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Teitl Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - Perfformiad a 

Llywodraethu 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. I roi briff i’r Cynghorwyr am yr ymgynghoriad ar fersiwn ddrafft y canllawiau 

statudol ar gyfer prif gynghorau, sy’n pennu sut y dylent ymarfer eu 

swyddogaethau perfformiad a llywodraethu fel y nodir yn Rhan 6 Bil 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. I geisio cyfraniad cynghorwyr i’r ymgynghoriad a’u gwneud yn ymwybodol o 

newidiadau sydd yn dod i Fframwaith Rheoli Perfformiad presennol y Cyngor. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod cynghorwyr yn darllen ac yn deall goblygiadau fersiwn ddrafft y canllawiau 

statudol a baratowyd gan Lywodraeth Cymru (ynghlwm wrth yr adroddiad yma 

yn atodiad 1), ac yn cynnig adborth i lywio ymateb y Cyngor i’r ymgynghoriad, 

sydd ei angen erbyn 3 Chwefror, 2021. 



 
 

4. Manylion yr Adroddiad 

Diwygio Llywodraeth Leol - Perfformiad a Llywodraethu 

4.1. Cafodd Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) ei basio gan y Senedd ar 18 

Tachwedd, 2020. Rhagwelir y bydd y Bil yn cael Cydsyniad Brenhinol yn fuan yn 

2021. Mae’n ddarn sylweddol o ddeddfwriaeth sy’n ymdrin â diwygio etholiadol, 

cyfranogiad cyhoeddus, llywodraethu a pherfformiad, a gweithio’n rhanbarthol.  

4.2. Mae darpariaethau ‘Dod i Rym’ y Bil yn gymhleth, gyda rhai darpariaethau’n dod i 

rym o fewn dyddiau ar ôl y Cydsyniad Brenhinol, rhai eraill o fewn deufis, ac mae’r 

mwyafrif trwy offeryn statudol Gweinidogol. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol 

Cymru (CLlLC) yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i lunio amserlen amlinelliad clir 

i’w gweithredu.  

4.3. Mae’r adroddiad yma’n sôn am y dyletswyddau perfformiad a llywodraethu sydd 

wedi’u nodi yn Rhan 6 y Bil. Rhagwelir y bydd y rhain yn dechrau o fis Ebrill 2021, a 

bydd gofyniad cyntaf yr adroddiad ‘mor fuan ag sy’n rhesymol ymarferol ar ôl y 

flwyddyn ariannol y mae’n ymwneud ag o’, h.y. ar ôl mis Mawrth 2022. Mae dal 

angen i ni gyhoeddi’r adroddiad perfformiad terfynol (ein Adolygiad Perfformiad 

Blynyddol) o Fesur 2009 presennol erbyn 31 Hydref 2021.  

4.4. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar y canllawiau statudol drafft 

ar-lein - https://llyw.cymru/perfformiad-llywodraethiant-awdurdodau-lleol-canllawiau-

drafft. Mae’r ddogfen ynghlwm â’r adroddiad yma yn atodiad 1. Fe fydd yr 

ymgynghoriad ar agor tan 3 Chwefror 2021. Y Tîm Cynllunio Strategol a 

Pherfformiad sydd yn arwain yr ymateb.  

4.5. Yn debyg i Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 presennol, mae’r Bil Llywodraeth 

Leol ac Etholiadau yn gosod dyletswydd ar brif gynghorau i barhau i adolygu eu 

perfformiad. Serch hynny, wrth ddarllen y canllawiau , mae yna dri maes gwaith clir y 

bydd rhaid i ni fel awdurdod eu hystyried.  

1. Hunanasesu  

4.6. Mae’n rhaid i brif gyngor lunio adroddiad hunanasesu ar gyfer pob blwyddyn ariannol 

sydd yn amlinellu sut y mae wedi bodloni ei ofynion perfformiad; gosod y camau 

gweithredu y mae’n bwriadu eu cymryd i wella ei berfformiad yn y flwyddyn ganlynol; 

https://llyw.cymru/perfformiad-llywodraethiant-awdurdodau-lleol-canllawiau-drafft
https://llyw.cymru/perfformiad-llywodraethiant-awdurdodau-lleol-canllawiau-drafft


 
 

a bod ar gael i’w Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fel dogfen ddrafft er mwyn 

adolygu a/neu wneud argymhellion ar gyfer newidiadau. Os na fydd Cyngor yn 

gwneud y newidiadau y gofynnwyd amdanynt, mae’n rhaid nodi’r rhesymau yn yr 

adroddiad, ac o fewn 4 wythnos ar ôl gorffen yr adroddiad, mae’n rhaid i’r Cyngor 

gyhoeddi’r adroddiad; rhaid i’r adroddiad fod ar gael i Bwyllgor Llywodraethu ac 

Archwilio’r Cyngor; a rhaid iddynt anfon yr adroddiad at Archwilydd Cyffredinol 

Cymru, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru a 

Gweinidogion Cymru.  

4.7. Mae’r Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad yn ystyried ymarferoldeb gweithredu’r 

Hunanasesiad ar hyn o bryd, bydd y cynigion dros eu gweithredu yn cael eu cyflwyno 

i’r Tîm Arwain Strategol ddiwedd mis Chwefror/ yn fuan ym mis Mawrth. Fe fyddwn 

hefyd yn gofyn am gyfraniad gan brif swyddogion, y Cabinet, Pwyllgor Craffu a’r 

Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio am gynnwys yr asesiad newydd. 

Mae’r canllaw presennol yn awgrymu saith maes corfforaethol ar gyfer strwythur yr 

hunanasesiad, sy’n deillio o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

(gweler tudalennau 19-20 atodiad 1).  

4.8. Mae un o’r prif gwestiynau yn sgil y canllaw drafft (tudalennau 15-16) yn ymwneud â’r 

ffaith nad yw’r hunanasesiad yn ddyfarniad sefydlog: “Er mwyn bod yn wirioneddol 

effeithiol, dylai sefydlu hunanasesiad mewn sefydliad fod yn broses barhaus, gan 

fynd i’r afael â materion wrth iddynt gael eu nodi, ymateb mewn amser real ac yn 

effeithiol i heriau a chyfleoedd.” Nid ydym yn anghytuno â’r dull yma gan ei fod yn 

cyd-fynd ag arfer orau hunanasesiad. Serch hynny, mae’n anodd gwneud hynny ac 

efallai y bydd angen datrysiad technegol tu hwnt yr hyn sydd gan y Cyngor ar waith 

ar hyn o bryd. Bydd ein ymateb i’r ymgynghoriad yn codi’r pryder yma. 

2. Arolwg Budd-ddeiliaid Blynyddol  

4.9. Mae’r Bil newydd a’r canllawiau drafft yn gosod pwyslais sylweddol ar yr angen i 

gasglu barn ystod eang o fudd-ddeiliaid yn flynyddol am berfformiad/cyflenwi ein 

swyddogaethau, cynnwys yr wybodaeth yma yn ein hadroddiadau perfformiad a 

hunanasesiad. Yn allweddol, yn ogystal â phreswylwyr lleol, mae’n rhaid i ni 

ymgynghori â phob cynghorydd, pob aelod staff, partneriaid (yn cynnwys y Bwrdd 

Gwasanaeth Cyhoeddus), busnesau, cynghorau cymuned a phob undeb llafur. 

Mae’n rhaid i ni gynnwys y rhai sydd ag anfantais economaidd-gymdeithasol a’r rhai 

o grwpiau a ddiogelir. 



 
 

4.10. Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn cynnal nifer o arolygon gyda budd-ddeiliaid gwahanol 

ar adegau gwahanol, y mwyaf ohonynt yw ein Harolwg Preswylwyr, a gynhelir 

ddwywaith y flwyddyn (a’n Arolwg Staff). Bydd angen gwaith sylweddol er mwyn deall 

cyd-destun presennol yr arolwg ar draws y Cyngor a’i gynnwys mewn i un neu gyfres 

o arolygon blynyddol. Bydd angen i ganlyniad (neu ganlyniadau) yr arolygon hyn 

gyfrannu’n ddi-dor mewn i’r broses hunanasesiad newydd. Bydd angen trafod sut i 

fwrw ymlaen â’r gwaith yma gyda’r Tîm Arwain Strategol. Bydd unrhyw 

arolwg/arolygon newydd yn cael eu dylunio gyda chyfraniad gan wasanaethau ac 

aelodau.  

3.  Asesiad Perfformiad Panel 

4.11. Mae’n rhaid i brif gyngor benodi panel annibynnol i gynnal asesiad perfformiad o leiaf 

unwaith ym mhob cylchred etholiadol, gan ymgynghori â phobl leol, busnesau, staff 

ac undebau llafur. Mae’n rhaid i’r adroddiad gynnig casgliadau ynglŷn ag ydi’r Cyngor 

yn cyrraedd ei ofynion perfformiad, ac argymell camau gweithredu i wella 

perfformiad. Mae angen cyhoeddi’r adroddiad ac ymateb y Cyngor a’i rannu gyda’r 

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i roi sylw. 

4.12. Byddai Asesiadau Panel yn dechrau o fis Mai 2022 ymlaen. Mae angen cytundeb 

ynglŷn â phryd yn nhymor nesaf y Cyngor y bydd yr asesiad panel yn cael ei gynnal. 

Archwiliadau Swyddogol  

4.13. O dan y Bil newydd, mae hi werth nodi y bydd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru 

bŵer newydd i agor archwiliad arbennig o’r prif gynghorau os nad ydynt yn cyrraedd 

eu gofynion perfformiad. Mae’r Bil hefyd yn galluogi ar gyfer ailstrwythuro prif 

gynghorau trwy reoliadau gan Lywodraeth Cymru, yn ddarostyngedig i amodau. Un 

o’r amodau hyn yw bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn adroddiad arolygu arbennig.  

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

5.1. Bwriad yr adroddiad yma yw hysbysu Cynghorwyr am ddarpariaethau perfformiad Bil 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) newydd a cheisio eu cyfraniad ar 

ymgynghoriad canllawiau statudol Llywodraeth Cymru. Nid oes angen penderfyniad. 

Serch hynny, fe fydd y Bil yn effeithio ar brosesau adrodd corfforaethol.  



 
 

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

6.1. Nid oes unrhyw gostau yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

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

7.1. Nid oes angen Asesiad o’r Effaith ar Les ar hyn o bryd. Wrth i gynigion gael eu 

datblygu i ymateb i’r Bil, bydd angen llenwi asesiadau effaith.  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Mae gwaith ymgynghori helaeth ar y Bil eisoes wedi cael ei gynnal, yn cynnwys 

gweithdai gydag aelodau etholedig. Mae’r ymgynghoriad penodol yma ar y 

canllawiau statudol ynglŷn ag agweddau perfformiad y Bil wedi cael ei rannu yn 

sesiwn Briffio’r Cabinet ei gael eu sylwadau. Ar ôl y Pwyllgor Llywodraethu 

Corfforaethol ac Archwilio, bydd ymateb drafft yn cael ei lunio a’i rannu gyda’r Tîm 

Arwain Strategol. Fe ymgynghorir hefyd â Chadeiryddion ac Is-gadeiryddion y 

Pwyllgor Craffu.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Nid oes goblygiadau ariannol arwyddocaol o ganlyniad i’r adroddiad hwn.  

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i'w lleihau? 

10.1. O ran perfformiad, mae yna berygl nad ydi staff a chynghorwyr yn ymgysylltu’n 

ddigonol â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru),  gan effeithio ar ansawdd ein 

hymateb. Bydd y Tîm Cynllunio Strategol yn gweithio i hysbysu staff a chynghorwyr 

am y newidiadau, ac yn annog eu perchenogaeth pan fo’i angen. Os nad yw’r Cyngor 

yn gweithredu’r Bil yn dda, fe fydd yn codi pryderon ymysg ein rheoleiddwyr. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Mae rheoli perfformiad a monitro yn elfen allweddol o Raglen Cymru ar gyfer Gwella, 

sydd wedi’i thanategu gan ofynion statudol Deddf Llywodraeth Leol 1999 a Mesur 

Llywodraeth Leol “Cymru” 2009. Fe fydd yr olaf yn cael ei ddisodli gan Fil 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) ar ôl iddo gael ei ddeddfu. 



 
 

11.2. Mae Adran 13 Cyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu cyfrifoldebau Pwyllgor 

Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio o ran perfformiad yr awdurdod. Bydd angen 

diweddaru’r cyfansoddiad ar ôl i Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) ddod yn 

ddeddf.  


