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Adroddiad i’r:   Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol  
 
Dyddiad y Cyfarfod:  10 Gorffennaf 2019 
 
Aelod / Swyddog Arweiniol: Alan Smith 
 
Awdur yr Adroddiad: Elaine Smith 
 
Teitl:    Heriau Gwasanaeth 2018/19:  

Adolygiad o Fodelau Darparu Gwasanaeth Amgen (ASDMs) 
 

 

 
 
1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 

1.1. Darparu gwybodaeth ynghylch ASDMs sydd ar waith ledled yr Awdurdod; fel yr 
adroddwyd yn y papurau Herio Gwasanaethau a gynhyrchwyd ar gyfer pob un o 
wasanaethau’r cyngor, i gefnogi rhaglen Herio Gwasanaethau 2018/19. 

 
 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1. Er mwyn mynd i’r afael â phryderon a godwyd gan Archwilio Mewnol a Swyddfa 

Archwilio Cymru ynghylch adrodd ar ASDMs i’r adran Llywodraethu Corfforaethol, 
ceisiodd Rhaglen Herio Gwasanaethau’r cyngor ar gyfer 2018/19 nodi pob ASDM 
arwyddocaol sydd ar waith.  Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno anterth yr ymarferiad 
hwnnw i alluogi’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol i ystyried yr ASDMs mae’r 
cyngor yn ymwneud ag o a sicrhau bod trefniadau llywodraethu digonol ar waith 
ganddynt. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

 
3.1. Dylai’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol adolygu’r wybodaeth a ddarperir 

ynghylch ASDMs sydd ar waith ar draws y cyngor ac yn nodi unrhyw waith pellach 
sydd ei angen i fonitro trefn lywodraethu’r ASDMs presennol a rhai’r dyfodol. 

 
3.2. Dylai Llywodraethu Corfforaethol ystyried pryd ac i ba bwyllgor y dylid darparu 

adroddiadau yn y dyfodol (er enghraifft, a ddylai adroddiadau fynd i’r pwyllgor 
Craffu a darparu trosolwg i’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol?) 

 
  

4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1. Mae’r cyngor yn gwneud defnydd cynyddol o’r Modelau Darparu Gwasanaeth 

Amgen (ASDMs) i ddarparu gwasanaethau a fyddai wedi arfer cael eu darparu’n 
uniongyrchol gan yr Awdurdod Lleol. Mae bendithion a chyfleoedd i weithio mewn 
partneriaeth, ond gall risgiau godi ac mae’n rhaid i’r cyngor sicrhau trosolwg digonol 
i gynnal ymwybyddiaeth ddigonol, fel nad yw'n agored i risgiau annerbyniol. 
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4.2. Mae’r ddogfen 'Fframwaith ar gyfer Darparu Gwasanaethau gan Ddefnyddio 
Darparwyr Gwasanaeth Amgen’, a gynhyrchwyd gan Archwilio Mewnol yn 2015, yn 
amlinellu y dylai ASDMs ddarparu adroddiadau cyfnodol ar gyfer y Pwyllgor 
Llywodraethu Corfforaethol.  

 

4.3. Nododd adolygiadau gan Archwilio Mewnol o Gyngor Ar Bopeth Sir Ddinbych a’r 
Gydbartneriaeth TCC nad yw’r adroddiadau cyfnodol uchod yn cael eu cynhyrchu.  
Amlygwyd hyn gan Swyddfa Archwilio Cymru yn y Pwyllgor Llywodraethu 
Corfforaethol, fel gwendid arwyddocaol, yr oedd angen mynd i’r ag o. 

 
4.4. Er mwyn dechrau mynd i’r afael â’r pryder hwn, mae adroddiadau a gynhyrchwyd i 

gefnogi rhaglen Herio Gwasanaethau 2018/19 wedi ceisio sefydlu pa ASDMs sydd 
ar waith ar hyn o bryd gan y cyngor, gan ddefnyddio templed adolygu a 
ddatblygwyd mewn cydweithrediad â’r Prif Archwilydd Mewnol. 

 

4.5. Darperir manylion pellach am dempledi ASDM a gwblhawyd ar gyfer rhaglen Herio 
Gwasanaethau 2018/19 yn Atodiad 1 yr adroddiad hwn: 

 

 Atodiad 1: Atodiad 1 templedi ASDM wedi eu cwblhau 2018_19 
 

4.6. Mae’r Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad wrthi’n datblygu Fframwaith 
Llywodraethu Mewn Partneriaeth newydd, a fydd yn cael ei strwythuro o amgylch 
sut orau i weithredu’r ASDMs.   Bydd y canllaw hwn yn helpu gwasanaethau i 
sefydlu unrhyw ddarpariaeth amgen drwy waith ar y cyd / partneriaeth, a bydd yn 
cael ei gylchredeg i gael cyfraniad a chymeradwyaeth Aelodau'n ddiweddarach yn 
y flwyddyn. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 
5.1. Yn gynyddol, mae’n rhaid i’r cyngor ystyried trefniadau ASDM i ddarparu 

gwasanaethau cynaliadwy ar gyfer ei drigolion.  Bydd nifer o’r rhain yn cyfrannu, 
naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, wrth ddarparu neu gefnogi 
Blaenoriaethau Corfforaethol. Bwriad yr adroddiad hwn yw helpu llywio gwaith y 
Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol i gryfhau trefniadau monitro’r ASDM, a ddylai 
arwain at well atebolrwydd, dealltwriaeth fwy clir ynghylch perfformiad, ac o 
ganlyniad, yn ôl y gobaith, gwell gwasanaethau i’n cymunedau. 

 
6.  Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

 
6.1. Amherthnasol – nid oes costau yn gysylltiedig â'r adroddiad hwn.  

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 

7.1. Nid oes angen penderfyniad na chynnig ar gyfer newid mewn perthynas â'r 
adroddiad hwn, felly nid oes unrhyw effaith. 

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
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8.1. Mae cynrychiolwyr diogelwch wedi eu cynnwys fel aelodau panel ar gyfer pob Her 
Wasanaeth.  Mae cyfle i’r panel Herio Gwasanaethau godi unrhyw faterion pryder 
ynghylch ASDMs yn y cyfarfod Trywyddau Ymholi Herio Gwasanaethau.  
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

9.1. Nid oes goblygiadau ariannol arwyddocaol o ganlyniad i’r adroddiad hwn.  
 
10. Pa risgiau sydd ac oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

 
10.1. Mae’r cynnig hwn yn lleihau lefel y risg ynghylch ASDMs. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1.   Amherthnasol - nid oes angen gwneud penderfyniad gyda'r adroddiad hwn. 
 
  


