archwilio Mewnol, nododd y Pennaeth Archwilio 

Mewnol, “ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022. . .mae gan y sefydliad 

fframwaith digonol ac effeithiol ar gyfer rheoli risg, llywodraethu a rheolaeth fewnol. Er nad 

wyf yn ystyried bod unrhyw feysydd o bryder corfforaethol sylweddol, mae angen cyflwyno 

neu wella rheolaethau mewnol mewn rhai meysydd i sicrhau fod amcanion yn cael eu 

cyflawni, a’u bod yn cael eu monitro.”  

 

 Nododd Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2021-22 hefyd eu bod “yn gallu darparu 

sicrwydd ‘Rhesymol’ neu well ar gyfer 64% o’r archwiliadau a gynhaliwyd gennym yn ystod 

2021/22. Derbyniodd saith archwiliad (28%) sicrwydd ‘Cyfyngedig’ yn ystod y flwyddyn, o 

gymharu â phump (22%) yn ystod 2020/21.  

 

 
 

Mae’r adroddiad yn nodi ymhellach, yn unol â’u protocol, maent “yn ailymweld yn ffurfiol â’r 

holl ‘Faterion/Risgiau’ a godwyd mewn adroddiadau sicrwydd ‘Cyfyngedig’, ar derfyn y 

cyfnod gweithredu, er mwyn sicrhau eu bod yn cael sylw effeithiol. (Fe wnaethant) ailedrych 

yn ffurfiol â’r saith adroddiad â gradd sicrwydd ‘Cyfyngedig’. Yn dilyn (eu) hailymweliad, 

(roeddynt) yn gallu codi’r sicrwydd i ‘Rhesymol’ mewn tri o’r adroddiadau, a (byddant) yn 

parhau i fonitro ac adrodd ar y pedwar sy’n weddill.” 

 

Caiff gwelliannau yn erbyn y sicrwydd cyfyngedig a ddarperir yma eu blaenoriaethu gan y 

gwasanaethau perthnasol dros y 12 mis i ddod. 

 

Substantial
4%

Rhesymol
60%

Cyfyngedig
28%

Dim
0%

Drafft
8%

https://www.audit.wales/cy/publication/cynghorau-gogledd-cymru-bwrdd-iechyd-prifysgol-betsi-cadwaladr-comisiynu-lleoliadau
https://www.audit.wales/cy/publication/bwrdd-uchelgais-economaidd-gogledd-cymru-adolygiad-cynnydd-bargen-twf-gogledd-cymru
https://www.audit.wales/cy/publication/bwrdd-uchelgais-economaidd-gogledd-cymru-adolygiad-cynnydd-bargen-twf-gogledd-cymru
https://www.audit.wales/cy/publication/yn-ol-eich-doethineb-gwasanaethau-dewisol-llywodraeth-leol
https://www.audit.wales/cy/publication/adfywio-canol-trefi-yng-nghymru
https://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s18317/2757A2021-22_Isle_of_Anglesey_Audit_Summary_Final_Cym.pdf?LLL=1
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 Mae cofrestrau risg yn cael eu huwchlwytho, eu diweddaru a’u monitro’n chwarterol ar 

‘4Risk’ ac mae’r gofrestr risg strategol yn cael ei hadolygu’n gyson gan Y Tîm 

Arweinyddiaeth (TAS/SLT) ac fe’i hystyrir hefyd gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 

ddwywaith y flwyddyn. Mae’r defnydd o ‘4Risk’ wedi’i wreiddio bellach o fewn cyfarfodydd 

rhithiol chwarterol y gwasanaethau. Bu’r defnydd o gofrestrau risg a’u camau lliniarol yn 

bwysig yn ystod y pandemig, gyda’r Tîm Rheoli Ymateb i’r Argyfwng (EMRT) yn eu hadolygu 

a’u diweddaru’n wythnosol i lywio penderfyniadau’r Cyngor a’u camau gweithredu mewn 

ymateb i’r pandemig. 
 

 Er eu bod wedi’u datblygu a’u gwreiddio o fewn darpariaeth gwasanaeth dydd i ddydd, ceir 

awydd i ddatblygu eu defnydd y fewn y broses benderfynu gorfforaethol. Fel y cyfryw, caiff 

adolygiad o’r Fframwaith Rheoli Risg ei gwblhau yn ystod y flwyddyn a fydd yn helpu i 

ddatblygu’r berthynas hon.       
 

 Cyflwynwyd y ‘Diweddariad Rheoli Risg’ i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 8fed 

Chwefror ac roedd y cofnodion yn adlewyrchu bod y Rheolwr Risg ac Yswiriant wedi nodi 

“bod yr Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) wedi ymgymryd ag adolygiad trylwyr o’r gofrestr 

risg yn ei chyfanrwydd a bod yr UDA wedi penderfynu canolbwyntio ar y risgiau hynny a 

fyddai’n arwain at gyflawni blaenoriaethau strategol, ac felly mae cofrestr risgiau strategol 

newydd, sy’n cyd-fynd â’r blaenoriaethau corfforaethol, wedi cael ei datblygu yn lle’r gofrestr 

risgiau corfforaethol.” 
 

 Yn dilyn yr adolygiad, mae’r UDA wedi nodi pum risg gweddilliol coch/critigol i gyflawni 

amcanion corfforaethol a strategol y Cyngor ac mae’r rhain yn ymwneud â rheoli’r gweithlu, 

parhad TG, diogelwch seiber, moderneiddio ysgolion ac addasrwydd parhaus asedau 

ffisegol. 
 

 Roedd pob Gwasanaeth yn credu bod eu perfformiad yn dda. Mae’r dystiolaeth uchod ac o 

fewn Hunanasesiadau’r Gwasanaethau’n cadarnhau hyn, ac mae’n deg i ddweud bod 

perfformiad cyffredinol y Cyngor o safbwynt rheoli risg yn DDA. 
 

Meysydd i’w gwella                
Y meysydd i’w gwella ar gyfer 2022/23 yw: 

Maes i’w wella       Sicrwydd 

Rhoi argymhellion yr Archwiliadau Allanol (cenedlaethol a 

lleol) ar waith a’u monitro gan ddefnyddio ‘4Action’ 

Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio 

Adolygu a diwygio’r strategaeth rheoli risg, y polisi a’r 

canllawiau, a fydd yn ffurfio fframwaith clir a chryno o 

safbwynt rheoli risg, i’w dilyn ar draws y Cyngor 

Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio 

Parhau i roi disgwyliadau ar waith o safbwynt rheoleiddio ar 

adeg o newid, trwy’r Ddeddf Llywodraeth Leol  

Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio 

 

https://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/mgAi.aspx?ID=13818&LLL=1
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Diogelu Corfforaethol           

Trosolwg  
Cyflwynwyd yr adran hon o’r Adolygiadau Gwasanaeth i roi sicrwydd i’r Bwrdd Diogelu 

Corfforaethol Strategol bod y Cyngor yn ymgymryd â’i ddyletswyddau a’i gyfrifoldebau’n effeithiol.                             

Roedd pob un ond dau o’r Gwasanaethau yn nodi perfformiad Da. 

Y ddau wasanaeth yr ystyriwyd eu bod yn ardderchog oedd y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd 

a’r Gwasanaethau Oedolion, sydd hefyd yn dylanwadu ac yn llywio dull gweithio’r Cyngor o ran 

Diogelu Corfforaethol, cynlluniau a phartneriaethau rhanbarthol. 

Mae’n ofynnol i staff dderbyn y Polisi Diogelu Corfforaethol drwy’r Porth Polisi ers mis Rhagfyr 

2018. Gwelwyd y diweddariad diwethaf o ran cydymffurfiaeth yn erbyn y polisi gan y Pwyllgor 

Llywodraethu ac Archwilio ym mis Medi 2019, gyda 95% o’r staff wedi darllen a derbyn y polisi. 

Cyflwynwyd y polisi i’w aildderbyn ym mis Mai 2022 a bydd data cydymffurfiaeth yn cael ei adrodd i’r 

Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio ym mis Medi 2022. 

Mae’r Bwrdd Diogelu Corfforaethol Strategol yn rhoi sicrwydd i Aelodau Etholedig, y Prif 

Weithredwr a’r Cyfarwyddwr Statudol bod arferion a threfniadau’r Cyngor o safbwynt diogelu yn 

gadarn. Mae’n cyfarfod yn chwarterol, fel rhan o gyfarfod y Penaethiaid Gwasanaeth Corfforaethol. 

Mae hyn yn sicrhau bod pob Cyfarwyddwr a Phennaeth Gwasanaeth yn cael dylanwadu ar waith y 

Bwrdd Diogelu Corfforaethol Strategol, ynghyd â llywio’r gwaith hwnnw. Mae’r Bwrdd yn 

canolbwyntio ar gamau i ganfod ac atal radicaleiddio, caethwasiaeth fodern, trais yn erbyn merched, 

cam-drin rhywiol a cham-drin domestig. 

Ceir cynrychiolwyr o bob Gwasanaeth ar y Bwrdd Diogelu Corfforaethol Gweithredol, er y gellid 

gwella lefelau presenoldeb rhai o’r gwasanaethau. Datblygwyd hunanasesiad, a gyflawnir yn 

flynyddol, i sicrhau bod pob Gwasanaeth yn cydymffurfio â’r polisi. Cynllunnir cynllun gweithredu 

wedyn, a gaiff ei fonitro gan y Bwrdd. 

Mae’r cynllun gweithredu presennol yn canolbwyntio ar: 

 Arweinyddiaeth a Llywodraethu Corfforaethol  

 Cyfathrebu ac Ymwybyddiaeth    

 Gweithlu Diogel a Medrus     

 Cymorth ac Ymyraethau Effeithiol  

 Partneriaid, gwirfoddolwyr a gwasanaethau a gomisiynir 

Mae rhaglen hyfforddiant sylfaenol a chyffredinol ynghylch diogelu ar gael, ac mae angen i 

wasanaethau fapio eu hanghenion yn unol â’r Fframwaith Hyfforddiant Diogel, er mwyn bwydo i 

mewn i’r rhaglen gorfforaethol. Darperir hyfforddiant arbenigol hefyd, yn unol â’r anghenion a 

nodwyd o ran y gweithlu. 

Mae nifer o fodiwlau e-ddysgu ar gael i staff hefyd:               

Polisi / Modiwl Y ganran sydd wedi’u 

cwblhau 

Trais yn Erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rywiol**** 

71% 
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Polisi / Modiwl Y ganran sydd wedi’u 

cwblhau 

GDPR**** 82% 

Caethwasiaeth Fodern**** 82% 

Prevent**** 79% 

 

Ar y cyfan, o safbwynt corfforaethol, byddai’r dystiolaeth yn arwain at berfformiad Da ar gyfer y 

Cyngor.  

Meysydd i’w Gwella              
Gellir gweld isod y meysydd i’w gwella a nodwyd yn ystod yr Adolygiadau Gwasanaeth. Cynigir y 

caiff y rhain eu monitro gan y Bwrdd Diogelu Corfforaethol dros y 12 mis nesaf i sicrhau y caiff y 

gwelliannau hyn eu cyflawni. 

Maes i’w wella       Sicrwydd 

Dylai’r Bwrdd Diogelu Corfforaethol adolygu pob ymateb gan y 

gwasanaethau i sicrhau eu bod yn fodlon gyda graddiad 

perfformiad Da ar gyfer Diogelu Corfforaethol  

Y Bwrdd Diogelu 

Corfforaethol  

Dylai’r Bwrdd Diogelu Corfforaethol gytuno ar gynllun 

gweithredu yn dilyn cwblhau hunanasesiadau gan y 

Gwasanaethau, a dylai’r bwrdd barhau i’w fonitro wrth fynd 

ymlaen            

Y Bwrdd Diogelu 

Corfforaethol  
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Casgliad Cyffredinol  
 

Ar y cyfan, mae perfformiad pob Gwasanaeth ar hyn o bryd yn Dda, gyda 

“Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig y mae angen eu gwella’n sylweddol”  

Hefyd, mae’r rhagolygon y byddant yn gwella yn DDA, a ddiffinnir ymhellach fel -   

“Gwasanaeth effeithiol sydd eisoes yn gwneud yn dda, ac mae’n gwybod pa feysydd y mae angen eu 

gwella. Trwy ganfod y gefnogaeth iawn a rhoi camau gweithredu ar waith, mae gan y gwasanaeth y 

potensial i wneud yn well fyth”. 

Ceir tystiolaeth o hyn hefyd trwy blotio ar y matrics a atodir i’r adroddiad hwn bod pob Gwasanaeth yn deall 

pa mor dda (neu wan) yw ei berfformiad, ynghyd â pha mor gadarn yw’r rhagolygon y bydd yn gwella. 

Mae hyn yn darparu sicrwydd bod y Cyngor yn gyffredinol yn gwneud cynnydd o safbwynt ei daith tuag at 

Welliant Parhaus, er yr heriau a’r ansicrwydd a grëwyd gan y pandemig. 

Gallwn nodi’n hyderus bod y Cyngor bob amser yn ceisio gwella’r modd y darperir gwasanaethau trwy - 

 newid prosesau,      

 moderneiddio, 

 lleihau gwastraff a   

 gwella ansawdd.  

Ceir tystiolaeth trwy’r Adolygiadau Gwasanaeth yn eu cyfanrwydd, ac mewn adroddiadau cysylltiedig, bod y 

gwelliant parhaus hwn wedi’i wreiddio ym mhob maes Gwasanaeth. 

Mae arweinyddiaeth ystyrlon ac effeithiol o safbwynt gwleidyddol a chorfforaethol, ynghyd â staff 

ymroddedig, ymrwymedig, sy’n gweithio’n galed, yn cymell y perfformiad hwn, ynghyd â’r ymrwymiad i 

foderneiddio a chyflawni gwelliannau parhaus, gan gyflenwi gwasanaethau effeithiol a chydweithio mewn 

modd ystyrlon. 

Mae cynlluniau effeithiol ar waith i sicrhau y bydd y Cyngor newydd yn parhau i fwrw ymlaen â’r daith hon 

rhwng 2022 a 2027. 

Y Tîm Arweinyddiaeth yw perchennog y cynllun gweithredu moderneiddio a gwella cysylltiedig, ac adroddir 

i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ynghylch y cynnydd a wneir. 

. 
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Datganiad Sefyllfa Gwasanaethau’r Cyngor - 2022 

Categori 
Hunanasesiad 

Categorïau 
Tystiolaeth 

Oedolion Plant    
Busnes y 
Cyngor 

Rheoleiddio 
a Datblygu 

Economaidd 

Priffyrdd, 
Gwastraff 
ac Eiddo 

Tai     Dysgu     Adnoddau  Trawsnewid     

 
Rheoli 
Perfformiad  
 

Adroddiadau 
Perfformiad 

Da Da Da Digonol Da Rhagorol Da Da Rhagorol 

Gwasanaethau i 
Gwsmeriaid 

Da Da Da Da Da Da Rhagorol Da / Digonol Da 

Llywodraethu a 
Chydymffurfiaeth 

Da Da Da Da Digonol Da Da Da Da 

Defnyddio 
Adnoddau 
 
 

Datblygu’r 
Gweithlu a 
Rheoli Pobl           

Da Da Digonol Da Da Rhagorol Da Da / Digonol Da 

Adnoddau   Da Da Da Da Rhagorol Da Rhagorol Da Rhagorol 

Cydweithredu ac 
Integreiddio  

Rhagorol Rhagorol Da Rhagorol Rhagorol Rhagorol Rhagorol Da Rhagorol 

Rheoli Risg     
 

Adroddiadau 
Rheoleiddio 
Allanol / 
Mewnbwn gan 
Gymheiriaid 

Da Da Da Amherthnasol  Amherthnasol Da Da Da / Digonol Da 

Archwilio 
Mewnol  

Da Da Da Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol Da Digonol / Da Da 

Diogelu 
Corfforaethol   

Rhagorol Rhagorol Da Da Da Da Da Da Da 
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Matrics 

P
erffo

rm
iad

 P
resen

n
o

l 

 Yn gweithredu ar lefel is o ran perfformiad / costau    Gwelliant Parhaus      

R
h

ago
ro

l 

    

D
a 

    

 Perfformio’n Wael  Yn Datblygu  

D
igo

n
o

l 

    

A
n

fo
d

d
h

ao
l     

    

 Gwael Digonol Da Rhagorol 

 Rhagolygon ar gyfer Gwella                           

  Allwedd 
GO – Gwasanaethau Oedolion, BC – Busnes y Cyngor, PT – Gwasanaeth Plant a Theuluoedd, Tai – Tai, PGE – Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo, 
D – Dysgu, A – Adnoddau, RDE – Rheoleiddio a Datblygu Economaidd, T – Trawsnewid    

GO 

A/RDE 

PT/D 

PGE 
BC 

Tai 

T 
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Mesydd a Nodwyd i’w Gwella  
Maes i’w wella       Sicrwydd 

Parhau i fonitro a gwella’r dangosyddion a effeithiwyd 

gan y pandemig coronafeirws i sicrhau y caiff unrhyw 

risgiau cysylltiedig eu rheoli’n briodol 

Adroddiadau Monitro 

Chwarterol y Cerdyn Sgorio  

Gwella’r dangosydd o ran canran y gwastraff a gaiff ei 

ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio, a chyflawni 

targedau Llywodraeth Cymru cyn gynted â phosibl 

Adroddiadau Monitro 

Chwarterol y Cerdyn Sgorio   

Gwella perfformiad o fewn y gwasanaeth Rheoleiddio a 

Datblygu Economaidd, gyda sylw arbennig i 

ddangosyddion o fewn y swyddogaeth Cynllunio 

Adroddiadau Monitro 

Chwarterol y Cerdyn Sgorio 

Defnyddio meddalwedd i ddod yn fwy ymwybodol o 

ddata ac yn fwy gwybodus i wneud penderfyniadau hyd 

yn oed mwy effeithiol yn seiliedig ar dystiolaeth 

Y Bwrdd Rhaglen 

Datblygu modd i gyfathrebu perfformiad y Cyngor i 

gynulleidfa ehangach o ran staff 

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Rhoi mwy o gyfleoedd i breswylwyr a rhanddeiliaid i 

sicrhau y clywir eu llais trwy fabwysiadu strategaeth 

cyfranogiad y cyhoedd sydd wedi’i hadolygu a’i 

hailwampio  ar gyfer y cyfnod ar ôl y pandemig  

Y Pwyllgor Gwaith 

Cael adborth ar brofiadau cwsmeriaid o ran y System 

Ffôn Gorfforaethol a’r switsfwrdd i lywio gwelliannau at y 

dyfodol  

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Parhad pellach y newid o ran y sianel ddigidol trwy 

lansio ‘Sgwrsfot’ dwyieithog ‘Mona’ i hwyluso chwiliadau 

digidol a wneir gan gwsmeriaid ynghyd â phrofiadau ar-

lein                                   

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Moderneiddio ein dulliau gweithio, o wasanaethau i 

gwsmeriaid i brofiad mwy cyflawn i gwsmeriaid 

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Sicrhau bod yr holl staff yn cydymffurfio â pholisïau trwy 

ddefnyddio ‘4Policy’, a bod staff nad ydynt yn gallu cael 

mynediad i ‘4Policy’ yn gallu adolygu a derbyn y polisïau 

mewn modd sy’n gweithio iddynt hwy                  

Dylai’r Gwasanaeth Dysgu’n arbennig nodi opsiynau o 

ran y modd gorau i fonitro cydymffurfiaeth staff a leolir 

mewn ysgolion gyda’r polisïau 

Y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio    

Gweithredu’r model ‘tair llinell sicrwydd’ fel un dull o 

gasglu gwybodaeth i gynorthwyo i fapio sicrwydd ar 

gyfer y Cyngor 

Y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio  

Gwella cydymffurfiaeth staff yn erbyn yr holl fodiwlau e-

ddysgu ar y Learning Pool 

Y Pwyllgor Sgriwtini 

Corfforaethol  

Datblygu a chyflenwi cynllun gweithredu ar gyfer 

recriwtio a chadw staff 

Y Tîm Arweinyddiaeth 
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Maes i’w wella       Sicrwydd 

Esblygiad pellach ‘gweithio hybrid’, gan gydbwyso’r 

gofynion o ran timau staff a pherfformiad, profiadau 

cwsmeriaid, iechyd a lles staff a dewis personol 

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Darlledu cyfarfodydd hybrid ffurfiol y Cyngor mewn 

modd effeithiol a phroffesiynol 

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Sicrhau esblygiad pellach a chyflenwi cynlluniau 

datblygu gweithlu ar lefel Gwasanaethau unigol i 

gydbwyso perfformiad, moderneiddio, parhad busnes, 

iechyd a lles staff                                                                              

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Cymryd camau pellach i wreiddio’r trefniant Sgwrs 

Flynyddol rhwng Rheolwyr ac aelodau staff  

Y Tîm Arweinyddiaeth 

Bydd y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd yn ehangu ei 

raglen Dechrau’n Deg ar draws yr ynys, yn hytrach nag 

mewn rhai ardaloedd. Yn y diwedd, bydd hyn yn lleihau’r 

angen i blant ddod i mewn i’r gwasanaethau statudol ac 

yn lleihau ein poblogaeth o Blant sy’n Derbyn Gofal 

Pwyllgor Sgriwtini y 

Gwasanaethau Cymdeithasol 

Bod y Cyngor yn datblygu ac yn mabwysiadu strategaeth 

gyfalaf sy’n cyd-fynd â chynllun newydd y Cyngor 

(2022/27). 

Y Pwyllgor Gwaith    

Lleihau’r achosion o fethu â chwblhau gwaith ar yr 

hawliadau Cymhorthdal Budd-dal Tai yn y dyfodol trwy 

gytuno ar amserlen gyda’r archwilwyr allanol, ynghyd ag 

adolygu capasiti o ran staff 

Adroddiadau Archwilio Cymru 

Bod y Cyngor yn adolygu a diwygio ei broses flynyddol 

ar gyfer pennu’r gyllideb i sicrhau y gellir rhoi camau ar 

waith ar gyfer 2023/24 i liniaru’r pwysau cynyddol. 

Y Pwyllgor Gwaith  

Parhau i ddatblygu ac adolygu partneriaethau i sicrhau 

eu bod yn ateb y gofyn ac yn cyd-fynd â chynllun 

newydd a diwygiedig y Cyngor (2022/27), ynghyd â 

strategaethau a rhaglenni eraill 

Pwyllgor Sgriwtini 

Partneriaeth ac Adfywio  

Sefydlu dull cydweithredol ar y cyd i gofnodi allbynnau a 

mesurau ar draws gweithlu’r Tîm Adnoddau Cymunedol 

sy’n lleoli’r proffesiynau iechyd a gofal cymdeithasol 

Panel Sgriwtini y 

Gwasanaethau Cymdeithasol 

Adolygu’r broses Un Pwynt Mynediad (SPOA) i ganfod yr 

agweddau y gellir eu gwella a sut y gellir gwneud hynny 

Panel Sgriwtini y 

Gwasanaethau Cymdeithasol 

Rhoi argymhellion yr Archwiliadau Allanol (cenedlaethol 

a lleol) ar waith a’u monitro gan ddefnyddio ‘4Action’ 

Y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio 

Adolygu a diwygio’r strategaeth rheoli risg, y polisi a’r 

canllawiau, a fydd yn ffurfio fframwaith clir a chryno o 

safbwynt rheoli risg, i’w dilyn ar draws y Cyngor 

Y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio 
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Maes i’w wella       Sicrwydd 

Parhau i roi disgwyliadau ar waith o safbwynt rheoleiddio 

ar adeg o newid, trwy’r Ddeddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021 

Y Pwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio 

Dylai’r Bwrdd Diogelu Corfforaethol adolygu pob ymateb 

gan y gwasanaethau i sicrhau eu bod yn fodlon gyda 

graddiad perfformiad Da ar gyfer Diogelu Corfforaethol  

Y Bwrdd Diogelu 

Corfforaethol  

Dylai’r Bwrdd Diogelu Corfforaethol gytuno ar gynllun 

gweithredu yn dilyn cwblhau hunanasesiadau gan y 

Gwasanaethau, a dylai’r bwrdd barhau i’w fonitro wrth 

fynd ymlaen            

Y Bwrdd Diogelu 

Corfforaethol  
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