
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 1 Rhagfyr 

2021 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Fay Bowen 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddCCGG@senedd.cymru
------ 

(Cytunodd y Pwyllgor ar 17 Tachwedd 2021 ar gynnig o dan Reol 

Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 1 - 5 

y cyfarfod hwn)  

 

1 Craffu ar Gyfrifon 2020-21 - Comisiwn y Senedd:  Trafod yr 

adroddiad drafft 

(09.00 -09.45) (Tudalennau 1 - 16)  

2 Blaenraglen waith: Gwanwyn 2022 

(09.45 - 10.30) (Tudalennau 17 - 43)  

3 Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Cynaliadwyedd ariannol 

gwasanaethau dewisol llywodraeth leol ac awdurdodau lleol 

(10.30 - 10.35) (Tudalennau 44 - 96)  

4 Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Gofalu am y Gofalwyr? 

Sut y mae cyrff y GIG wedi cefnogi lles eu staff yn ystod pandemig 

COVID-19 

(10.35 - 10.40) (Tudalennau 97 - 128)  

5 Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Y Rhaglen Cartrefi Clyd 

(10.40 - 10.50) (Tudalennau 129 - 177)  

(Egwyl)  

(10.50 - 11.00) 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

6 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon. 

(11.00)   

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y 

cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y 

cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv 

7 Papur i’w nodi 

(11.00 - 11.15)   

7.1 Craffu ar Gyfrifon 2019-20 – Llywodraeth Cymru: Ymateb i'r Adroddiad ar 

Graffu ar Gyfrifon 2019-20 

 (Tudalennau 178 - 189)  

8 COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Sesiwn 

dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ar faterion llywodraeth leol 

(11.15 - 12.15) (Tudalennau 190 - 213)  

Tracey Burke - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Reg Kilpatrick - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cydlynu Covid 

Judith Cole - Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a 

Chynaliadwyedd 

Claire Germain – Dirprwy Gyfarwyddwr Llywodraeth Leol: Perfformiad a 

Phartneriaethau 

9 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y materion a ganlyn: 

(12.15)   

Eitem 10 

10 COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Trafod 

y dystiolaeth a ddaeth i law 

(12.15 - 12.30)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 1Yn rhinwedd paragraff(au) vii o Reol Sefydlog 17.42
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Cynaliadwyedd Ariannol 
Llywodraeth Leol
Effaith COVID-19, Adferiad 
a Heriau yn y Dyfodol

Medi 2021

PAPAC(6)-06-21 P3 - Adroddiad Archwilio Cymru - Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol
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Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o waith a gyflawnir yn unol ag Adran 17 Deddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Ni chymerir unrhyw gyfrifoldeb gan yr Archwilydd Cyffredinol na staff Archwilio Cymru mewn 
perthynas ag unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog neu gyflogai arall yn eu cymhwyster unigol, 
nac mewn perthynas ag unrhyw drydydd parti.

Os ceir cais am wybodaeth y gall y ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod 
Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae Cod adran 
45 yn nodi’r arfer o ran trin ceisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys 
ymgynghori â thrydydd partïon perthnasol. Mewn perthynas â’r ddogfen hon, mae Archwilydd 
Cyffredinol Cymru ac Archwilio Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw 
ymholiadau ynglŷn â datgelu neu ailddefnyddio’r ddogfen hon at Archwilio Cymru yn swyddog.
gwybodaeth@archwilio.cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. This document is also available in English.
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Cynnwys

Mae cynghorau wedi cael cyllid ychwanegol sylweddol i ymdrin â’r pandemig, 
ond mae cynaliadwyedd y sector yn y dyfodol yn dal i fod yn heriol yn erbyn 
cefnlen o bwysau ariannol eraill. 

Cefndir – Ein gwaith ar gynaliadwyedd ariannol 
llywodraeth leol yn ystod 2020-21 4

Y darlun mwy – benthyca, gwario, a phwysau’r galw 5

Cynaliadwyedd ariannol – canfyddiadau allweddol o’n gwaith 9

Pedwar cam i helpu i wella cynaliadwyedd ariannol cynghorau  14

Gwaith Archwilio Cymru yn y dyfodol ar gynaliadwyedd  
ariannol cynghorau  16
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Ein gwaith ar gynaliadwyedd ariannol llywodraeth leol yn ystod 
2020-21
Yn ystod 2020-21 fe wnaethom fwrw golwg ar gynaliadwyedd ariannol pob un 
o’r 22 o gynghorau yng Nghymru, gan gynnwys:

•	 effaith ariannol y pandemig;
•	 strategaethau ariannol;
•	 sefyllfa o ran cronfeydd wrth gefn;
•	 perfformiad yn erbyn y gyllideb, a
•	 chyflawni arbedion a hylifedd (i ba raddau y mae asedau cyfredol yn 

gallu cyflenwi dyled). 
Mae’r adroddiad hwn yn amlygu rhai themâu a chanfyddiadau allweddol o’n 
gwaith, peth sylwebaeth ar bwysau o ran cyllid, a rhai myfyrdodau ynghylch sut 
y gellid cryfhau cynaliadwyedd ariannol cynghorau yn y dyfodol. 

Cefndir
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Prif adroddiad

Y darlun mwy – benthyca, gwario, a phwysau’r galw
Mae cyllid byrdymor ychwanegol wedi helpu ond mae heriau ac ansicrwydd 
dros y tymor hwy yn dal i fodoli

•	 Fe sefydlodd Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ffrydiau cyllid a 
grantiau pwysig mewn ymateb i’r pandemig – ond mae’n annhebygol y 
bydd y patrymau gwariant hyn yn cael eu cynnal.

•	 Mae’r adroddiad, Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus, a gyhoeddwyd 
gennym ym mis Medi 2021 yn nodi rhagor o wybodaeth a 
dadansoddiad o wariant y sector cyhoeddus a rhagamcanion ar gyfer y 
dyfodol. 

•	 Mae gan lywodraeth leol rôl allweddol o ran cefnogi a llunio adferiad 
o’r pandemig, fel darparwr ystod eang o wasanaethau lleol allweddol, 
a hefyd trwy ei rôl arweinyddiaeth gymunedol, gan gynnwys gweithio 
gydag ystod o bartneriaid.

Cynaliadwyedd ariannol llywodraeth leol – sut y mae’r sefyllfa yng 
Nghymru’n cymharu â Lloegr 

•	 Lloegr – Canfu’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol fod sefyllfa ariannol 
llywodraeth leol yn dal i fod yn achos pryder gyda’r rhagolwg yn edrych 
yn ansicr, a nododd ddibyniaeth llawer o gynghorau ar ddefnyddio 
cronfeydd wrth gefn i fantoli eu cyllidebau ar gyfer 2020-211.

•	 Cymru – Ar y cyfan, nid yw cynghorau wedi dibynnu ar eu cronfeydd 
wrth gefn i fantoli eu cyllidebau ar gyfer 2020-21, yn bennaf oherwydd 
y cyllid ychwanegol y trefnwyd ei fod ar gael iddynt i liniaru effaith y 
pandemig. Ond mae heriau sylweddol yn dal i fodoli wrth edrych tua’r 
dyfodol.

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, Local government finance in the pandemic, Mawrth 2021Tudalen y pecyn 48
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Arddangosyn 1: sut yr oedd cronfeydd ariannol wrth gefn defnyddiadwy²  
cynghorau wedi newid cyn y pandemig

Arddangosyn 2: swm y cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy2 fel canran o 
gost net gwasanaethau dros amser

Mae’r arddangosyn canlynol yn dangos y gwerthoedd cyfartalog, uchaf ac 
isaf ar gyfer y prif gynghorau yng Nghymru ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol 
rhwng 2015-16 a 2019-20. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mae isaf ac uchaf yn cyfeirio at werth cyngor unigol yn y flwyddyn benodol honno. 
 
2 Ein diffiniad o gronfeydd ariannol wrth gefn defnyddiadwy yw cronfeydd wrth gefn y gellir 

eu defnyddio ar gyfer costau refeniw, lle nad yw’r diben yn cael ei ddiogelu gan y gyfraith. 
Cyfanswm y gronfa gyffredinol, cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi a balansau ysgolion 
yw hyn. Nid yw’n cynnwys cronfeydd wrth gefn y Cyfrif Refeniw Tai, derbyniadau cyfalaf a 
grantiau cyfalaf heb eu cymhwyso.
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Mae lefelau benthyca’r sector cyhoeddus wedi cynyddu yn ystod y pandemig 
ac mae lefelau’r cyllid yn y dyfodol yn ansicr

•	 Mae lefelau benthyca Llywodraeth y DU wedi cynyddu’n sylweddol yn 
ystod y pandemig3. 

•	 Mae lefelau’r cyllid yn y dyfodol yn dal i fod yn ansicr; er enghraifft, 
ym mis Mawrth 2021 dywedodd Prifysgol Caerdydd fod y rhagolygon 
ar gyfer cyllideb Cymru yn ‘hynod ansicr’4. Mae’r Sefydliad Siartredig 
Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) hefyd wedi amlygu’r 
ansicrwydd mewn perthynas â chyllid y sector cyhoeddus yn y dyfodol.

•	 Mae’n debygol y bydd pwysau sylweddol ar gyllid llywodraeth leol, yn 
arbennig ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny nad ydynt yn cael eu 
blaenoriaethu fel rhan o bennu cyllidebau ar gyfer y dyfodol5. 

Mae’r galw am rai gwasanaethau’n debygol o gynyddu

•	 Mae ein hadroddiad diweddar ar wasanaethau dewisol6 yn amlygu bod 
y galw am rai gwasanaethau gan gynghorau’n cynyddu. Mae’r ffeithlun 
isod, o’r adroddiad hwnnw, yn crynhoi rhai o’r pwysau allweddol o ran y 
galw.

•	 Gallai pwysau’r galw o ganlyniad i’r pandemig barhau, er enghraifft 
am ddarpariaeth addysg ychwanegol i ddal i fyny oherwydd amser a 
gollwyd pan oedd ysgolion ar gau. Nid yw goblygiadau mwy hirbarhaol 
y pandemig ar gyfer y galw am wasanaethau llywodraeth leol yn 
hysbys eto.

Roedd gwariant ar wasanaethau dewisol llywodraeth leol wedi gostwng yn 
barod cyn y pandemig

•	 Roedd gostyngiadau yn y cyllid eisoes wedi arwain at rai toriadau i 
wasanaethau cyn y pandemig7, er bod y pandemig wedi codi proffil 
gwasanaethau llywodraeth leol ac yn arbennig eu rôl o ran helpu i 
gadw pobl yn ddiogel ac yn iach. 

3 CIPFA, Local authorities face a financial reckoning, Tachwedd 2020
4 Dadansoddi Cyllid Cymru,  Welsh Election 2021 Fiscal outlook and challenges for the next 

Welsh Government Welsh Election Briefing, Ebrill 2021
5 Dadansoddi Cyllid Cymru, Local government finance: the state of play in 2021-22,  

Mawrth 2021
6 Archwilio Cymru, Yn Ôl Eich Doethineb – Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leol,  

Ebrill 2021
7 Archwilio Cymru, Yn Ôl Eich Doethineb – Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leol,  
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https://www.cipfa.org/cipfa-thinks/cipfa-thinks-articles/local-authorities-face-a-financial-reckoning
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/2514834/election_outlook_2021_FINAL_19042021.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0009/2514834/election_outlook_2021_FINAL_19042021.pdf
https://medium.com/wales-fiscal-analysis/local-government-finance-the-state-of-play-in-2021-22-edaa1b74386a
https://www.audit.wales/cy/publication/yn-ol-eich-doethineb-gwasanaethau-dewisol-llywodraeth-leol
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Arddangosyn 3: ffeithiau allweddol am wasanaethau cynghorau a’r galw amdanynt8

Mae’r arddangosyn canlynol yn dangos rhai ffeithiau allweddol am wasanaethau 
cynghorau gan gynnwys rhai pwysau allweddol o ran y galw

 
Nodyn: Mae’r ffigwr o £8.3 biliwn ar gyfer cyfanswm gwariant cynghorau’n cynnwys y cyfanswm gwariant 
refeniw ar wasanaethau ac yn cynnwys gwariant ar rai meysydd nad ydynt yn rhan o wasanaethau megis 
ad-dalu benthyciadau, ardollau, pensiynau a dyraniadau i gronfeydd wrth gefn. Nid yw’r ffigwr yn cynnwys 
incwm, megis taliadau a ffioedd, a grëir gan wasanaethau. Roedd y gwariant gros ar wasanaethau yn 2019-
20 yn £9.2 biliwn. 
 

8 Archwilio Cymru, Yn Ôl Eich Doethineb – Gwasanaethau Dewisol Llywodraeth Leol,  
Ebrill 2021

Mae cynghorau yng Nghymru yn gyfrifol am dros 1,450 o swyddogaethau, gweithgareddau a 
gwasanaethau

Mae’r galw am wasanaethau’r cyngor yn dal i gynyddu

Yn 2019-20 
gwariodd 
cynghorau 
oddeutu £8.3 
biliwn mewn 
termau real ar 
wasanaethau

Cynyddodd y plant oedd 
yn derbyn gofal gan 
gynghorau ar ddiwedd y 
flwyddyn o 5,660 yn 2016 
i 7,170 yn 2020, cynnydd o 
26.7%

Mae teuluoedd digartref mewn angen sy’n flaenoriaeth wedi 
cynyddu o 40%, gan godi o 22,260 yn 2015-16 i 31,170 yn 2018-19

Mae’r oedolion yr amheuir 
eu bod mewn perygl o 
gamdriniaeth neu esgeulustod 
(diogelu) wedi codi o  27% o 
11,761 yn 2016-17 i 14,938 yn 
2018-19

Yn y degawd 
diwethaf mae 
gwariant y 
cyngor ar 
wasanaethau 
wedi gostwng 
o 7.9% Yn y 100 mlynedd 

ddiwethaf mae’r 
disgwyliad oes 
cyfartalog wedi codi 
o 24 o flynyddoedd i 
79.4 i ddynion ac o 23 
o flynyddoedd i 83.1 i 
ferched 

Mae’r bobl sy’n cysgu allan 
wedi codi o 240 yn 2015-16 i 
405 yn 2019-20, cynnydd o 
68.7%

Cododd y teuluoedd 
mewn cartrefi dros 
dro o 24.2% rhwng  
2015-16 a 2019-20

Rhagwelir y 
bydd y gyfran 
o boblogaeth 
Cymru dros 
75 oed yn 
cynyddu 
o 29.3% i 
378,100 erbyn 
2028 a’r 
rheiny dros 65 
oed o 16.3% i 
758,600

Mae tlodi ymysg 
pobl yn oedran 
pensiwn wedi 
codi o 14% yn    
2009-2012  i 
19% yn   
2015-2018

Yn fras, mae 
un mewn 
pedwar o 
bobl yng 
Nghymru’n 
byw mewn 
tlodi
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Cynaliadwyedd ariannol – canfyddiadau allweddol o’n gwaith 
Ein canfyddiadau o fis Hydref 2020

•	 Ym mis Hydref 2020, fe ddwedom ni: ‘Mae cynghorau a Llywodraeth 
Cymru a wedi cydweithio’n dda i liniaru effaith y pandemig hyd yma 
ond mae cynaliadwyedd y sector yn y dyfodol yn her barhaus’. Fe 
wnaethom hefyd nodi bod ‘rhai cynghorau mewn sefyllfa well yn 
ariannol na’i gilydd i ymateb i heriau’r pandemig’9.

Canfyddiadau ar y cyfan o’n gwaith yn 2020-21

•	 Canfuom fod cynghorau wedi cael cyllid ychwanegol sylweddol i 
ymdrin â’r pandemig, ond bod cynaliadwyedd y sector llywodraeth leol 
yn y dyfodol yn dal i fod yn heriol yn erbyn cefnlen o bwysau ariannol 
eraill. 

•	 Ar ôl cyhoeddi ein hadroddiad cryno cenedlaethol ym mis Hydref 2020, 
aethom ati wedyn i fwrw golwg ar gynaliadwyedd ariannol pob prif 
gyngor yng Nghymru.

•	 Fe wnaethom gynhyrchu adroddiadau lleol ar gyfer pob cyngor.
•	 Oherwydd y cyllid ychwanegol y mae cynghorau wedi’i gael mewn 

ymateb i’r pandemig, mae’r sefyllfa ariannol wedi gwella i bob yn o’r 22 
o gynghorau eleni. 

•	 Ond mae’r darlun ar y cyfan o ran cynaliadwyedd ariannol cynghorau’n 
dal i fod yn gymysg; mae rhai cynghorau’n dal i fod mewn sefyllfa well 
nag eraill i ymateb i heriau yn y dyfodol. 

•	 Mae’r adran nesaf yn crynhoi’r themâu allweddol y gwnaethom eu 
hadnabod trwy’r gwaith yma gan gynnwys, lle y bo’n berthnasol, o’n 
hadroddiad ym mis Hydref 2020 yn ogystal â’n gwaith blaenorol ar 
gynaliadwyedd ariannol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Archwilio Cymru, Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o Ganlyniad i Bandemig 
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Themâu allweddol o’n gwaith yn 2020-21
Effaith ariannol COVID-19

•	 Fe ddwedom ni ym mis Hydref 2020 fod rhai cynghorau mewn 
sefyllfa well yn ariannol nag eraill i ymateb i heriau’r pandemig. 

•	 Hyd yma, mae costau COVID-19 wedi cael eu lliniaru ym mhob 
cyngor gan gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.  

Arddangosyn 4: Cost COVID-19 yn ystod 2020-21

Mae’r arddangosfa ganlynol yn nodi’r cyllid ychwanegol a roddwyd i 
gynghorau gan Lywodraeth Cymru dros 2020-21 mewn ymateb i bandemig 
COVID-19. 
 

•	 £660 miliwn o gyllid ychwanegol wedi’i ddyrannu gan Lywodraeth  
Cymru i’r Gronfa Galedi i ariannu colledion incwm a gwariant 
ychwanegol cynghorau10.

•	 yn ogystal â chyllid arall gan Lywodraeth Cymru megis cyllid 
ychwanegol i athrawon ar gyfer cymorth dal i fyny ag addysg a 
deunyddiau glanhau ar gyfer ysgolion.

•	 Mae cyfarpar diogelu personol wedi cael ei ddarparu’n rhad ac am 
ddim hefyd i’r rhan fwyaf o gyrff llywodraeth leol gan Lywodraeth 
Cymru trwy Gydwasanaethau’r GIG.

 
 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Strategaethau ariannol

•	 Dim ond dadansoddiad cyfyngedig y mae llawer o gynghorau 
wedi’i gyflawni o effaith fwy hirdymor COVID-19 (hyd yn oed mewn 
perthynas â thybiaethau gweithio neu senarios) neu effaith fwy 
hirdymor newidiadau yn y galw.    

•	 Mae’r rhan fwyaf o gynghorau, ond nid pob cyngor, yn cynnwys rhai 
tybiaethau ynghylch y dreth gyngor am y pedair neu bum mlynedd 
nesaf yn eu strategaethau ariannol. Mae’r codiadau rhagamcanol yn 
y rhain yn amrywio rhwng 3% a 5%. 

•	 Mae’r rhan fwyaf o strategaethau ariannol, ond nid pob strategaeth 
ariannol, hefyd yn cynnwys tybiaethau ynghylch Cyllid Allanol Cyfun11  
sy’n amrywio rhwng 0% a 3%. Mae ychydig o gynghorau’n cynllunio 
ar sail senarios sy’n amrywio o’r achos gorau i’r achos gwaethaf.  

10 Er bod Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £660 miliwn, erbyn diwedd y flwyddyn ariannol 
mae’n nodi ei bod wedi gwario £587 miliwn.

11 Mae Cyllid Allanol Cyfun yn cynnwys Grant Cynnal Refeniw gan Lywodraeth Cymru ac 
Ardrethi Annomestig. Tudalen y pecyn 53
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•	 Ar y cyfan, mae’r rhan fwyaf o’n hadroddiadau lleol yn myfyrio ynghylch 
y gwaith parhaus y mae ei angen i ddatblygu dull cynllunio ariannol 
mwy cynaliadwy yn y tymor canolig a hir.

 
Sefyllfa o ran cronfeydd wrth gefn

Arddangosyn 5: cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy – yr hyn ddwedom ni 
yn ein hadroddiad ym mis Hydref 202012 

Mae’r arddangosyn canlynol yn crynhoi ein canfyddiadau13 allweddol ynghylch 
sefyllfa cynghorau o ran eu cronfeydd wrth gefn o’n hadroddiad ym mis Hydref 
2020. 

 

•	 Mae gan rai cynghorau lefelau cymharol uchel o gronfeydd wrth gefn a 
fydd yn cefnogi eu gallu i ymateb i heriau, ac mae gan gynghorau eraill 
lefelau is o lawer o gronfeydd wrth gefn, a fydd yn ei gwneud yn anos 
ymateb i heriau yn y dyfodol.

•	 Ar ôl cwblhau ein gwaith lleol rydym wedi canfod hefyd bod yr holl 
gynghorau wedi cynyddu swm y cronfeydd wrth gefn yr oeddent yn eu 
dal ar ddiwedd 2020-21. Mae cynghorau wedi nodi cynnydd o fwy na 
£450 miliwn mewn cronfeydd wrth gefn yn ystod 2020-21. Byddwn yn 
adrodd ymhellach ar hyn yn dilyn ein harchwiliad o gyfrifon 2020-21.

•	 Mae gan rai cynghorau hanes da dros y blynyddoedd diwethaf o osgoi 
defnyddio cronfeydd wrth gefn i fantoli eu cyllideb.  

•	 Mae rhai cynghorau wedi dibynnu ar ddefnydd heb ei gynllunio o 
gronfeydd wrth gefn i fantoli cyllidebau. Mae’r dull hwn yn annhebygol 
o fod yn gynaliadwy, yn enwedig i’r cynghorau hynny yr oedd eu lefelau 
o gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy eisoes yn weddol isel.  
 
 

12 Archwilio Cymru, Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o Ganlyniad i Bandemig 
COVID-19, Hydref 2020.

13 Wrth y term cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy, rydym yn golygu cyfanswm balans y gronfa 
gyffredinol, ynghyd â chronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi nad yw cynghorau wedi’u hatal 
yn gyfreithiol rhag eu hailgyfeirio i’w defnyddio ar gyfer diben arall. Cyfanswm y gronfa 
gyffredinol, cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi a balansau ysgolion yw hyn. Nid yw’n 
cynnwys cronfeydd wrth gefn y Cyfrif Refeniw Tai, derbyniadau Cyfalaf a grantiau cyfalaf heb 
eu cymhwyso.

Roedd ein hadroddiad ym mis Hydref 2020 yn nodi fel a ganlyn:

•	 roedd y cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy  a oedd yn cael eu 
dal gan gynghorau’n amrywio o oddeutu £11 miliwn i dros £119 
miliwn. 

•	 roedd ystod eang o gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy fel cyfran 
o gost net gwasanaethau pob cyngor: o 5% i 33%

•	 bod gan gynghorau Cymru ar y cyfan dros £1 biliwn o gronfeydd 
wrth gefn defnyddiadwy ar ddiwedd mis Mawrth 2020.
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•	 Mae patrwm cyson o ddefnyddio cronfeydd wrth gefn, hyd yn oed 
mewn ffordd wedi’i chynllunio, i fantoli gwariant refeniw yn annhebygol 
o fod yn gynaliadwy gan ei fod yn achosi risg o ddisbyddu cronfeydd 
wrth gefn i lefelau anghynaliadwy. 

Perfformiad yn erbyn y gyllideb

•	 Ar ôl trosglwyddiadau mawr i gronfeydd wrth gefn, nododd y rhan fwyaf 
o gynghorau naill ai tanwariannau cymharol fach neu orwariannau 
ar y cyfan yn 2020-21, sy’n batrwm tebyg i’r ddwy flynedd ariannol 
flaenorol.

•	 Fe wnaeth y rhan fwyaf o gynghorau barhau i ddangos gorwariannau 
sylweddol mewn rhai meysydd gwasanaeth hefyd; mewn llawer o 
gynghorau, roedd gwasanaethau cymdeithasol yn enghraifft o hyn. 

•	 Mae’r pandemig, ynghyd â heriau tymor hwy, yn golygu yn awr, yn fwy 
nag erioed, y bydd angen i gynghorau reoli cyllidebau’n effeithiol a 
sicrhau yr ymdrinnir â gwasanaethau neu feysydd lle ceir gorwariannau 
cyson.

Cyflawni arbedion

•	 Y llynedd canfuom fod y rhan fwyaf o gynghorau wedi cyflawni’r 
mwyafrif o’u harbedion, ond mai ychydig iawn oedd wedi cyflawni eu 
holl arbedion wedi’u cynllunio mewn blynyddoedd blaenorol. Canfuom 
yr un patrwm yn ystod 2020-21, a hefyd bod rhai cynghorau wedi 
cyrraedd eu holl dargedau arbedion, ond nid fel yr oeddent wedi’i 
gynllunio.  

•	 Mae’n naturiol bod y pandemig wedi effeithio ar gynlluniau arbedion. 
Mae newidiadau yn y galw am wasanaethau, adleoli’r gweithlu a 
chamau gweithredu eraill a gymerwyd mewn ymateb i’r pandemig i gyd 
yn debygol o fod wedi cael effaith ar gyflawni rhai arbedion. 

•	 Mewn nifer o gynghorau, roedd meysydd gwasanaeth yn dal i allu 
cyrraedd eu targedau arbedion. Cafodd rhai meysydd gwasanaeth hi’n 
haws cyflawni arbedion oherwydd:
 - cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, 
 - llai o alw am wasanaethau yn ystod y pandemig a/neu; 
 - costau staff is yn ystod y pandemig.  

•	 Mae cyflawni arbedion yn debygol o fod yn fwy byth o her wrth edrych 
tua’r dyfodol o ystyried maint y bylchau o ran cyllid a ragamcanir mewn 
rhai cynghorau yn y blynyddoedd sydd i ddod, a’r ffaith bod y ffactorau 
uchod a helpodd rai meysydd gwasanaeth i gyflawni arbedion yn ystod 
2020-21 yn annhebygol o ailddigwydd.

•	 Bydd cynghorau â phrosesau cynllunio arbedion cadarn ac effeithiol 
mewn sefyllfa well i fwrw’r maen i’r wal gyda chynigion a chyflawni 
cynlluniau yn y tymor hwy. 
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Hylifedd14

•	 Ar y cyfan, mae’r rhan fwyaf o gynghorau’n dangos cymhareb hylifedd ffafriol a 
sefydlog (y gymhareb rhwng eu hasedau cyfredol a’u rhwymedigaethau cyfredol) sy’n 
awgrymu bod y cynghorau hynny mewn sefyllfa dda i gyflawni eu rhwymedigaethau 
cyfredol. 

•	 Mae ychydig o gynghorau’n dangos cymhareb hylifedd gymharol isel. Ynddo’i hun nid 
yw hyn yn broblem yn arbennig. Ond os yw lefelau cronfeydd wrth gefn yn gymharol 
isel hefyd ac os nad yw arbedion yn cael eu cyflawni, gyda’i gilydd gallai hyn ddynodi 
diffyg cydnerthedd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Mae hylifedd yn golygu’r gymhareb rhwng asedau a rhwymedigaethau’r cyngor.Tudalen y pecyn 56



tudalen  14 Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Lleol - Effaith COVID-19, Adferiad a Heriau yn y Dyfodol

Pedwar cam i helpu i wella cynaliadwyedd ariannol cynghorau 
Arddangosyn 6: pedwar cam i helpu gyda chynaliadwyedd ariannol 
cynghorau

Yn seiliedig ar y canfyddiadau o’n gwaith lleol, ynghyd â’r themâu a’r heriau 
y myfyrir yn eu cylch yn y papur hwn, mae’r arddangosyn isod yn crynhoi rhai 
camau allweddol sy’n nodi beth all cynghorau ei wneud i wella cynaliadwyedd 
ariannol. 

1 Strategaethau 
ariannol

Deall heriau tymor byr, canolig a hir a nodi’n glir beth yw’r 
blaenoriaethau ar y cyfan ar gyfer sefyllfa ariannol y cyngor 

• Mae’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth 
(CIPFA) yn amlygu’r ansicrwydd ynghylch cyllid y sector 
cyhoeddus yn y dyfodol, gan erfyn ar gynghorau i ddefnyddio 
amrywiaeth o ddata a gwaith rhagweld fel rhan o’u trefniadau 
cynllunio ariannol dros y tymor canolig15.

• Mae strategaeth ariannol eglur a chadarn yn bwysig i 
adnabod y lefel debygol o gyllid sydd ar gael i gyngor, yn 
ogystal â lefel ddisgwyliedig y galw am wasanaethau a chost 
eu darparu. 

• O ystyried y pwysau disgwyliedig o ran cyllid sy’n wynebu’r 
holl gynghorau, mae’n bwysig nodi sut i ymateb i’r pwysau 
hynny yn y dyfodol, ac yn arbennig sut y byddant yn cau 
bylchau o ran cyllid a ragamcanir.

• Mae’n bwysicach yn awr nag erioed i fod â strategaeth 
ariannol gadarn sy’n adeiladu darlun o sefyllfa ariannol 
y cyngor dros y tymor canolig a hir gan gynnwys 
amcanestyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth dda o ran 
pwysau’r galw yn y dyfodol.

• Dylai cynghorau sicrhau bod aelodau’n ymwybodol ac yn 
deall beth yw tarddiad tybiaethau eu cyngor a sut mae’r 
tybiaethau’n cymharu â’r rhai a wnaed gan gynghorau eraill.

• Mae’r pandemig hefyd wedi dangos manteision cynnwys 
hyblygrwydd mewn strategaethau ariannol, a chynllunio ar 
gyfer gwahanol senarios. Dylid cyflwyno dewisiadau eglur i 
gynghorwyr a’r rheiny’n seiliedig ar wybodaeth gynhwysfawr 
a chadarn gan gynnwys:

 - cyfanswm lefelau’r cronfeydd wrth gefn sydd ar gael i’w 
defnyddio; 

 - pwysau o ran cyllid yn y dyfodol; ac
 - ystod lawn o dybiaethau cynllunio. 

15 CIPFA, Local authorities face a financial reckoning, Tachwedd 2020
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2 Cronfeydd 
wrth Gefn 

Cynllunio eich ymagwedd tuag at gronfeydd wrth gefn a’ch 
defnydd ohonynt i sicrhau bod hynny’n cefnogi cynaliadwyedd 
ariannol tymor hwy

• Mae lefelau iach o gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy’n rhwyd 
ddiogelwch bwysig i gefnogi cynaliadwyedd ariannol. 

• Yn ogystal â bod ar gael i ariannu pwysau annisgwyl o 
ran cyllid, gall cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy fod yn 
ffynhonnell cyllid bwysig hefyd i gefnogi mentrau ‘buddsoddi 
i arbed’ sydd wedi’u bwriadu i leihau cost barhaus darparu 
gwasanaethau neu ar gyfer rhaglenni trawsnewid.

• Bydd mynd ati’n rheolaidd i adolygu lefelau cronfeydd wrth 
gefn ac ystyried a yw lefelau’n briodol yn helpu i bennu 
blaenoriaethau o ran defnyddio cronfeydd wrth gefn. 

• Dylai cynghorau sicrhau bod cynghorwyr yn deall rôl 
cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy ac annefnyddiadwy, a sut 
y mae’r rhain yn cysylltu â’r strategaeth ariannol gyffredinol a 
thymor hwy ar gyfer y Cyngor

3 Perfformiad 
yn erbyn y 
gyllideb

Gwybod beth y mae’n realistig i wasanaethau ei gyflawni ac yna 
deall a gweithredu ar feysydd lle ceir gorwariannau cyson  

• Mae’n bwysig bod gorwariant a thanwariant yn cael eu cadw 
dan reolaeth a bod gwariant gwirioneddol mor agos at y 
lefelau a gynlluniwyd â phosibl. 

• Mae cyngor sy’n methu â rhagweld a chynllunio gwariant yn 
gywir yn achosi risg o greu pwysau ariannol nas rhagwelwyd 
a all beryglu’r gallu i bennu cyllideb fantoledig. 

• Gall patrymau sylweddol o danwariant fod yn lleihau gallu 
cyngor i gyflawni ei amcanion allweddol neu gyflawni ei 
gyfrifoldebau statudol.

• Dylid ceisio rheoli cyllidebau’n effeithiol trwy gydol y flwyddyn, 
yn hytrach nag ymarferion cyllidebol untro.  
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4 Cyflawni 
arbedion

Deall yr hyn y mae’n realistig i wasanaethau ei gyflawni o ran 
arbedion neu ostyngiadau mewn costau a gweithredu ar feysydd 
nad ydynt yn gyson yn cyflawni arbedion wedi’u cynllunio

• Mae’r gallu i adnabod meysydd lle gellir gwneud 
arbedion ariannol penodol, ac i wneud yr arbedion 
hynny’n ddiweddarach, yn agwedd allweddol ar sicrhau 
cynaliadwyedd ariannol parhaus. 

• Lle na chaiff cynlluniau arbedion eu cyflawni gall hyn arwain 
at orwariannau sy’n golygu bod angen defnyddio cronfeydd 
wrth gefn gan hefyd gynyddu lefel yr arbedion y mae eu 
hangen mewn blynyddoedd yn y dyfodol i wneud iawn am 
hyn. 

• Lle nad yw cynlluniau arbedion yn cael eu cyflawni a bod 
angen i feysydd gwasanaeth wneud arbedion heb eu 
cynllunio, mae hyn yn cynyddu’r risg naill ai na fydd arbedion 
yn gyson â blaenoriaethau’r Cyngor, neu o ddatrysiadau 
‘byrdymor’ nad ydynt yn gynaliadwy dros y tymor canolig.

• Mae cael cynlluniau arbedion yn iawn, a sicrhau bod 
cynlluniau’n realistig ac y cânt eu datblygu ar y cyd rhwng 
cynghorwyr, timau rheoli gweithredol a gwasanaethau yn 
bwysicach yn awr nag a fu erioed.

  
Gwaith yn y dyfodol gan Archwilio Cymru ar gynaliadwyedd ariannol 
cynghorau  

•	 Ar gyfer 2021-22, byddwn yn parhau i fonitro sefyllfa ariannol cynghorau unigol trwy ein 
gwaith archwilio parhaus. 

•	 Yn dilyn cwblhau ein harchwiliadau o gyfrifon 2020-21 byddwn hefyd yn cyhoeddi 
offeryn data cynaliadwyedd ariannol, gan gynnwys data ar sefyllfa diwedd blwyddyn 
cynghorau ar gyfer 2020-21, a byddwn yn parhau i ddiweddaru hwn yn flynyddol.

•	 Efallai y byddwn yn gwneud gwaith pellach mewn rhai cynghorau lle’r ydym yn canfod 
risgiau penodol. 

•	 Byddwn yn dychwelyd at waith cenedlaethol yn y dyfodol lle’r ydym yn credu bod y 
sefyllfa’n teilyngu hynny a lle gallem ychwanegu gwerth. 

•	 Byddwn hefyd yn ystyried y posibilrwydd o gymharu sefyllfa ariannol cyrff llywodraeth 
leol yng Nghymru â’r rhai ledled y DU yn ogystal â gwaith cenedlaethol posibl mewn 
perthynas â themâu penodol. 

•	 Wrth wneud unrhyw waith posibl yn y dyfodol, byddwn yn parhau i ymgysylltu â 
Chymdeithas Trysorwyr Cymru.  Tudalen y pecyn 59
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tud 2 Yn Ôl Eich Doethineb

Archwilio Cymru yw enw cyfunol anstatudol Archwilydd Cyffredinol Cymru 
a Swyddfa Archwilio Cymru, sy'n endidau cyfreithiol ar wahân gyda'u 
swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio Cymru yn endid 
cyfreithiol. O ganlyniad, yn yr Adroddiad hwn, rydym yn cyfeirio'n benodol at 
yr Archwilydd Cyffredinol neu Swyddfa Archwilio Cymru mewn adrannau lle 
mae angen manylder cyfreithiol.

Os oes angen y cyhoeddiad hwn arnoch mewn fformat a/neu iaith arall, neu 
os oes gennych unrhyw gwestiynau am ei gynnwys, cysylltwch â ni gan 
ddefnyddio'r manylion isod. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg 
a Saesneg a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych wedi'i defnyddio. Ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Archwilio Cymru 
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd 
CF11 9LJ

Ffôn 02920 320 500 
Ebost post@archwilio.cymru 
Gwefan www.archwilio.cymru 
Twitter @WalesAudit

This document is also available in English

Paratowyd yr adroddiad hwn i'w gyflwyno i'r Senedd o dan 
adran 145A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 ac adran 61(3) 
(b) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus Cymru 2004.
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Cynnwys

Arweiniodd pwysau ariannol i gynghorau leihau gwariant a thorri  
gwasanaethau, ond mae’r pandemig wedi tynnu sylw at bwysigrwydd  
a pherthnasedd llywodraeth leol o ran gwasanaethu ac amddiffyn  
pobl a chymunedau 4

Ffeithiau Allweddol 7

1 Gall diffinio p’un ai dewisol ynteu statudol yw gwasanaeth fod yn  
gymhleth ac nid yw’n adlewyrchu gwaith pwysig cynghorau 8

2 Er gwaethaf darparu gwasanaethau hanfodol y mae pobl yn  
dibynnu arnynt, bu’n rhaid i gynghorau wneud dewisiadau anodd  
ynghylch beth i’w ddiogelu wrth ymateb i dros ddegawd o lymder 11

3 Mae prosesau adolygu gwasanaethau yn gymorth i gynghorau  
wneud dewisiadau anodd ond nid ydynt bob amser yn defnyddio’r 
holl ddata allweddol 16

Mae dinasyddion yn fodlon cymryd rhan mewn cynorthwyo  
i lunio a rhedeg gwasanaethau, ond nid yw cynghorau’n eu  
cynnwys yn effeithiol nac yn gyson mewn penderfyniadau 19

4 Nid yw cynghorau’n hyderus y gallant barhau i ddarparu eu holl  
wasanaethau yn wyneb galw cynyddol a chymhleth 22

5 Mae COVID-19 yn cynnig cyfle i ailgloriannu ac ailosod  
swyddogaeth a gwerth llywodraeth leol 29

Mae COVID-19 wedi dangos pwysigrwydd cynghorau fel  
arweinwyr allweddol yn ein cymunedau, sy’n darparu  
gwasanaethau hanfodol a rhwyd ddiogelwch i bobl ledled Cymru 29

Mae angen i gynghorau adeiladu ar eu hymateb i COVID-19 a  
manteisio ar y cyfle i drawsnewid y ffordd y maent yn darparu 
gwasanaethau ac yn rhyngweithio â chymunedau 31

Atodiad 1 – Methodoleg yr astudiaeth 35
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tud 4 Yn Ôl Eich Doethineb

1 Mae dyletswydd ar gynghorau i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau 
i’w cymunedau. Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaethau addysg; diogelu 
a gofal cymdeithasol i blant; gofal cymdeithasol i oedolion; casglu 
gwastraff; gwasanaethau cynllunio a thai; cynnal a chadw ffyrdd; a 
gwasanaethau llyfrgell. Mae cynghorau hefyd yn darparu gwasanaethau 
yn ôl eu disgresiwn a gallant hefyd benderfynu ar ba lefel y darperir y 
gwasanaethau hyn. Er enghraifft, Wi-Fi canol y dref a rhentu beiciau. Fodd 
bynnag, yn ystod y degawd diwethaf, mae cynghorau wedi cael trafferth i 
gynnal eu hystod lawn o wasanaethau yn wyneb pwysau ariannol. Ac mae 
llymder wedi ei gwneud yn ofynnol i gynghorau wneud penderfyniadau 
anodd ynghylch pa wasanaethau i’w diogelu a pha rai i’w lleihau, eu newid 
neu i beidio â’u darparu mwyach.   

2 Nid yw’n hawdd penderfynu pwysigrwydd a gwerth cymharol 
gwasanaethau’r cyngor wrth benderfynu ble i wneud toriadau. Yn aml, 
mae’r drafodaeth yn cychwyn drwy ganolbwyntio ar benderfynu p’un ai 
‘statudol’ ynteu ‘dewisol’ yw gwasanaeth. Ond mae llawer o wasanaethau’r 
cyngor na ellir eu diffinio’n hawdd fel hyn. Er enghraifft, mae cynghorau’n 
darparu amrywiaeth o wasanaethau ‘dewisol’, y mae rhai ohonynt yn 
estyniadau o weithgarwch ‘statudol’ tra mae gwasanaethau eraill wedi 
datblygu dros amser i ddod yn hirsefydlog ac i gael eu gwerthfawrogi’n 
fawr iawn ac yn ganolog i waith y cyngor.  

3 Felly, nid yw diffinio gwasanaethau fel ‘statudol’ neu ‘ddewisol’ o gymorth 
gan fod llawer o’r hyn y mae cyngor yn ei ddarparu yn cael ei ystyried gan 
lawer – dinasyddion a arolygwyd gennym, staff partneriaid gwasanaethau 
cyhoeddus a rhanddeiliaid y gwnaethom eu cyfweld – yn ‘hanfodol’. 
Gwasanaethau sy’n 
• cadw pobl yn iach, yn dda ac yn ddiogel;  
• cynorthwyo busnesau i flodeuo a ffynnu;  
• amddiffyn a gwella ein hamgylchedd; a 
• chynorthwyo pobl i ddysgu, datblygu a gwella.  

Arweiniodd pwysau ariannol i gynghorau leihau 
gwariant a thorri gwasanaethau, ond mae’r pandemig 
wedi tynnu sylw at bwysigrwydd a pherthnasedd 
llywodraeth leol o ran gwasanaethu ac amddiffyn 
pobl a chymunedau  
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4 Mae cynghorau, gan mwyaf, wedi sefydlu prosesau i adolygu a gwerthuso 
sut i ddarparu gwasanaethau, gyda’r penderfyniadau ar newidiadau 
yn y ddarpariaeth, cyflwyno targedau arbedion a dewisiadau i roi allan 
i gontract allanol yn cael eu cymryd gan y cabinet neu gan y cyngor 
llawn. Fodd bynnag, nid yw ansawdd a dyfnder y wybodaeth a gyflwynir 
i aelodau bob amser yn eang ei chwmpas ac weithiau nid oes digon 
o fanylion. Er enghraifft, nid yw’r effaith y bydd newidiadau mewn 
gwasanaethau yn ei chael ar y Gymraeg neu ar bobl â nodweddion 
gwarchodedig wedi ei chynnwys, na’r sail gyfreithiol ar gyfer gwasanaeth 
wedi ei hegluro neu sut mae’n cyfrannu at gyfrifoldebau ehangach y 
cyngor. 

5 Dengys ein dadansoddiad o ddata ariannol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth 
Cymru fod cynghorau, ar y cyfan, wedi ceisio diogelu gwasanaethau sy’n 
helpu’r rhai mwyaf agored i niwed wrth bennu cyllidebau. Gwasanaethau 
sy’n amddiffyn ac yn diogelu oedolion a phlant ac yn gymorth i gadw pobl 
sy’n agored i niwed yn ddiogel. Yn yr un modd, nid yw gweithgareddau 
sy’n canolbwyntio ar gynnal a chadw’r amgylchedd wedi cael eu torri mor 
ddwfn ag eraill, er y gwelwyd gwariant yn gostwng yn ystod y degawd 
diwethaf. 

6 Y gwasanaethau lle teimlwyd y gostyngiadau mwyaf yw gwasanaethau 
hamdden, chwaraeon a gwasanaethau diwylliannol ‘talu wrth fynd’ neu 
wasanaethau rheoleiddio fel rheoli datblygu, rheoli adeiladu a safonau 
masnach yn bennaf. Er eu bod yn gymorth i’n hamddiffyn a gwella ein lles, 
y meysydd hyn yn gyffredinol sydd wedi ysgwyddo baich y toriadau yn y 
gyllideb. 

7 Oherwydd bod rhai gwasanaethau ‘dewisol cyffredinol’, sydd ar gael i 
bawb waeth beth fo’u hangen, yn lleihau neu’n cael eu hatal, mae yna 
grŵp cynyddol o ddinasyddion a threthdalwyr cyngor nad ydynt yn derbyn 
yn uniongyrchol, nac yn teimlo eu bod yn elwa, o waith eu cyngor. Mae 
hyn yn gosod her wirioneddol i gynghorau yn y dyfodol – parhau i fod yn 
berthnasol i’w holl ddinasyddion. 

8 Yn gyffredinol, canfu ein harolwg nad yw pobl yn teimlo bod eu cyngor yn 
eu cynnwys yn ddigonol wrth ddewis pa wasanaethau i’w newid, eu lleihau 
neu eu terfynu. Mae hwn yn gyfle y mae cynghorau yn ei golli. Dengys 
ein hymchwil fod potensial mawr i bobl helpu eu cyngor lleol i ddarparu 
gwasanaethau ac, yn rhai achosion, gymryd y cyfrifoldeb am redeg 
gwasanaethau. Os ydynt am wireddu’r potensial hwn, rhaid i gynghorau 
wella pryd a sut y maent yn cynnwys pobl wrth ystyried dewisiadau a 
gwneud penderfyniadau. 
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9 Er iddynt gwtogi ar yr hyn y maent yn ei ddarparu, mae’r galw am 
wasanaethau ‘hanfodol’ y cyngor yn parhau i godi. Mae hyn yn rhannol 
yn ganlyniad naturiol i ddegawd o gyfyngiadau ariannol. Ond mae hefyd 
yn adlewyrchiad o newid demograffig a chynghorau yn gorfod cynorthwyo 
pobl ag anghenion cymhleth yn gynyddol. Erbyn hyn, mae gan yr unigolion 
a’r ardaloedd mwyaf difreintiedig anghenion lluosog a chymhleth iawn ac 
mae mynd i’r afael â’r heriau hyn yn anodd iawn. Nid oes atebion cyflym 
na datrysiadau syml. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i gynghorau weithio 
mewn partneriaeth ag ystod eang o gyrff cyhoeddus i gydgyflawni camau 
gweithredu parhaus, wedi eu targedu. 

10 Er gwaethaf rhoi blaenoriaeth i wasanaethau sydd wedi eu targedu i 
amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed a dilyn ffyrdd newydd o weithio 
i leihau gwariant a thyfu capasiti, mae cynghorau’n ei chael yn fwyfwy 
anodd ymdopi o fewn yr adnoddau sydd ar gael. Dengys ein hymchwil y 
bydd yn rhaid i gynghorau wneud rhai dewisiadau anodd iawn wrth bennu 
cyllidebau a phenderfynu pa wasanaethau i’w blaenoriaethu a’u diogelu o 
flaen eraill yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf. 

11 Yn ogystal â hyn, mae cynghorau hefyd wedi bod yn y rheng flaen 
yn ymateb i’r pandemig. Mae COVID-19 wedi newid yn sylfaenol y 
cymunedau yr ydym yn byw ynddynt, ac yn gweithio ynddynt, ac mae’r hyn 
y mae pobl yn ei ddisgwyl gan lywodraeth leol yn newid yn yr un modd.  
Er mai Llywodraeth Cymru a ddarparodd yr arweinyddiaeth genedlaethol 
wrth ymateb i COVID-19, ar lefel leol mae wedi cael ei yrru gan 
gynghorau. Roedd y pandemig yn gofyn i bawb ddod o hyd i ffyrdd 
newydd o weithio, ymdopi a chyfathrebu, ac nid yw wedi bod yn wahanol i 
gynghorau. Mae llywodraeth leol wedi ymroi i sicrhau bod gwasanaethau 
hanfodol yn parhau i gael eu darparu ac wedi canfod ffyrdd newydd, sy’n 
aml yn arloesol, o gynorthwyo busnesau a chadw pobl yn ddiogel. Mewn 
llawer o ffyrdd, mae COVID-19 wedi helpu i atgyfnerthu pwysigrwydd, 
effaith a hyblygrwydd llywodraeth leol.   

12 Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn cynnig 
cyfleoedd i adnewyddu rôl llywodraeth leol drwy ddiwygio trefniadau 
etholiadol a chyfranogiad y cyhoedd, a chyflwyno pŵer cymhwysedd 
cyffredinol. Ceir rhai enghreifftiau da o’r ffordd y mae cynghorau’n 
manteisio ar y cyfle hwn i ailosod eu rôl, yn enwedig yn Lloegr. Mae nifer 
wedi cychwyn ar raglenni uchelgeisiol o newid gan wneud penderfyniadau 
beiddgar i fynd i’r afael â phroblemau hirsefydlog. 
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Ffeithiau Allweddol 

Mae cynghorau yng Nghymru yn gyfrifol am dros 1,450 o swyddogaethau,  
gweithgareddau a gwasanaethau

Mae’r galw am wasanaethau’r cyngor yn dal i gynyddu

Yn 2019-20 
gwariodd 
cynghorau 
oddeutu 
£8.3 biliwn 
mewn termau 
real ar 
wasanaethau

Cynyddodd y plant oedd 
yn derbyn gofal gan 
gynghorau ar ddiwedd 
y flwyddyn o 5,660 yn 
2016 i 7,170 yn 2020, 
cynnydd o 26.7%

Mae teuluoedd digartref mewn angen sy’n 
flaenoriaeth wedi cynyddu o 40%, gan godi o 22,260 
yn 2015-16 i 31,170 yn 2018-19

Mae’r oedolion yr amheuir 
eu bod mewn perygl o 
gamdriniaeth neu esgeulustod 
(diogelu) wedi codi o  27% o 
11,761 yn 2016-17 i 14,938 yn 
2018-19

Yn y degawd 
diwethaf mae 
gwariant y 
cyngor ar 
wasanaethau 
wedi gostwng 
o 7.9% Yn y 100 

mlynedd 
ddiwethaf 
mae’r 
disgwyliad oes 
cyfartalog wedi 
codi o 24 o 
flynyddoedd i 
79.4 i ddynion 
ac o 23 o 
flynyddoedd i 
83.1 i ferched

Mae’r bobl sy’n cysgu 
allan wedi codi o 240 yn 
2015-16 i 405 yn 2019-20, 
cynnydd o 68.7%

Cododd y 
teuluoedd mewn 
cartrefi dros dro o 
24.2% rhwng  
2015-16 a 2019-20

Rhagwelir y 
bydd y gyfran 
o boblogaeth 
Cymru dros 
75 oed yn 
cynyddu 
o 29.3% 
i 378,100 
erbyn 2028 
a’r rheiny 
dros 65 oed 
o 16.3% i 
758,600

Mae tlodi 
ymysg pobl 
yn oedran 
pensiwn 
wedi codi          
o 14% yn    
2009-2012        
i 19% yn  
2015-2018

Yn fras, 
mae un 
mewn 
pedwar o 
bobl yng 
Nghymru’n 
byw mewn 
tlodi

Tudalen y pecyn 67



tud 8 Yn Ôl Eich Doethineb

1 gov.uk: Data Set on Statutory Duties Placed on Local Government
2 Nid oes casgliad tebyg wedi ei wneud o’r dyletswyddau cyfreithiol a osodir ar gynghorau 

yng Nghymru, sy’n diffinio’n glir, neu’n gymorth i esbonio, beth sy’n gwneud gwasanaeth yn 
‘statudol’ neu’n ‘ddewisol’.

1  Gall diffinio p’un ai dewisol ynteu statudol 
yw gwasanaeth fod yn gymhleth ac nid yw’n 
adlewyrchu gwaith pwysig cynghorau 

1.1 Mae cynghorau wedi eu rhwymo gan lawer o ddyletswyddau statudol. 
Mae eu swyddogaethau wedi eu nodi mewn nifer o Ddeddfau Seneddol 
a Deddfau Senedd Cymru. Mae dyletswyddau cyfreithiol yn gysylltiedig 
â llawer o’r swyddogaethau hyn, canllawiau statudol a chodau ymarfer. 
Canfu adolygiad o ddyletswyddau statudol llywodraeth leol yn Lloegr, a 
gynhaliwyd gan lywodraeth y DU yn 2011, fod cynghorau’n darparu hyd 
at 1,4391 o swyddogaethau, gweithgareddau a gwasanaethau a ystyrir yn 
‘statudol’ ac yn ‘anstatudol’2. 

1.2 Mae’r diffiniadau a ddefnyddir amlaf yn ystyried mai gwasanaethau 
‘dewisol’ yw’r rhai y mae gan gyngor yr awdurdod, ond nad oes rheidrwydd 
arnynt, i’w darparu, a gwasanaethau ‘statudol’ fel y rhai y mae’n rhaid i 
gyngor eu darparu. Er bod y diffiniadau hyn yn ymddangos yn glir ar yr 
olwg gyntaf, maent yn gorsymleiddio ac yn cuddio rhai materion pwysig.

1.3 Yn ogystal â’r gofynion cyfreithiol, mae diffinio i ba raddau y mae 
gwasanaeth yn statudol neu’n ddewisol yn dibynnu ar y dewisiadau a 
wneir gan bob cyngor ynghylch lefel y gwasanaethau y mae arno eisiau 
eu darparu, sut y mae arno eisiau darparu’r gwasanaethau hyn ac a ddylid 
codi tâl. Er bod ychwanegiadau at wasanaethau statudol yn aml yn uwch 
na’r lefel neu’r safon y mae’n ddyletswydd ar gyngor eu darparu, gallant 
fod yn weithgareddau ar raddfa fawr ac wedi eu hen sefydlu. 

1.4 O ganlyniad, mae pobl yn aml yn ystyried rhai gwasanaethau dewisol 
fel rhan o weithgareddau prif ffrwd eu cyngor. Fe’u hystyrir yn hanfodol, 
nid yn ychwanegiad nac yn ddewisol, oherwydd eu bod ar gael i bob 
un ohonom. Efallai na fydd gan y gwasanaethau hyn yr un flaenoriaeth 
mewn cynlluniau corfforaethol ac yn aml maent yn cael llai o amddiffyniad 
rhag toriadau yn y gyllideb, ond maent yn bwysig oherwydd eu bod yn 
wasanaethau yr ydym i gyd yn eu cael. Oherwydd nad yw eu defnydd yn 
cael ei ddogni ar sail angen, ei dargedu at y rhai mwyaf agored i niwed 
na’n cael ei ddarparu fel rhwyd ddiogelwch, gall y gwasanaethau hyn fod 
yr unig gyswllt rheolaidd a gweladwy sydd gan lawer o bobl â’u cyngor.
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1.5 Mae gorfod darparu gwasanaeth statudol hefyd yn wahanol o ran sut  
ac ar ba lefel yr ydych yn ei ddarparu, a all fod yn ôl disgresiwn y cyngor.  
Er enghraifft, er bod gofyniad statudol i gyngor gael swyddogaeth 
Graffu, mae gan y cyngor ddewis ynghylch pa lefel o swyddogaeth y 
mae’n darparu ar ei gyfer. Yn bwysig, os nad yw cyngor yn cyflawni 
swyddogaethau penodol, gall adael ei hun yn agored i her gyfreithiol – 
p’un a yw’r swyddogaeth wedi’i gosod mewn statud ai peidio. Er enghraifft, 
efallai nad yw swyddogaethau Adnoddau Dynol i gyd yn weithgareddau 
statudol, ond gallai fod goblygiadau cyfreithiol sylweddol i gyngor wrth eu 
dileu.

1.6 Gall gwasanaethau dewisol fod yn hanfodol i gyflawni swyddogaethau 
statudol, a heb y rhain gallai peth gweithgarwch statudol gael ei lethu. 
Er enghraifft, mae gwasanaethau hamdden, chwaraeon ac adloniant yn 
chwarae rhan bwysig o ran lleihau’r galw ar y gwasanaethau iechyd.  
Mae cymhorthion ac addasiadau a darparu cyfarpar cymunedol yn 
gymorth i leihau’r galw am ofal preswyl.

1.7 At hynny, mae perygl bod defnyddio fframwaith cyfreithiol yn unig i ddiffinio 
blaenoriaethau llywodraeth leol yn lleihau dewis democrataidd lleol a 
gallai leihau cynghorau i ddod yn ddim ond swyddogaeth weinyddol 
ar ran llywodraethau Cymru a’r DU. Mae sicrhau bod gwasanaethau’n 
adlewyrchu blaenoriaethau lleol yn hanfodol, ac yn un o gryfderau 
sylfaenol y mandad democrataidd lleol. Pan fydd cyngor yn gwneud dewis 
polisi i ddarparu gwasanaeth i ddiwallu anghenion ei ddinasyddion, nid 
yw o gymorth ei ystyried yn ‘ychwanegyn’ neu’n rhywbeth ‘braf ei gael’ – 
dyma’r hyn y mae’r cyngor wedi barnu ei fod yn angenrheidiol ei ddarparu 
ar gyfer pobl yn yr ardal honno i wella eu lles.

1.8 O ystyried yr uchod, nid yw ‘Statudol’ (sy’n ofynnol gan y gyfraith) a 
‘Dewisol’ (dewis darparu) yn unig yn gymorth wrth bennu blaenoriaethau 
gwasanaeth oherwydd bod eu gwahanu mewn ffordd ystyrlon yn  
amhosibl. O ganlyniad, credwn y gallai ‘hanfodol’ fod yn ffordd well o 
ddiffinio a mesur gwerth a blaenoriaeth gwasanaeth i waith cyngor – 
Arddangosyn 1. 
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Arddangosyn 1 – mae cynghorau’n darparu gwasanaethau hanfodol  
sy’n helpu pobl, cymunedau a busnesau ledled Cymru 

Cadw pobl yn iach, yn dda ac yn ddiogel 
Cymorth i bobl ddigartref; amddiffyn plant mewn angen; atal 
oedolion sy’n agored i niwed rhag cael eu cam-drin; a darparu 
gwasanaethau iechyd yr amgylchedd i reoli a chynnal safonau 
hylendid, diogelwch ac ansawdd bwyd.

Cefnogi busnesau i flodeuo a ffynnu 
Twristiaeth, digwyddiadau a gweithgareddau; rhaglenni datblygu 
economaidd; darparu cludiant cyhoeddus; benthyciadau busnes, 
grantiau a chymorth; a darparu adeiladau a gweithdai i fasnachu 
a gweithio ohonynt.

Diogelu a gwella ein hamgylchedd 
Cynllunio, datblygu a rheoli adeiladu; ailgylchu a chasglu 
gwastraff; cynlluniau i wella a diogelu’r amgylchedd a rheoli 
llygredd; darparu lonydd beicio a llwybrau troed; a grantiau a 
phrosiectau ynni gwyrdd.

Helpu pobl i ddysgu, datblygu a gwella 
Gwasanaethau addysg i blant ac oedolion; cynlluniau hyfforddi a 
rhaglenni prentisiaeth.

Ffynhonnell: Archwilio Cymru
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2  Er gwaethaf darparu gwasanaethau hanfodol y mae 
pobl yn dibynnu arnynt, bu’n rhaid i gynghorau 
wneud dewisiadau anodd ynghylch beth i’w 
ddiogelu wrth ymateb i dros ddegawd o lymder  

2.1 Mae data gwariant alldro refeniw yn crynhoi’r dadansoddiad o wariant gan 
wasanaethau. Data ar gyfer 2019-20 yw’r data diweddaraf a gyhoeddwyd 
gan StatsCymru ac mae’n dangos, ar ôl addasu ar gyfer chwyddiant, 
mai tua £8.3 biliwn yn fras oedd gwariant refeniw gros cynghorau ar 
wasanaethau3. Addysg a gofal cymdeithasol sy’n cyfrif am dros hanner holl 
wariant cynghorau. Ers 2009-10, mae gwariant cynghorau mewn termau 
real wedi gostwng 7.9% –  Arddangosyn 2.

Arddangosyn 2 – newid mewn termau real mewn gwariant refeniw gros  
gan gynghorau rhwng 2009-10 a 2019-20

Mae gwariant cynghorau mewn termau real wedi gostwng o £0.720 biliwn yn 
ystod y ddeng mlynedd ddiwethaf.

3 Y Gwariant Refeniw Gros yw cyfanswm cost darparu gwasanaethau cyn didynnu unrhyw 
incwm ac mae’n cynrychioli cyfanswm y gwariant (hy o ffynonellau ariannu heb eu neilltuo 
a ffynonellau ariannu wedi eu neilltuo) statswales.gov.wales: catalog o grynodeb gwariant 
alldro refeniw cyllid llywodraeth leol fesul gwasanaeth.
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Ffynhonnell: StatsCymru, Llywodraeth Cymru, LGFS0016 (a’r effaith datchwyddo wedi ei gyfrifo o 
Gyfrifon Gwladol Chwarterol Llywodraeth y DU a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020)
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2.2 Mae Setliad Cyllid Llywodraeth Leol yn penderfynu faint o’r arian 
cyhoeddus yng Nghymru a roddir i bob cyngor. Adwaenir yr arian hwn fel 
Grant Cynnal Refeniw (RSG – sy’n grant heb ei neilltuo y gellir ei wario 
ar beth bynnag y bydd cyngor yn ei ddewis). Mae cyngor hefyd yn derbyn 
ardrethi annomestig (NDR) sy’n cael eu cyfuno a’u hailddosbarthu yn 
seiliedig ar boblogaeth breswyl pob cyngor gan ddefnyddio fformiwla sy’n 
seiliedig ar anghenion4.   

2.3 Codir cyllid arall cynghorau yn lleol ar ffurf y dreth gyngor – a bennir gan 
bob cyngor fel rhan o’r broses flynyddol o bennu ei gyllideb. At hynny, 
gall cynghorau wneud cais am arian ychwanegol drwy raglenni grant 
Llywodraeth Cymru a chodi arian hefyd drwy ffioedd a thaliadau am 
wasanaethau a nwyddau.

2.4 Yn ystod y degawd diwethaf, gostyngodd lefel y cyllid y mae cynghorau 
yn ei dderbyn yn y setliad refeniw fymryn mewn termau real5 o £5.9 biliwn 
yn 2009-10 i £5.8 biliwn yn 2019-20, ond bu newid yn lle y daw’r arian 
ohono. Mae’r swm a godir drwy’r Dreth Gyngor wedi codi mewn termau 
real o £1.257 biliwn yn 2009-10 i £1.628 biliwn yn 2019-20 ac ardrethi 
annomestig (NDR) o ychydig o dan un biliwn (£0.965) i ychydig dros un 
biliwn (£1.079). Ar y llaw arall, mae’r Grant Cynnal Refeniw (RSG) wedi 
gostwng mewn termau real o £3.741 biliwn i £3.229 biliwn yn yr un cyfnod 
o amser6. 

2.5 Yn gyfrannol, mae RSG fel ffynhonnell ariannu bellach yn cyfrif am 
hanner y gwariant yn unig ac mae’r dreth gyngor wedi tyfu i dalu traean. 
Mae hyn yn golygu bod dinasyddion yn talu mwy yn uniongyrchol am 
wasanaethau’r cyngor drwy’r dreth gyngor leol nag yr oeddent ddeng 
mlynedd yn ôl.  

2.6 Er mwyn deall sut mae dewisiadau ariannu cynghorau yn adlewyrchu’r 
gwasanaethau a ddefnyddir fwyaf gan ddinasyddion, rydym wedi nodi’r 
newid mewn gwariant refeniw mewn termau real rhwng 2009-10 a 2019-
20 a chanfyddiadau ein harolwg dinasyddion. Mae hyn yn ein galluogi i 
ganfod y cysylltiad rhwng blaenoriaethau gwario a pha mor aml y mae 
pobl yn defnyddio gwahanol wasanaethau – Arddangosyn 3 isod. Mae 
ein dadansoddiad yn amlygu’r canlynol:

4 Mae gweithgor ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a’r cyngor (yr Is-grŵp Dosbarthu) yn 
gyfrifol am sicrhau bod y fformiwla’n cael ei hadolygu’n rheolaidd.

5 Y newid yng ngwariant y cyngor ar ôl cywiro am effaith chwyddiant.
6 StatsCymru, Llywodraeth Cymru, LGFS0004 (gyda’r effaith datchwyddo wedi’i chyfrifo o 
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 a yn gyffredinol, mae gwasanaethau sy’n amddiffyn y bobl fwyaf agored i 
niwed mewn cymdeithas wedi cael eu hamddiffyn fwy mewn cyllidebau 
er eu bod yn cael eu defnyddio’n llai aml gan ddinasyddion. Y rhain yw 
gwasanaethau’r ‘rhwyd ddiogelwch’ – gofal cymdeithasol a thai – sydd 
yno i’n cynorthwyo os bydd ein hamgylchiadau neu’n sefyllfa’n newid 
ac mae arnom angen cymorth. 

 b y gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar gynnal a chadw’r amgylchedd 
a’r seilwaith fel casglu gwastraff, ailgylchu, glanhau strydoedd, 
trafnidiaeth a ffyrdd yw’r gwasanaethau a ddefnyddir amlaf gan 
ddinasyddion. Er bod gwariant wedi gostwng yn ystod y degawd 
diwethaf, nid yw’r gwasanaethau hyn wedi cael eu torri mor ddwfn ag 
eraill.

 c gwasanaethau hamdden a diwylliannol yr ydych yn talu wrth eu 
defnyddio – mae canolfannau hamdden, pyllau nofio, amgueddfeydd, 
lleoliadau celfyddydol a theatrau yn cael eu defnyddio’n helaeth ac yn 
cael eu gwerthfawrogi’n fawr. Gwasanaethau dewisol yw’r rhain yn aml 
sy’n cynnig gwerth cymdeithasol uchel, yn cynnal lles personol ac yn 
chwarae rôl ataliol bwysig. Er gwaethaf hyn, maent i gyd wedi gweld 
toriadau mawr mewn cyllid.

 ch gwasanaethau rheoleiddiol fel datblygu a rheoli adeiladu a safonau 
masnach – er eu bod yn chwarae rhan bwysig yn ein diogelu a 
gwella ein lles, yn gyffredinol, gwasanaethau yw’r rhain y mae pobl 
yn eu derbyn yn anuniongyrchol, megis archwiliadau bwyd, neu’n eu 
defnyddio pan fydd arnynt eu hangen, ac mae ganddynt hanes hir o 
bobl yn talu i’w defnyddio. Y gwasanaethau hyn sydd wedi gweld y 
gostyngiad mwyaf sydyn mewn gwariant. 
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Arddangosyn 3 – canran y newid yn y gwariant refeniw ar wasanaethau 
mewn termau real rhwng 2009-10 a 2019-20 o gymharu â gwasanaethau’r 
cyngor a ddefnyddir amlaf gan ddinasyddion 

Mae cynghorau wedi diogelu gwariant ar feysydd gwasanaeth megis gofal 
cymdeithasol i oedolion a phlant lle mae ganddynt gyfrifoldebau statudol 
sylweddol, ond mae’r swm y maent yn ei wario ar rai meysydd eraill wedi 
gostwng yn sylweddol. 

Ffynhonnell: StatsCymru, Llywodraeth Cymru, LGFS0016 (gyda’r effaith ddatchwyddo wedi’i 
chyfrifo o Gyfrifon Gwladol Chwarterol Llywodraeth y DU a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020) a 
chanfyddiadau arolwg dinasyddion Archwilio Cymru Mawrth 2020

Y gwasanaethau a ddefnyddid fwyaf gan ddinasyddion 
ledled Cymru yn 2019-20

% y newid mewn gwariant rhwng 2009-10 a 2019-20

Adloniant a chwaraeon
Safonau masnach/Amddiffyn defnyddwyr

Gwasanaethau llyfrgell
Rheoli adeiladu

Twristiaeth
Rheoli datblygu

Cludiant
Polisi cynllunio

Iechyd amgylcheddol
Priffyrdd a ffyrdd

Gwasanaethau diwylliannol a threftadaeth
Glanhau strydoedd

Tai
Gwastraff
Ysgolion

Gwasanaethau cymdeithasol oedolion
Gwasanaethau cymdeithasol plant a theuluoedd

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tudalen y pecyn 74

https://www.gov.uk/government/statistics/gdp-deflators-at-market-prices-and-money-gdp-september-2020-quarterly-national-accounts


tud 15 Yn Ôl Eich Doethineb

2.7 Gofynnwyd hefyd i’r holl ymatebwyr i’n harolwg feddwl am y tri 
gwasanaeth pwysicaf a ddylai fod ar gael o hyd ymhen deng mlynedd. 
Y gwasanaeth a werthfawrogid fwyaf o gryn dipyn oedd rheoli gwastraff 
gan gynnwys casglu sbwriel, ailgylchu a glanhau strydoedd. Gosododd 
dau o bob tri o bobl hwn yn eu tri gwasanaeth gorau – er bod pobl iau yn 
gosod llai o werth ar hyn na’r rhai dros 35 oed. Yn nesaf, addysg (38%) 
a gwasanaethau hamdden (36%) oedd y gwasanaethau a grybwyllwyd 
fwyaf, ac yna gofal cymdeithasol i oedolion (30%) a chludiant a theithio 
(30%).
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3  Mae prosesau adolygu gwasanaethau yn gymorth  
i gynghorau wneud dewisiadau anodd ond nid   
ydynt bob amser yn defnyddio’r holl ddata    
allweddol 

3.1 Mae adolygu ble i wneud arbedion a pha wasanaethau i’w blaenoriaethu 
a’u diogelu fel arfer yn dilyn proses dau gam. Adolygiad cam un manwl 
sy’n dwyn ynghyd ddata a gwybodaeth allweddol sy’n gorffen gydag 
argymhellion (sydd ei hun yn cael ei gynnal yn bennaf mewn un o ddwy 
ffordd) a phroses gymeradwyo cam dau gyda chadarnhad ffurfiol gan 
y cabinet neu’r cyngor llawn. Mae Arddangosyn 4 yn crynhoi’r dulliau 
mwyaf cyffredin a nodwyd gennym.

Arddangosyn 4 – mae’r rhan fwyaf o gynghorau wedi sefydlu prosesau ar 
gyfer adolygu gwasanaethau a nodi dewisiadau ar gyfer eu darparu yn y 
dyfodol 

Gweithgorau sy’n cynnal adolygiadau strategol 
a ddefnyddir i ystyried dewisiadau ar gyfer 
gwasanaethau diffiniedig, asedau, cyllidebau, 
gweithgarwch ac yn y blaen. Gall y rhain fod yn 
weithgorau o swyddogion yn unig, yn grwpiau 
aelodau neu’n gymysgedd o’r ddau. 
Ymdrinnir â gwybodaeth sy’n cael ei hystyried o 
fewn gweithgorau yn breifat yn bennaf ac nid yw 
ar gael i’r cyhoedd. O ganlyniad, nid yw’n bosibl 
gweld pa mor gynhwysfawr yw’r dadansoddiad 
a’r wybodaeth a ddefnyddir gan weithgorau 
i werthuso gwasanaethau, gweld beth yw’r 
dewisiadau a chytuno ar gamau gweithredu. Y Cabinet a/neu’r 

Cyngor Llawn 
yn cymeradwyo 
argymhellion o 
adolygiadau

Adolygiadau pwyllgorau craffu sy’n 
canolbwyntio ar effaith bosibl cynigion 
cyllideb ar wasanaethau, a gynhelir drwy’r 
system pwyllgorau craffu ac yn gyhoeddus. 
Yn gadarnhaol, mae rhai awdurdodau hefyd 
yn cynnal adolygiadau craffu trawsbynciol 
sy’n rhoi cyfle i aelodau etholedig ‘ar y cyd’ 
adolygu newidiadau posibl i wasanaethau yn eu 
cyfanrwydd.

Ffynhonnell: Adolygiad Archwilio Cymru o bapurau cabinet a chraffu ym mhob un o’r 22 cyngorTudalen y pecyn 76
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3.2 Canfuom nad yw ansawdd a dyfnder y wybodaeth a gyflwynir i aelodau 
fel sail i drafodaethau ac i gefnogi’r broses o wneud penderfyniadau bob 
amser yn gynhwysfawr, gan ei bod yn brin o fanylion mewn meysydd 
allweddol. Mae Arddangosyn 5 yn crynhoi’r meini prawf a ddefnyddir 
amlaf gan gynghorau i benderfynu sut y maent yn blaenoriaethu 
gwasanaethau ac mae’n dangos bod cyfrifoldebau allweddol, statudol 
yn aml, yn cael eu hanwybyddu wrth gytuno ar flaenoriaethau cyllido – 
er enghraifft, darparu gwasanaethau yn Gymraeg a’r effaith ar bobl â 
nodweddion gwarchodedig.

Arddangosyn 5 – barn Timau Rheoli Corfforaethol ar y meini prawf a  
ddefnyddir i flaenoriaethu dewisiadau cyllideb 

Mae’r gwasanaethau sy’n cyd-fynd leiaf â blaenoriaethau corfforaethol yn aml 
yn cael eu codi fel y rhai i gymryd y rhan fwyaf o’r toriadau, heb ystyried p’un ai 
statudol ynteu dewisol ydynt.

Cyflawni blaenoriaethau corfforaethol

Effaith ar yr economi leol

Gwneud cyfraniad pwysig i 
gyflawni Amcanion Llesiant

Risgiau sylweddol i’r cyngor pe na 
bai’n parhau i ddarparu’r gwasanaeth

Gwasanaeth pwysig i ddinasyddion

Ei angen oherwydd deddfwriaeth yn y dyfodol

Gwneud cyfraniad pwysig o ran lleihau’r 
galw ar wasanaethau statudol

Yr effaith ar yr amgylchedd lleol

Gwneud cyfraniad pwysig i atal 
galw/problemau rhag codi yn y dyfodol

Effaith ar y Gymraeg

Effaith ar y rheiny sydd â nodweddion gwarchodedig

Gwasanaeth pwysig i wleidyddion

% Ymatebwyr Timau Rheoli Corfforaethol

0 20 40 60 80 100

Ffynhonnell: Archwilio Cymru, Arolwg o Dimau Rheoli Corfforaethol, Ebrill 2020
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3.3 Ar y cyfan, mae cynghorau’n rhoi mwy o flaenoriaeth i’r gwasanaethau 
hynny sy’n cyfrannu’n uniongyrchol at gyflawni blaenoriaethau 
corfforaethol ac amcanion llesiant, sy’n bwysig i’r economi leol a/neu 
a ystyrir yn risg uchel pe na baent yn cael eu darparu. Fodd bynnag, 
rhoddir llai o ystyriaeth a blaenoriaeth i faterion cydraddoldeb ehangach 
– y Gymraeg ac anghenion pobl â nodweddion gwarchodedig – a 
gwasanaethau a all helpu i reoli, lleihau a/neu atal y galw. Rydym yn 
dod i’r casgliad bod mwy i gynghorau ei wneud i sicrhau eu bod yn 
defnyddio ystod mor eang â phosibl o dystiolaeth wrth benderfynu pa 
wasanaethau i’w blaenoriaethu a’u diogelu wrth bennu cyllidebau. Ac mae 
hyn yn arbennig o amlwg yn sgil cyflwyno’r Ddyletswydd Economaidd-
Gymdeithasol newydd ar 31 Mawrth 20217.  

3.4 Mae canfyddiadau ein harolygon cenedlaethol yn tynnu sylw at y ffaith fod 
Timau Rheoli Corfforaethol ac Aelodau Etholedig yn anghytuno ynghylch 
a ydynt wedi nodi a mapio sail statudol gwasanaethau i’w cynorthwyo i 
benderfynu pa wasanaethau i’w blaenoriaethu yn y dyfodol. Mae bron 
i 80% o’r Aelodau Etholedig a ymatebodd i’n harolwg yn honni bod eu 
cyngor wedi cytuno pa wasanaethau dewisol i’w darparu yn y dyfodol, ond 
dim ond 44% o aelodau’r Tîm Rheoli Corfforaethol a ymatebodd oedd yn 
teimlo eu bod wedi cwblhau ymarferiad o’r fath.

3.5 Mae cynghorau’n defnyddio asesiadau effaith yn rheolaidd i ganfod 
effaith bosibl rhoi’r gorau i wasanaeth dewisol ar swyddogaethau statudol 
neu flaenoriaethau corfforaethol. Er enghraifft, gwelsom ddulliau da yng 
Nghyngor Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, oedd 
yn nodi’n glir yr effaith negyddol y gallai torri gwasanaeth dewisol ei chael 
ar wasanaethau statudol. Yn yr un modd, mae Cyngor Sir Ddinbych wedi 
nodi’r sail gyfreithiol i wahanol wasanaethau, a ddefnyddir i helpu i lunio 
modelau darparu gwahanol.

3.6 Fodd bynnag, nid yw dulliau o’i fath yn gyffredinol. Canfu ein hadolygiad 
o bapurau craffu, cabinet a’r cyngor y gall y wybodaeth, a ddefnyddir gan 
aelodau etholedig i benderfynu a ddylid rhoi’r gorau i ddarparu, neu leihau, 
gwasanaeth, fod yn brin o fanylion. Er enghraifft, nid yw’r sail gyfreithiol ar 
gyfer gwasanaeth bob amser wedi cael ei chynnwys, gellir anwybyddu sut 
mae gwasanaethau’n cyfrannu at gyflawni blaenoriaethau ehangach ac 
nid yw’r effaith ar gyfrifoldebau ehangach wedi ei mesur.

7 Mae’r Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus 
penodedig, wrth wneud penderfyniadau strategol megis penderfynu ar flaenoriaethau a 
gosod amcanion, ystyried sut y gallai eu penderfyniadau helpu i leihau’r anghydraddoldebau 
sy’n gysylltiedig ag anfantais economaidd-gymdeithasol.Tudalen y pecyn 78
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3.7 Canfuom, er bod papurau cabinet a chraffu ar gael i’r cyhoedd, nad 
ydynt bob amser yn cynnwys manylion llawn y wybodaeth a ystyriwyd 
gan weithgorau wrth adolygu gwasanaethau. Gall hyn ei gwneud yn 
anodd i ddinasyddion ddeall pam mae eu cyngor yn diogelu ac yn 
amddiffyn gwasanaeth dros eraill. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ran 
gwasanaethau ‘gweladwy’ sydd, fel y nodasom uchod, wedi bod yn destun 
gostyngiadau sylweddol mewn cyllid. Mae’r rhain yn werthfawr iawn yng 
ngolwg dinasyddion am eu bod yn gyffredinol, ar gael yn eang ac nad 
ydynt yn canolbwyntio’n gyfan gwbl ar ddiwallu anghenion cyfran fechan 
o’r boblogaeth. Maent hefyd yn cynrychioli, i lawer o bobl, yr unig un o 
wasanaethau’r cyngor y maent yn ei dderbyn yn uniongyrchol neu’n elwa 
ohono.

Mae dinasyddion yn fodlon cymryd rhan mewn cynorthwyo i lunio 
a rhedeg gwasanaethau, ond nid yw cynghorau’n eu cynnwys yn 
effeithiol nac yn gyson mewn penderfyniadau 

3.8 O ystyried pa mor bwysig yw gwasanaethau lleol i ddinasyddion, mae’n 
hanfodol bod cynghorau’n ystyried barn dinasyddion pan fyddant yn 
gwneud newidiadau i’r gwasanaethau hyn. At hynny, o dan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, rhaid i gynghorau 
gynnwys pobl yn y penderfyniadau a allai effeithio ar eu lles yn y dyfodol. 
Yn neilltuol, dylai cynghorau sicrhau bod eu gwaith o gynnwys pobl yn 
ystyried ac yn adlewyrchu’r grwpiau gwahanol yn eu cymuned.

3.9 Dengys canlyniadau ein harolwg wahaniaeth barn clir rhwng dinasyddion 
a chynghorau ynghylch y graddau y mae dinasyddion yn cymryd rhan 
ym mhenderfyniadau’r cyngor. Mae’r rhan fwyaf o aelodau Timau 
Rheoli Corfforaethol (90%) ac aelodau etholedig (73%) yn credu eu 
bod yn cynnwys dinasyddion yn y penderfyniad i roi’r gorau i ddarparu 
gwasanaeth ar bob achlysur neu’r rhan fwyaf ohonynt. Fodd bynnag, 
canfu ein harolwg ni nad ymgynghorir â dinasyddion mor eang ag y dylid, 
ac nad yw cynghorau’n cynnwys yr holl wahanol grwpiau yn eu hardal.

3.10 Nid yw pennu blaenoriaethau mewn cynghorau bob amser yn cynnwys 
pobl leol yn effeithiol. Ychydig o enghreifftiau a welwn o gynghorau’n 
cynnwys cymunedau wrth benderfynu ar flaenoriaethau i’r dyfodol. Dim 
ond 18% o ddinasyddion a ddywedodd yr ymgynghorwyd â hwy ynghylch 
newidiadau posibl i wasanaethau yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, a dim 
ond hanner y rhain a gafodd wybod wedyn am y penderfyniadau a wnaed.
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3.11 Yn yr un modd, dim ond 10% o breswylwyr ddywedodd eu bod wedi cael 
eu holi ynghylch sut y dylid cynllunio gwasanaethau yn y dyfodol. Mae 
lefelau cyfranogaeth yn amrywio yn ôl ble mae pobl yn byw a pha mor 
hen ydynt. Gwelsom fod pobl iau (35 oed ac iau) a’r rhai ag anabledd yn 
llawer llai tebygol o ddweud yr ymgynghorwyd â hwy. Byddai bron i hanner 
yr ymatebwyr i’r arolwg (47%) hefyd yn ‘bendant’ yn ymgyrchu i atal y 
cyngor rhag cau gwasanaeth neu amwynder lleol, a dywedodd 39% arall y 
byddent ‘efallai’ yn ymgyrchu.

3.12 Mae ar bobl eisiau gweld newid. Mae mwyafrif llethol yr ymatebwyr (90%) 
i’n harolwg yn cytuno y dylai cynghorau edrych i mewn i ffyrdd newydd 
o ddarparu gwasanaethau dewisol drwy weithio mewn partneriaeth â 
sefydliadau eraill a phobl leol. Yn ogystal â chynnwys dinasyddion mewn 
penderfyniadau ynglŷn â darparu gwasanaethau yn y dyfodol, mae 
cyfleoedd felly i gynghorau gynnwys dinasyddion mewn llunio a rhedeg 
gwasanaethau eu hunain.

3.13 At hynny, dengys ymchwil ddiweddar gan Nesta y bydd y cynghorau hynny 
sy’n meithrin cymunedau cysylltiedig, gofalgar yn medi ffrwyth yn y dyfodol 
drwy gynorthwyo cymunedau i ddatrys problemau gyda’i gilydd. Mae 
Nesta yn canfod y gall pobl leol, os cânt yr offer a’r cyfle, newid y pethau y 
maent yn credu bod angen eu newid yn eu cymuned yn well na neb arall8. 

3.14 Pan ofynnwyd iddynt a ddylai dinasyddion gymryd rhan yn y gwaith o 
helpu cynghorau i redeg gwasanaethau, canfuom fod y rhan fwyaf o 
ymatebwyr yr arolwg (dau o bob tri) yn cytuno y dylent wneud hynny. 
Roedd bron pob un o’r rhai a gytunodd (85%) hefyd yn barod i ddarparu 
cymorth o ddydd i ddydd i aelod o’r teulu. Byddai tua thri o bob pedwar 
(72%) yn cymryd rhan mewn datblygu gwasanaethau yn eu hardal leol, 
a byddai bron i ddau o bob tri (64%) yn cynorthwyo i sefydlu gwasanaeth 
neu amwynderau i helpu trigolion lleol. 

3.15 O ran gwirfoddoli, mynegodd ychydig dros hanner y rhai a holwyd 
ddymuniad i fod yn rhan o’r gweithgareddau hyn. Roedd y gefnogaeth 
gryfaf ar gyfer gwirfoddoli i ddarparu cymorth o ddydd i ddydd i rywun 
nad yw’n berthynas (58%); helpu cynghorau i ddarparu gwasanaethau 
lleol (56%); a gwirfoddoli i helpu i redeg gwasanaethau lleol fel parciau 
a chanolfannau cymunedol (53%). Fodd bynnag, dim ond traean o bobl 
oedd yn mynegi cefnogaeth i wneud cais am gael rheoli gwasanaethau a 
chymryd drosodd oddi wrth y cyngor.

8 Gweler: https://www.nesta.org.uk/project-updates/ Tudalen y pecyn 80
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3.16 Mae pobl iau (35 oed ac iau) yn llawer mwy tebygol o fod eisiau cymryd 
rhan mewn datblygu a rhedeg gwasanaethau. Mae pobl hŷn (dros 65 oed) 
yn llawer llai tebygol o fod eisiau cymryd rhan, a’r rheiny rhwng 36 a 65 
oed sydd leiaf tebygol o ddarparu cymorth o ddydd i ddydd a gwirfoddoli. 
At ei gilydd, mae’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd awdurdodau trefol yn 
fwy tebygol o wirfoddoli i helpu’r cyngor i ddarparu gwasanaethau lleol 
(64%) o gymharu â’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd gwledig (59%) a lled-
wledig (53%). Maent hefyd yn fwy tebygol o ‘weithio i wneud cais i gymryd 
drosodd a rheoli gwasanaethau’ (41%) o gymharu â 37% a 32% yn y drefn 
honno.

3.17 Mae’n amlwg bod potensial mawr i bobl gynorthwyo eu cyngor lleol i 
ddarparu gwasanaethau, ac mewn rhai achosion i gymryd drosodd y 
gwaith o redeg rhai gwasanaethau. Os oes arnynt eisiau gwireddu’r 
potensial hwn, rhaid i gynghorau wella’r ffordd y maent yn cynnwys 
pobl wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â gwasanaethau. Dim ond wrth 
wneud hynny y bydd cynghorau’n dod i ddeall yn iawn pa wasanaethau 
y mae pobl yn eu gwerthfawrogi a pha mor barod yw pobl i gynorthwyo i 
ddarparu’r gwasanaethau hyn.
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4  Nid yw cynghorau’n hyderus y gallant barhau i   
ddarparu eu holl wasanaethau yn wyneb galw   
cynyddol a chymhleth  

4.1 Mae’r galw am rai gwasanaethau hanfodol yn dal i gynyddu. Mae 
Arddangosyn 6 isod yn darlunio’r newidiadau yn y galw am wasanaethau 
sy’n amddiffyn ac yn cynorthwyo pobl agored i niwed. 

Arddangosyn 6 – galw mawr am wasanaethau’r cyngor yn parhau i godi

Mae’r teuluoedd sy’n gymwys i dderbyn cymorth digartrefedd ac 
sydd ag angen blaenoriaethol wedi cynyddu 40%, gan godi o 
22,260 yn 2015-16 i 31,170 yn 2018-19.

Mae’r bobl sy’n cysgu allan wedi codi o 240 yn 2015-16 i 405 yn 
2019-20, cynnydd o 68.7%.

Cynyddodd y teuluoedd sy’n cael eu lletya dros dro o 24.2% 
rhwng chwarter cyntaf 2015-16 a phedwerydd chwarter 2019-20, 
gan godi o 1,872 o deuluoedd i 2,325.

Mae oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl o gael eu cam-drin 
neu eu hesgeuluso (diogelu) wedi codi 27% o 11,761 yn 2016-17 
i 14,938 yn 2018-19.

Cynyddodd plant sy’n derbyn gofal gan gynghorau ar ddiwedd y 
flwyddyn o 5,660 yn 2016 i 7,170 yn 2020, cynnydd o 26.7%.

Ffynhonnell: StatsCymru – digartrefedd; pobl sy’n cysgu allan; pobl sy’n cael eu lletya dros dro; 
oedolion sydd mewn perygl o gael eu hesgeuluso a/neu eu cam-drin; a phlant sy’n derbyn gofal 
– a chyfrifiadau Archwilio Cymru o newid canrannol
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4.2 Mae’r angen cynyddol wedi cael ei yrru’n rhannol gan y cyfyngiadau 
ariannol ar lywodraeth leol ar ôl degawd o ostyngiadau mewn gwariant 
cyhoeddus. Er bod y toriadau yn ddiamau wedi bod yn sylweddol, gallant 
guddio dau ffactor allweddol sy’n peri mwy o bryder; newid demograffig ac 
anghenion cynyddol gymhleth.

4.3 Yn gyffredinol, mae disgwyliad oes wedi cynyddu’n sylweddol. Yn 1920, 
y disgwyliad oes cyfartalog yng Nghymru a Lloegr oedd 55.6 mlynedd i 
ddynion a 60 mlynedd i ferched9. Erbyn 2020 mae hyn wedi codi i 79.4 
o flynyddoedd i ddynion ac 83.1 mlynedd i ferched10. Rhagwelir y bydd 
cyfran poblogaeth Cymru dros 75 oed yn cynyddu o 29.3% i 378,100 
erbyn 2028 a’r rhai dros 65 oed o 16.3% i 758,60011.

4.4 Ar ben hyn, mae’r galw mawr am wasanaethau’r cyngor hefyd yn 
adlewyrchiad o’r lefelau cymharol o dlodi mewn cymdeithas. Mae gan 
Gymru rai o’r bobl dlotaf yn y Deyrnas Unedig. Canfu ymchwil ddiweddar a 
gyhoeddwyd gan Sefydliad Joseph Rowntree12 y canlynol:

 a mae oddeutu un o bob pedwar o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi. 
Er bod tlodi plant wedi gostwng o 33% yn 2009-2012, i 28% yn 2015-
2018, mae tlodi ymhlith pobl yn oed pensiwn wedi codi o 14% yn 2009-
2012, i 19% yn 2015-2018.

 b mae tlodi mewn gwaith yng Nghymru (a ddiffinnir fel cyfran y gweithwyr 
sydd mewn tlodi) yn 14%, sy’n uwch na phob gwlad a rhanbarth arall 
yn y DU heblaw Llundain (17%).

 c yn chwarter cyntaf 2020, gan Gymru roedd y cyflog canolrifol isaf fesul 
awr, o’i chymharu â phob gwlad a rhanbarth arall, ar £10.73.

 ch mae tangyflogaeth – cyfyngiadau o ran nifer yr oriau y gall pobl weithio 
– yn broblem i weithwyr mewn tlodi gan ei bod yn ei gwneud yn anodd 
iawn dianc rhag tlodi mewn gwaith. Mae tua 10% o weithwyr yng 
Nghymru yn cael eu tangyflogi.

9 Swyddfa Ystadegau Gwladol, Sut mae disgwyliad oes wedi newid dros amser?, Medi 2015. 
10 Swyddfa Ystadegau Gwladol, Tablau Bywyd Gwladol – disgwyliad oes yn y DU: 2017 i 2019, Medi 2020. 
11 Llywodraeth Cymru, Rhagolygon Poblogaeth Cenedlaethol: seiliedig ar 2018, Mehefin 2020.
12 Sefydliad Joseph Rowntree, Tlodi yng Nghymru 2020, Tachwedd 2020. Tlodi yw pan fydd adnoddau person 

yn llawer is na’i anghenion sylfaenol. Mae mesur tlodi’n fanwl gywir yn anodd, gyda’r rhan fwyaf o fesurau’n 
rhoi darlun rhannol yn unig. Y prif ddangosydd tlodi a ddefnyddir yw pan fydd rhywun yn byw mewn teulu y 
mae ei incwm yn llai na 60% o’r incwm canolrifol. Tudalen y pecyn 83
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4.5 Wrth i ddemograffeg Cymru newid, mae anghenion ei phobl hefyd yn 
newid, sydd yn ei dro yn effeithio ar natur y gwasanaethau y mae arnynt 
eu hangen. Er enghraifft, mae mwy a mwy o bobl bellach yn byw gyda 
chyflwr cronig neu hirdymor, clefyd sy’n debygol o fod angen triniaeth a 
meddyginiaeth barhaus am flynyddoedd lawer, hyd yn oed ddegawdau. 
Ac mae clefydau ffordd o fyw, fel gordewdra, ysmygu a gormod o alcohol 
yn dal yn hynod o anodd eu trin. Mae’r unigolion mwyaf difreintiedig yn 
ymgyflwyno’n gynyddol i wasanaethau gyda heriau lluosog cynyddol 
gymhleth. Ac mae anghydraddoldebau o’r fath yn parhau i roi pwysau 
enfawr ar wasanaethau cyhoeddus.

4.6 Roedd degawd o ostyngiadau mewn cyllid cyhoeddus yn ei gwneud yn 
ofynnol i gynghorau dorri cyllidebau, dod yn fwyfwy effeithlon, lleihau staff 
a chynhyrchu incwm newydd. Fodd bynnag, er gwaethaf blaenoriaethu 
gwasanaethau sydd wedi eu targedu at helpu i amddiffyn y rhai mwyaf 
agored i niwed a mynd ar drywydd ffyrdd newydd o weithio er mwyn 
lleihau gwariant a chynyddu capasiti, mae cynghorau’n ei chael yn 
fwyfwy anodd ymdopi â llai o gyllid. Mae uwch reolwyr llywodraeth leol 
yn rhagweld y bydd hyn yn cael ei weld yn eithaf sydyn yn y dyfodol agos 
gyda’r posibilrwydd y bydd rhai gwasanaethau’n dod i ben ac yn peidio â 
bod ar gael. Mae Arddangosyn 7 yn crynhoi canfyddiadau ein harolwg o 
aelodau timau rheoli corfforaethol cynghorau ac yn nodi pa wasanaethau 
sydd fwyaf mewn perygl.
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Arddangosyn 7 – barn aelodau timau rheoli corfforaethol cynghorau ynghylch 
pa wasanaethau sydd fwyaf mewn perygl o beidio â chael eu darparu 

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, os bydd pwysau ariannol yn parhau, efallai y bydd 
cynghorau rhoi’r gorau i gynnig gwasanaethau allweddol y mae dinasyddion yn eu 
gwerthfawrogi.

Perygl Uchel
Bylchau ariannu 

yn 2020-21

Darparu/
cynnal a 

chadw toiledau 
cyhoeddus

Diogelwch 
y ffyrdd a 

mesurau arafu 
trafnidiaeth

Darparu/
cynnal a chadw 

cyfleusterau 
cymunedol

Rheoleiddio’r 
sector rhent 

preifat

Diwylliant, 
treftadaeth a 
thwristiaeth

Datblygu 
cymunedol

Gwaith 
ieuenctid

Addysg 
oedolion

Cymorth tai

Adnewyddu’r 
sector preifat

Datblygiad 
economaidd

Cymorth 
busnes

Cynllunio ar 
gyfer argyfwng

Parciau 
a lleoedd 

cyhoeddus 
agored

Rheoli datblygu
Llyfrgelloedd

Cludiant 
cyhoeddus
Cynlluniau 

amgylcheddol
Gwasanaethau 

gofal 
cymdeithasol 

plant
Ysgolion a 

gwasanaethau 
addysg

Cynnal a chadw 
ffyrdd

Glanhau 
strydoedd

Casglu 
gwastraff

Gofal 
cymdeithasol 

oedolion
Gwasanaethau 

mynwent, 
amlosgfa a 

chorffdy
Ailgylchu

Gwasanaethau 
hamdden ac 

adloniant
Rheoli adeiladu

Digartrefedd
Goleuadau 

stryd
Iechyd 

amgylcheddol
Meysydd parcio 

ceir

Perygl Canolig
Bylchau ariannu 

yn 2022-23

Peth Perygl
Bylchau ariannu 

yn 2024-25

Llai o Berygl
Bylchau ariannu 

yn 2025+

Ffynhonnell: Archwilio Cymru, Arolwg o aelodau Timau Rheoli Corfforaethol, Ebrill 2020
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4.7 Dengys Arddangosyn 7 mai rhai o’r gwasanaethau sydd fwyaf mewn 
perygl yn fuan yw rhai o’r rheiny sy’n cyfrannu at amgylchedd tref neu 
gymuned, ei seilwaith neu’r rhai sy’n gymorth i’n cadw’n ddiogel. Mae’r rhain 
yn wasanaethau sydd ar gael i bawb ac sydd o fudd i bob un ohonom, ac 
nid yw mynediad atynt a’r defnydd a wneir ohonynt yn seiliedig ar asesu a 
graddio anghenion pobl.

4.8 Y neges allweddol o’n hymchwil yw po fwyaf gweladwy a phersonol yw 
gwasanaethau cyngor y mwyaf perthnasol ydynt i bobl. Yn benodol, mae 
cynghorau yn fwy o werth yn llygaid y cyhoedd ac fe’u hystyrir yn fwy 
perthnasol i gymunedau pan fyddant yn gwneud y canlynol:

 a parhau i ddarparu gwasanaethau cyffredinol defnydd uchel, yn enwedig 
gwasanaethau gweladwy fel casglu gwastraff, atgyweirio ffyrdd ac 
ailgylchu. 

 b cyfathrebu’n effeithiol, annog adborth a hyrwyddo cyfranogaeth. 
Gwelsom fod pobl yn fwy cadarnhaol ar y cyfan am eu cyngor pan 
fyddant yn teimlo’n wybodus, yn cael gwrandawiad ac yn cael rhan 
mewn gwneud penderfyniadau.

 c cydweithio â chyrff eraill yn y sector cyhoeddus, dinasyddion a’r sector 
gwirfoddol i ddarparu a chynnal gwasanaethau. 

4.9 Hyd yma, mae cynghorau wedi canolbwyntio ar nifer o ddulliau o reoli 
gostyngiadau mewn cyllid er mwyn diogelu gwasanaethau rheng flaen a 
hanfodol. Er bod y dewisiadau a wnaed yn niferus ac amrywiol, ac nad oes 
un ‘dull cywir’, o’n hadolygiad ni o bapurau gwaith ac adroddiadau maent yn 
fras yn cwmpasu pum llinyn gweithgarwch yn bennaf – Arddangosyn 8.
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Arddangosyn 8 – mae cynghorau wedi ceisio lleihau gwariant a diogelu 
gwasanaethau drwy newid y ffordd y maent yn eu darparu ac annog pobl i 
wneud mwy drostynt eu hunain  

Arbedion effeithlonrwydd gweithredu
Rhannu gwasanaethau, comisiynu strategol a lleihau 
swyddogaethau’r swyddfa gefn er mwyn arbed arian i’w 
ailfuddsoddi yn y gwasanaethau rheng flaen y mae galw 
mawr amdanynt.

Newid sianel a dod yn ddigidol yn ddiofyn
Lleihau sianeli cost uchel (wyneb yn wyneb a’r ffôn) a symud 
i ‘ddigidol yn ddiofyn’ gyda chanolfannau cyswllt cwsmeriaid, 
hybiau a phyrth, mynediad ar-lein 24/7 a dull cyson o gael 
gafael ar wybodaeth a gwasanaethau.

Gwneud arian i wario arian
Defnyddio adnoddau’r cyngor i ddenu refeniw ychwanegol 
i mewn drwy gynlluniau cynhyrchu incwm newydd, 
masnacheiddio a chynyddu taliadau am wasanaethau i’r 
eithaf.  

Grymuso pobl
Annog bod yn hunangynhaliol, cryfhau gwytnwch a gallu 
cymunedau lleol i wneud mwy drostynt eu hunain a dibynnu 
llai ar gynghorau.

Cyflwyno modelau darparu gwahanol
Gweithio gyda’r trydydd sector, cynghorau tref a chymuned 
ac eraill i ddod o hyd i ffyrdd mwy cost-effeithiol o ddarparu 
gwasanaethau, cynnal a rheoli asedau drwy fentrau 
cymdeithasol, mentrau cydweithredol a throsglwyddo asedau 
cymunedol.

Ffynhonnell: Archwilio Cymru
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4.10 Gwyddom fod cynghorau wedi gorfod gwneud dewisiadau anodd ynglŷn 
â pha wasanaethau i’w diogelu, a ble i leihau gwariant. Nid oes dim 
o hyn yn hawdd ac mae blaenoriaethu gwasanaethau i’r rhai mwyaf 
agored i niwed mewn cymdeithas y peth hollol iawn i’w wneud. Fodd 
bynnag, mae nifer o bobl y buom yn siarad â hwy yn ofni bod graddio a 
blaenoriaethu gwasanaethau, gan ystyried rhai yn bwysicach nag eraill, yn 
gwneud cynghorau’n llai perthnasol i rai yn y cymunedau y maent yn eu 
gwasanaethu.

4.11 Yn gynyddol, mae grwpiau mwy o ddinasyddion a threthdalwyr cyngor 
nad ydynt yn derbyn yn uniongyrchol, neu’n teimlo eu bod yn elwa ar y 
gwasanaethau a ddarperir gan eu cyngor oherwydd bod gwasanaethau 
cyffredinol wedi lleihau neu wedi diflannu. Ac, wrth i’r gwasanaethau 
cyffredinol hyn ddod yn llai gweladwy ac ar gael, mae cynghorau’n 
cael llai o ymgysylltu o ddydd i ddydd â’u dinasyddion, sy’n lleihau eu 
harwyddocâd a’u gwerth.

4.12 Mae nifer o bobl yr ydym wedi eu cyfweld yn pryderu bod cynghorau’n 
cael eu gwthio i’r cyrion yn raddol a bod perygl i effaith gadarnhaol eu 
gwaith ar ddinasyddion gael ei gwanhau fwy fyth. Yr ofn yw y gallai helpu 
i greu canfyddiad negyddol o werth llywodraeth leol – yn enwedig ymhlith 
pobl iau na fyddant wedi elwa fel y gwnaeth eu rhieni o’r ystod ehangach 
a mwy hygyrch o wasanaethau. Fel y gwelwyd oddi wrth ganlyniadau 
ein harolwg, mae barn gynyddol ymhlith rhai dinasyddion a arolygwyd 
gennym nad oes dim byd da yn digwydd yn eu cymunedau ac nid ydynt yn 
optimistaidd am y dyfodol. Mae’n eglur bod y galw cynyddol yn gofyn am 
ymateb gwahanol wrth symud ymlaen. 
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5  Mae COVID-19 yn cynnig cyfle i ailgloriannu ac   
ailosod swyddogaeth a gwerth llywodraeth leol 

5.1 Newidiodd COVID-19 fywydau pobl mewn ffyrdd mawr a bach. Ac ni fu’n 
wahanol i’r cynghorau sy’n eu gwasanaethu yng Nghymru. Bu llywodraeth 
leol yn rhan allweddol o ymateb rheng flaen Cymru i argyfwng COVID-19. 
Bu’n rhaid i gynghorau ymateb mewn ffyrdd nad oedd modd eu dychmygu 
12 mis yn ôl; ymdrin â phroblemau nad oeddent yn hysbys; ac nad oedd 
cynllun ar eu cyfer, gan mwyaf. Mae addysg gartref, asesiadau digidol o 
angen, cyfarfodydd pwyllgorau cynllunio ar-lein, gweithio o bell ac o gartref 
wedi newid ffyrdd gwasanaethau cyhoeddus o weithredu a sut y mae pobl 
yn rhyngweithio â hwy.

5.2 Mae’r pandemig wedi gwneud i ni i gyd ailfeddwl beth sy’n bwysig a 
gofyn beth yw’r hyn y mae arnom ei eisiau yn y dyfodol; y rheiny sy’n 
defnyddio gwasanaethau’r cyngor ond hefyd y rhai sy’n eu darparu. Nid 
yw dychwelyd at y ffordd yr oeddem yn arfer gwneud pethau yn ddigon. Yn 
syml, beth sydd arnom ei eisiau gan lywodraeth leol?

Dangosodd COVID-19 bwysigrwydd cynghorau fel arweinwyr 
allweddol yn ein cymunedau, sy’n darparu gwasanaethau 
hanfodol a rhwyd ddiogelwch i bobl ledled Cymru  

5.3 Mae COVID-19 wedi newid y cymunedau yr ydym yn byw ac yn gweithio 
ynddynt yn sylfaenol ac, o ganlyniad, mae disgwyliadau pobl o lywodraeth 
leol yn newid. Llywodraeth Cymru a roddodd yr arweiniad cenedlaethol 
wrth ymateb i’r pandemig ond, ar y lefel leol, cafodd ei yrru gan gynghorau 
sy’n darparu’r rôl arweiniol, gymunedol, hanfodol honno. Fel y lefel o 
lywodraeth sydd agosaf at ddinasyddion, datblygodd a gweithredodd 
cynghorau atebion arloesol mewn ymateb i heriau COVID-19. Yn union fel 
y mae’r feirws wedi gorfodi pawb i ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio, 
ymdopi a chyfathrebu, mae hefyd wedi tynnu sylw at bwysigrwydd, effaith 
a hyblygrwydd llywodraeth leol. 
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5.4 Darparodd cynghorau arweiniad a chefnogaeth leol i gymunedau ledled y 
wlad. Fe wnaethant ddangos pa mor ymatebol a hyblyg ydynt yn wyneb 
yr argyfwng. Daethant o hyd i ffyrdd newydd o gynnal gwasanaethau 
a ffyrdd newydd, creadigol o’u darparu. Pan darawodd effaith lawn 
COVID-19, camodd cynghorau i’r adwy i gefnogi eu cymunedau, gan 
helpu pobl ddigartref sy’n byw ar y strydoedd i mewn i lety, amddiffyn y 
rhai sy’n agored i niwed a dosbarthu grantiau i helpu i gadw’r stryd fawr i 
fynd a busnesau lleol yn fyw. Dangosodd eu hymateb i’r pandemig pa mor 
berthnasol a phwysig yw cynghorau i bobl leol.

5.5 Er enghraifft, yn gynnar ym mhandemig COVID-19, fe newidiodd Cyngor 
Sir Penfro ganolbwynt gwaith eu hybiau cymunedol. Daeth gwasanaethau 
cymdeithasol y Cyngor, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro 
a grwpiau gwirfoddol lleol at ei gilydd i gydlynu gwasanaethau statudol ac 
anstatudol i gefnogi a diogelu pobl sy’n agored iawn i niwed. 

5.6 Yn yr un modd, aeth Cyngor Caerdydd i drafferth fawr i gysylltu â phawb ar 
eu rhestr o bobl agored i niwed, gan gynnwys curo ar ddrysau, negeseuon 
ar radio leol a thrwy lythyrau. Defnyddiodd y cyngor wirfoddolwyr i 
ddarparu taflenni mewn fformat hawdd eu darllen am y cymorth oedd ar 
gael i drigolion y ddinas. Drwy ei ymdrechion i ymgysylltu’n weithredol 
â’r bobl agored i niwed hyn, mae Cyngor Caerdydd bellach mewn gwell 
sefyllfa i ddeall eu hanghenion ac atal problemau a galw diangen am 
wasanaethau yn ddiweddarach.

5.7 Fodd bynnag, mae cynghorau hefyd wedi gorfod ymdopi â baich ariannol 
trwm wrth ddelio â COVID-19. Ym mis Hydref, adroddodd Archwilio Cymru 
fod y 22 cyngor wedi gweld colled gyfunol o tua £325 miliwn yn chwe mis 
cyntaf y pandemig. Mae’r costau wedi cynyddu o £165 miliwn, lle mae 
addysg a gwasanaethau cymdeithasol yn costio fwyaf.

5.8 Ond mae lefelau incwm wedi gostwng o £160 miliwn, gyda gostyngiadau 
mewn gwasanaethau hamdden a diwylliannol yn achosi’r effaith fwyaf. 
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn amcangyfrif bod cynghorau, 
gyda’i gilydd, wedi colli tua £30 miliwn o bunnoedd bob mis pan orfodwyd 
hwy i gau llawer o’u gwasanaethau nad oeddent yn hanfodol er mwyn 
helpu i gyfyngu ar ledaeniad y clefyd.

5.9 Hyd yma, mae cyllid ychwanegol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru 
wedi talu’r costau ychwanegol hyn a’r incwm a gollwyd. Fodd bynnag, 
mae’r heriau ariannol sy’n codi o’r pandemig yn niferus, ac maent yn 
mynd ymhell y tu hwnt i’r costau mwy uniongyrchol ac amlwg o ymateb i’r 
argyfwng. Mae cynaliadwyedd y sector yn y dyfodol yn her barhaus.
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5.10 Yn ogystal â’r baich ariannol, mae rhai gwasanaethau cyngor, yn enwedig 
gofal cymdeithasol, wedi bod yn gweithredu o dan lefelau enfawr o straen, 
yn ymdrechu i ymdopi ag effaith y pandemig ar bobl sy’n agored iawn 
i niwed. Bu’n rhaid i wasanaethau eraill, fel casglu gwastraff a sbwriel, 
llyfrgelloedd a gwasanaethau hamdden, addasu eu hamseroedd agor, 
eu dulliau darparu a’u mesurau diogelwch, ac maent wedi gorfod bod yn 
hyblyg wrth i ganllawiau’r llywodraeth ar lefelau’r cyfyngiadau newid gydag 
ymchwydd mewn cyfraddau heintio.  

5.11 Yn gyffredinol, dangosodd cynghorau allu a pharodrwydd i gofleidio’r 
heriau y maent yn eu hwynebu a derbyn yr angen i arloesi drwy addasu 
a newid mewn ymateb i’r pandemig. Mae cynghorau wedi dangos eu bod 
yn gallu datblygu atebion newydd a chyflym i broblemau cymhleth. Roedd 
prosesau mewnol, strwythurau gwneud penderfyniadau a threfniadau 
gweithio staff i gyd dan straen ond roeddent yn gallu ystwytho i gyflawni’r 
gwaith. Dangosodd yr ymateb i’r pandemig inni beth y gallai cynghorau ei 
wneud i helpu i fynd i’r afael â heriau’r argyfwng.

5.12 Wrth edrych i’r dyfodol, beth all cynghorau ei ddysgu a’i gymhwyso o’u 
hymateb i’r pandemig i ailadeiladu ar ôl COVID-19? 

Mae angen i gynghorau adeiladu ar eu hymateb i COVID-19 a 
manteisio ar y cyfle i drawsnewid y ffordd y maent yn darparu 
gwasanaethau ac yn rhyngweithio â chymunedau 

5.13 Mae’r rhai y gwnaethom eu cyfweld a’u harolygu yn cydnabod nad yw’n 
ddigon anelu at ddychwelyd at y status quo cyn y pandemig. Mae angen 
i gynghorau fanteisio ar y cyfle i adnewyddu, ailbrisio ac ailosod yr hyn 
y maent yn ei wneud a dysgu oddi wrth y pandemig er mwyn adeiladu 
dyfodol gwell. Wrth symud ymlaen, yr her yw prif ffrydio’r dysgu hwn a’i 
ddefnyddio i fireinio, addasu a chyflawni gwelliannau pellach – i ddod yn 
wirioneddol drawsnewidiol a defnyddio effaith y pandemig fel ysgogiad 
ar gyfer newid cadarnhaol. Yn syml, mae angen iddynt ddiffinio ‘normal 
newydd’ gwell ar gyfer y dyfodol.

5.14 Dros y degawd diwethaf, mae cynghorau wedi bod yn sôn am yr angen 
i drawsnewid; herio’n sylfaenol yr hyn y maent yn ei wneud a sut. Fel y 
nodwyd uchod, mae COVID-19 wedi cyflymu’r ffocws ar drawsnewid, 
ac mae cynghorau wedi ceisio datblygu, mabwysiadu ac addasu ffyrdd 
newydd o weithio. Fe wnaeth ymateb llywodraeth leol i’r pandemig amlygu 
potensial yr hyn y gellid ei wneud. Mae dysgu oddi wrth y datblygiadau 
arloesol, cadarnhaol a gwneud rhai o’r newidiadau mewn ymateb i ‘fusnes 
fel arfer’ COVID-19 yn hanfodol i drawsnewid llywodraeth leol yn y dyfodol.  
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5.15 Ceir rhai enghreifftiau da lle mae cynghorau Cymru yn trawsnewid y 
ffordd y maent yn darparu rhai gwasanaethau. Ailosododd Cyngor Sir 
Fynwy ffocws ei blatfform ‘Ein Sir Fynwy’ i roi cymorth i gymunedau yn 
ystod argyfwng COVID-19 a thu hwnt. Mae’n ffordd newydd ac effeithiol 
o gysylltu cymunedau i helpu i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd 
cymdeithasol. Yn yr un modd, mae Cyngor Caerdydd yn integreiddio 
gwasanaethau mewn canolfannau gwasanaeth lleol ar draws y ddinas. 
Mae’r hybiau’n addasu i’r ffyrdd newydd o weithio a gododd o anghenraid 
yn ystod y cyfnod clo, gan ganolbwyntio mwy ar ffyrdd newydd o 
gyfathrebu â’r cyhoedd, defnyddio technoleg newydd, integreiddio timau, a 
defnyddio gwirfoddolwyr i gefnogi rhai gwasanaethau.

5.16 Mae enghreifftiau fel y rhain yn dangos sut mae cynghorau yng Nghymru 
yn defnyddio’r pandemig i adnewyddu eu rôl a manteisio ar gyfleoedd i 
roi cynnig ar ddulliau newydd. Fodd bynnag, a yw hyn yn arwain at newid 
gwirioneddol drawsnewidiol?

5.17 Yn fyr, er bod y ffaith fod COVID-19 wedi annog ffyrdd newydd o 
feddwl mae’n rhy gynnar i weld y ‘trawsnewidiad newydd’ hwn yn 
magu gwreiddiau. Mae hyn yn neilltuol felly o ystyried y ffordd y mae’r 
feirws wedi ailafael a’r trai a’r llanw dilynol rhwng ymateb ac adferiad. 
Ein hasesiad yw bod cynllunio adferiad yn canolbwyntio’n bennaf ar y 
cyngor a’i arferion gwaith, ei systemau a’i brosesau gyda’r nod o ‘gael y 
cyngor yn ôl ar ei draed’, ailsefydlu dysgu a pharhau i gefnogi busnesau 
lleol. Wrth inni edrych i’r tymor canolig a’r tymor hwy, serch hynny, mae 
angen manteisio ar gyfleoedd i drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus 
yn ehangach, tyfu’r economi werdd a mynd i’r afael â heriau cymunedol 
hirsefydlog neu, fel arall, bydd llawer o’r gwaith da wrth ymateb i 
COVID-19 yn mynd ar goll.

5.18 Mae ein hymchwil y tu allan i Gymru wedi canfod bod rhai cynghorau 
yn uchelgeisiol iawn a’u bod eisoes yn defnyddio’r pandemig i gefnogi a 
chyflymu newid. Yn benodol, maent yn edrych allan fwy, gan fanteisio ar y 
cyfle i ailganolbwyntio ar y cymunedau y maent yn eu cynrychioli a’r bobl y 
maent yn eu gwasanaethu. 

5.19 Mae cynllun adferiad Bwrdeistref Hounslow yn Llundain yn dwyn ynghyd 
bedwar mis o waith gydag amrywiaeth o sefydliadau, busnesau, grwpiau 
gwirfoddol a chymunedol, academyddion a thrigolion. Mae ‘One Hounslow 
Forward Together’ yn nodi’r prif ymyriadau y mae’r Cyngor yn ymgymryd 
â hwy yn seiliedig o gwmpas pedair thema – adnewyddu economïau lleol, 
grymuso trigolion lleol, mynd i’r afael ag anghydraddoldebau lleol ac ail-
ddychmygu mannau lleol. I Hounslow, fe daflodd y cyfnod clo oleuni ar 
dlodi. 
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5.20 Roedd tai gorlawn yn golygu bod mwy o bobl yn debygol o ddal y clefyd 
ac yn fwy tebygol o farw ohono, oherwydd anghydraddoldebau yn 
deillio o amddifadedd, tlodi ac iechyd gwael. Y rhai oedd yn cael eu taro 
galetaf oedd aelodau o’r gymuned ddu a lleiafrifoedd ethnig. Fe wnaeth 
y cyfnod clo newid yr amgylchedd hefyd, gan ddod ag aer glanach a 
rhoi cyfle i breswylwyr brofi sut y gallai Llundain fwy gwyrdd edrych. 
Mae pwysigrwydd mynediad i fannau gwyrdd, creu llwybrau cerdded a 
beicio diogel a dymunol i wella iechyd pobl a mynd i’r afael â’r newid yn 
yr hinsawdd bellach yn cael ei ystyried yn hanfodol. Mae’r cynllun yn 
nodi chwe egwyddor allweddol i bob corff cyhoeddus yn Hounslow eu 
defnyddio wrth wella o COVID-19:

 a Gweithio fel un

 b Gweithredu’n lleol

 c Hyrwyddo’r fwrdeistref

 ch Canolbwyntio ar atal

 d Cefnogi cymunedau

 dd Defnyddio tystiolaeth

5.21 Mae Model Preston13 yn ailystyried rôl Cyngor y Ddinas o ran cynnwys 
y gymuned drwy Adeiladu Cyfoeth Cymunedol14. Mae Adeiladu Cyfoeth 
Cymunedol, a ddechreuodd cyn y pandemig, bellach yn cael ei ystyried 
yn hanfodol i gynnig cyfle i bobl leol gymryd rheolaeth yn ôl a sicrhau bod 
manteision twf lleol yn cael eu buddsoddi yn eu hardaloedd lleol. Mae 
Cyngor Dinas Preston, sefydliadau angori allweddol a phartneriaid preifat 
yn gweithredu egwyddorion Adeiladu Cyfoeth Cymunedol yn Preston ac 
ardal ehangach Swydd Gaerhirfryn. Mae cydweithio yn cynyddu’r gallu i 
wario’n sylweddol ac asedau a bydd yn arwain at effaith lawer mwy ar les 
y ddinas yn y dyfodol.

5.22 Dangosodd ymateb cynghorau i COVID-19 waith llywodraeth leol ar ei 
gorau:

 a arwain eu cymunedau a sefyll ochr yn ochr â dinasyddion, partneriaid  
a busnesau;

 b diogelu pobl sy’n agored i niwed ac amddiffyn swyddi; a 

 c darparu gwasanaethau hanfodol a dod o hyd i ffyrdd newydd ac 
arloesol o gynnal y rhwyd ddiogelwch i bobl yn gyflym ac yn chwim.

13 Gweler: What is the Preston Model? 
14 Gweler: What is Community Wealth Building?Tudalen y pecyn 93
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5.23 Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)15 yn cyflwyno 
newidiadau pellach i dirwedd llywodraeth leol. Yn benodol, pŵer 
cymhwysedd cyffredinol i gynghorau a chynghorau tref a chymuned, 
diwygio cyfranogaeth y cyhoedd mewn democratiaeth leol, fframwaith 
newydd ar gyfer gweithio’n rhanbarthol a system hunanasesu newydd ar 
gyfer perfformiad a llywodraethu. Mae angen i gynghorau fanteisio ar y 
cyfleoedd hyn i fod yn feiddgar ac ailfframio eu rôl mewn cymunedau, gan 
gynyddu eu gwerth a’u perthnasedd i’r bobl y maent yn eu gwasanaethu. 

5.24 Er bod cytundeb cyffredinol, felly, y gall COVID-19 gyflymu newid mewn 
llywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus ehangach, er mwyn bod 
yn wirioneddol drawsnewidiol bydd yn ofynnol i arweinwyr herio arferion 
sefydledig a hirsefydlog a mynd i’r afael â rhai materion sylfaenol sydd 
wedi dal cynnydd yn ôl cyn hyn. Mae angen newid diwylliannol eang a 
pharhaus yn y gwasanaethau cyhoeddus er mwyn gwireddu potensial 
llawn y mathau hyn o gyfleoedd.

5.25 Un o’r prif beryglon i gynghorau yw bod gormod o’u gweithgarwch yn 
parhau i fod yn anweledig i ddinasyddion. Mae llawer o wasanaethau’r 
cyngor yn gwneud cyfraniadau uniongyrchol ac anuniongyrchol i fywydau 
pobl heb iddynt gael eu cydnabod o reidrwydd am wneud hynny. Mae 
cyfathrebu ac ymgysylltu â dinasyddion yn hanfodol bwysig o ran 
hyrwyddo dealltwriaeth lawer gwell o gyfraniad cynghorau.

5.26 Mae’n amlwg nad yw dyfodol cyfathrebu rhwng llywodraeth leol a 
phartneriaid yn y sector cyhoeddus yn edrych yn debyg i beth ydoedd yn 
y gorffennol. Mae technoleg glyfar yn caniatáu i breswylwyr ddewis sut, 
pryd a pha wybodaeth y maent yn ei chael, ac mae angen i gynghorau 
ymateb i hyn drwy fod yn fwy sydyn a thargedu mwy neu byddant yn 
colli cyfleoedd sylweddol ar gyfer ymgysylltu ystyrlon, gan leihau eu 
perthnasedd a’u hygrededd. Yn y pen draw, mae angen i gynghorau fod 
yn amlwg berthnasol i bawb yn eu cymuned neu efallai y bydd dinasyddion 
yn cwestiynu eu diben a’u gwerth. Ac os na fydd cynghorau’n cyfleu 
gweledigaeth gadarnhaol ac uchelgeisiol ar gyfer dyfodol eu hardal leol a’u 
holl gymunedau, pwy fydd?

15 Senedd Cymru: Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021Tudalen y pecyn 94
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Atodiad 1 – Methodoleg yr astudiaeth 
Buom yn archwilio sut mae cynghorau wedi diffinio eu gwasanaethau ac wedi 
ceisio diogelu gwasanaethau hanfodol wrth ddelio â gostyngiadau mewn 
cyllid. Canolbwyntiwyd ar y ffordd y mae cynghorau’n diffinio gwasanaethau, y 
systemau a’r prosesau y maent wedi eu defnyddio i adolygu gwasanaethau a 
pha mor gadarn a chynhwysfawr yw’r rhain.

Rydym wedi adolygu ystod eang o ddogfennau a chyfryngau, gan gynnwys 
polisi, canllawiau statudol a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru; papurau cabinet 
a chraffu pob un o’r 22 cyngor ers mis Ionawr 2018; data a gyhoeddwyd 
gan StatsCymru a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol; ac ymchwil ac arweiniad 
perthnasol arall gan y llywodraeth, cynghorau, CIPFA, a chyrff ymchwil. 

Comisiynwyd arolwg ffôn manwl gennym gyda 842 o bobl o bob un o’r 22 ardal 
gyngor yng Nghymru. Cwblhawyd arolwg ar-lein gyda phob aelod etholedig 
a derbyniasom 263 o ymatebion gan bob un o’r 22 cyngor. Fe wnaethom 
hefyd arolygu pob un o’r 22 Tîm Rheoli Corfforaethol a chael atebion gan 44 
o swyddogion unigol. Derbyniasom ymatebion gan bob un o’r 22 cyngor yng 
Nghymru. Cynhaliwyd amrywiaeth o gyfweliadau gyda chyrff cenedlaethol gan 
gynnwys APSE, Sefydliad Joseph Rowntree, NESTA, Rhwydwaith Llywodraeth 
Leol ac eraill.

Fe wnaethom gadarnhau cwmpas ein gwaith i gynghorau a chyn ei gyhoeddi, fe 
wnaethom wahodd sylwadau ar ein hadroddiad drafft, neu ddarnau perthnasol, 
gan gynghorau a enwir a Llywodraeth Cymru.
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Archwilio Cymru yw'r enw cyfunol anstatudol ar gyfer Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, sy'n endidau cyfreithiol ar wahân sydd 
â'u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio Cymru yn endid 
cyfreithiol. O ganlyniad, yn yr Adroddiad hwn, rydym yn cyfeirio’n benodol 
at yr Archwilydd Cyffredinol neu Swyddfa Archwilio Cymru mewn adrannau 
lle mae angen manylder cyfreithiol. Os oes arnoch angen y cyhoeddiad 
hwn mewn fformat a/neu iaith arall, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau 
am ei gynnwys, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod. Rydym yn 
croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg, a byddwn yn ymateb yn 
yr iaith a ddefnyddiwyd gennych chi. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain 
at oedi.

Archwilio Cymru  
24 Heol y Gadeirlan  
Caerdydd  
CF11 9LJ 

Ffôn 02920 320 500  
E-bost post@archwilio.cymru  
Gwefan www.archwilio.cymru  
Twitter @WalesAudit 

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg

Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd dan adran 
145A Deddf Llywodraeth Cymru 1998 ac adran 61(3) (b) Deddf 
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
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Cefndir 
 
1 Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio sut y mae cyrff y GIG wedi cefnogi lles eu 

staff yn ystod pandemig COVID-19, gyda ffocws penodol ar eu trefniadau 
ar gyfer diogelu staff sy’n wynebu risg uwch o COVID-19.  

2 Hwn yw’r ail o ddau gyhoeddiad sy’n tynnu ar ganfyddiadau ein gwaith 
i gwblhau asesiadau strwythuredig lleol gyda’r nod o amlygu themâu 
allweddol, adnabod cyfleoedd ar gyfer y dyfodol, a rhannu gwersi. Mae’r 
adroddiad cyntaf Ei wneud yn wahanol, ei wneud yn iawn? – yn disgrifio 
sut gwnaeth cyrff y GIG ddiwygio’u trefniadau i’w galluogi i lywodraethu 
mewn modd darbodus, ystwyth a thrylwyr yn ystod y pandemig.  

Negeseuon allweddol 

3 Mae staff y GIG ar bob lefel wedi dangos cydnerthedd, cyfaddaster ac 
ymroddiad aruthrol trwy gydol y pandemig. Fodd bynnag, maent hefyd 
wedi profi pwysau corfforol a meddyliol sylweddol oherwydd yr heriau 
digynsail a achoswyd gan yr argyfwng.  

4 Roedd y GIG yng Nghymru eisoes yn wynebu nifer o heriau mewn 
perthynas â lles staff cyn y pandemig. Fodd bynnag, arweiniodd maint 
ac effeithiau digynsail pandemig COVID-19 at ffocws mwy manwl byth ar 
bwysigrwydd cefnogi lles staff.

5 O ganlyniad, gosododd holl gyrff y GIG yng Nghymru ffocws cryf ar les 
staff trwy gydol pandemig COVID-19. Ar ddechrau’r argyfwng, symudodd 
pob un o gyrff y GIG yn gyflym i wella’u trefniadau presennol i roi cymorth 
i gyflogeion ac i roi mesurau ychwanegol ar waith i gefnogi iechyd corfforol 
a lles meddyliol eu staff, gymaint â phosibl, yn ystod y pandemig. Roedd 
camau gweithredu allweddol a gymerwyd gan gyrff y GIG i amddiffyn staff 
a chefnogi eu lles yn cynnwys:
• gwella mesurau atal a rheoli heintiau;
• ailgyflunio lleoliadau gofal iechyd;
• hwyluso mynediad at brofion COVID-19 ac, yn fwy diweddar, 

brechiadau COVID-19;
• creu mannau gorffwys pwrpasol;
• cynyddu darpariaeth iechyd meddwl a lles seicolegol;
• cryfhau’r modd y cyfathrebir ac yr ymgysylltir â staff; a
• galluogi trefniadau gweithio o bell.
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6 Rhoddodd holl gyrff y GIG drefniadau ar waith i gyflwyno Adnodd Asesu 
Risg COVID-19 Cymru Gyfan ar gyfer y Gweithlu (yr Adnodd Asesu Risg) 
fel rhan o’u hymdrechion ehangach i ddiogelu aelodau o staff sy’n wynebu 
risg uwch pe baent yn dal COVID-19. Fe wnaeth pob un o gyrff y GIG 
hyrwyddo’r Adnodd Asesu Risg mewn nifer o ffyrdd. Fodd bynnag, mae 
cyfraddau cwblhau’r Adnodd Asesu Risg trwy’r Cofnod Staff Electronig 
(CSE) wedi amrywio’n sylweddol rhwng cyrff unigol y GIG. Defnyddiodd 
holl gyrff y GIG fesurau o’u casgliad ehangach o drefniadau lles i ddiwallu 
anghenion unigol staff sy’n wynebu risg uwch pe baent yn dal COVID-19 
fel a nodwyd gan yr Adnodd Asesu Risg.

7 Fe wnaeth byrddau a phwyllgorau’r rhan fwyaf o gyrff y GIG gynnal 
goruchwyliaeth dda a sicrhau craffu effeithiol ar yr holl risgiau perthnasol 
i les staff a materion o ran lles staff yn ystod y pandemig. Fodd bynnag, 
gallai trefniadau i adrodd ar gyfraddau cwblhau’r Adnodd Asesu Risg a 
darparu sicrwydd ynghylch ansawdd asesiadau risg a gwblhawyd fod wedi 
cael eu cryfhau yn y rhan fwyaf o gyrff y GIG.

8 Er bod yr argyfwng wedi cael effaith sylweddol ar les staff yn y tymor byr 
heb os, ni ellir ac ni ddylid anwybyddu na thanamcangyfrif yr effeithiau 
tymor hwy. Mae arolygon a gwaith a wnaed gan ystod o gyrff proffesiynol 
yn amlygu’r profiadau cynyddol o straen, gorludded a diffygio ymhlith 
staff, ac yn tynnu sylw at y risg gynyddol bod staff yn datblygu problemau 
corfforol a seicolegol tymor hwy heb gymorth parhaus.

9 Felly, bydd angen ffocws parhaus ar ddarparu cymorth hygyrch gyda lles a 
chynnal ymgysylltiad staff yn y tymor byr i sicrhau bod cyrff y GIG yn mynd 
i’r afael ag effaith barhaus y pandemig ar iechyd corfforol a lles meddyliol 
eu staff.  

10 Fodd bynnag, mae pandemig COVID-19 wedi creu cyfle hefyd i ailfeddwl 
am les staff a’i drawsnewid ar gyfer y tymor canolig a hwy. Er bod cefnogi 
lles gweithlu’r GIG yn fwy angenrheidiol nag erioed pan fo angen i’r 
gwasanaeth ymateb i argyfwng, mae buddsoddi’n briodol yn lles staff ar 
sail barhaus yr un mor bwysig ag y mae gweithlu iach, ymgysylltiol a chryf 
ei gymhelliant yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal diogel, 
effeithiol ac effeithlon o ansawdd da.
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Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae'r cydnerthedd a'r ymroddiad a 
ddangoswyd gan staff y GIG ar bob lefel 
yn wyneb yr heriau a'r pwysau digynsail a 
gyflwynwyd gan y pandemig wedi bod yn 
wirioneddol ryfeddol. Fodd bynnag, mae'n 
anochel y bydd hyn wedi cael effaith sylweddol 
ar les staff y GIG, sydd bellach hefyd yn 
wynebu'r heriau o ddelio â'r galw cynyddol 
yn y system a achosir gan COVID-19. Mae'n 
galonogol gweld bod cyrff y GIG wedi parhau 
i ganolbwyntio'n glir ar les staff drwy gydol 
y pandemig ac wedi gweithredu ystod eang 
o fesurau i gefnogi iechyd corfforol a lles 
meddyliol eu staff yn ystod yr argyfwng. Mae'n 
hanfodol bod y gweithgareddau hyn yn cael 
eu hadeiladu a bod lles staff yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth ganolog i gyrff y GIG wrth iddynt 
ddelio â heriau cyfunol adennill gwasanaethau, 
parhau i ymateb i bandemig COVID-19, a hefyd 
rheoli pwysau tymhorol y disgwylir iddynt fod 
yn fwy y gaeaf hwn nag yr oeddent y llynedd. 
Mae'n debyg bod gofalu am y rhai 
sy'n gofalu am eraill yn bwysicach 
nawr nag y bu erioed o'r blaen.
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Argymhellion  
 
11 Caiff argymhellion sy’n deillio o’r gwaith hwn eu nodi yn Arddangosion 1 a 2.

Arddangosyn 1: Argymhellion ar gyfer cyrff y GIG

Argymhellion

Cadw ffocws cryf ar les staff
A1 Dylai cyrff y GIG barhau i gynnal ffocws cryf ar les 

staff wrth iddynt ddechrau dod allan o’r pandemig a 
dechrau canolbwyntio ar adfer eu gwasanaethau. Mae 
hyn yn cynnwys cynnal ffocws cryf ar staff sy’n wynebu 
risg uwch pe baent yn dal COVID-19. Er gwaethaf 
llwyddiant y rhaglen frechu yng Nghymru, mae’r feirws 
(a’i amrywiolion) yn parhau i gylchredeg yn y boblogaeth 
gyffredinol. Felly dylai holl gyrff y GIG barhau i gyflwyno’r 
Adnodd Asesu Risg i sicrhau bod yr holl staff wedi cael 
asesiadau risg, ac y cymerir camau gweithredu priodol 
i ddiogelu a chefnogi staff y nodwyd eu bod yn wynebu 
risg uwch pe baent yn dal COVID-19.      

Ystyried materion y gweithlu mewn cynlluniau adfer
A2 Dylai cyrff y GIG sicrhau bod eu cynlluniau adfer yn 

seiliedig ar ystyriaeth lawn a thrylwyr i’r holl oblygiadau 
perthnasol ar gyfer y gweithlu i sicrhau bod capasiti a 
gallu digonol i fynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n 
gysylltiedig ag adfer gwasanaethau. Dylai cyrff y GIG 
sicrhau hefyd eu bod yn ystyried y materion gwaddol 
ehangach o ran lles staff sy’n gysylltiedig â’r ymateb i’r 
pandemig i sicrhau bod ganddynt ddigon o gapasiti a 
gallu i gynnal gofal iechyd diogel, effeithiol ac o ansawdd 
da yn y tymor canolig a hir. 
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Argymhellion

Gwerthuso effeithiolrwydd ac effaith yr arlwy lles staff 
A3 Dylai cyrff y GIG geisio myfyrio ynghylch eu profiadau 

o gefnogi lles staff yn ystod y pandemig trwy gynnal 
gwerthusiad llawn o effeithiolrwydd ac effaith eu 
pecynnau cymorth lleol er mwyn: (a) ystyried beth 
weithiodd yn dda a beth na wnaeth weithio cystal; (b) 
deall ei effaith ar les staff; (c) adnabod beth fyddent 
yn ei wneud yn wahanol yn ystod argyfwng arall; a (d) 
canfod pa wasanaethau, rhaglenni, mentrau a dulliau a 
gyflwynwyd yn ystod y pandemig ddylid eu cadw neu eu 
hail-lunio i sicrhau bod staff yn parhau i gael eu cefnogi 
trwy gydol y cyfnod adfer a’r tu hwnt. Dylai cyrff y GIG 
sicrhau yr ymgysylltir yn llawn â staff a’u bod yn cael eu 
cynnwys yn llawn yn y broses werthuso.   

Gwella dulliau cydweithredol o gefnogi lles staff 
A4 Dylai cyrff y GIG, trwy’r Rhwydwaith Iechyd a Lles 

Cenedlaethol a / neu grwpiau a fforymau cenedlaethol 
perthnasol eraill, barhau i gydweithio i sicrhau bod 
capasiti ac arbenigedd digonol i gefnogi gofynion lles 
staff mewn meysydd arbenigol, megis seicotherapi, yn 
ogystal â chynyddu i’r eithaf y cyfleoedd i rannu gwersi 
ac adnoddau mewn perthynas â dulliau mwy cyffredinol o 
gefnogi lles staff. 
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Argymhellion

Darparu sicrwydd parhaus ar gyfer byrddau a phwyllgorau 
A5 Dylai cyrff y GIG barhau i ddarparu sicrwydd rheolaidd a 

pharhaus ar gyfer eu Byrddau a phwyllgorau perthnasol 
ynghylch yr holl faterion perthnasol sy’n ymwneud â 
lles staff. Wrth wneud hynny, dylai cyrff y GIG osgoi 
darparu disgrifiad cyffredinol yn unig o’r rhaglenni, 
gwasanaethau, mentrau a dulliau sydd ganddynt i 
gefnogi lles staff. Dylent hefyd ddarparu sicrwydd bod y 
rhaglenni, gwasanaethau, mentrau a dulliau hyn yn cael 
yr effaith a ddymunir ar les staff ac yn sicrhau gwerth 
am arian. Ar ben hynny, dylai holl gyrff y GIG sicrhau 
bod eu Byrddau’n cynnal goruchwyliaeth effeithiol ar 
ddangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer y gweithlu 
– nid yw hyn yn digwydd ym mhob sefydliad ar hyn o 
bryd.

Adeiladu ar drefniadau lleol a chenedlaethol i ymgysylltu â 
staff
A6 Dylai cyrff y GIG geisio adeiladu ar drefniadau lleol a 

chenedlaethol presennol i ymgysylltu â’r gweithlu er 
mwyn sicrhau bod staff yn cael cyfleoedd parhaus i 
amlygu eu hanghenion a rhannu eu barn, yn enwedig 
ynglŷn â materion sy’n ymwneud ag adfer, ailgychwyn 
ac ailosod gwasanaethau. Dylai cyrff y GIG sicrhau bod 
y trefniadau hyn yn ategu ymgysylltu ystyrlon â grwpiau 
o staff sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, megis staff o 
leiafrifoedd ethnig.
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Arddangosyn 2: argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru

Argymhellion

Gwerthuso’r arlwy genedlaethol o ran lles staff
A7 Dylai Llywodraeth Cymru gynnal gwerthusiad o’r 

gwasanaethau a rhaglenni lles staff cenedlaethol a 
gomisiynwyd ganddi yn ystod y pandemig er mwyn asesu 
eu heffaith a’u cost-effeithiolrwydd. Wrth wneud hynny, 
dylai Llywodraeth Cymru ystyried pa wasanaethau a 
rhaglenni cenedlaethol eraill ddylid eu comisiynu (naill ai 
ar wahân neu ar y cyd â chyrff y GIG) i sicrhau bod staff 
yn parhau i gael eu cefnogi trwy gydol y cyfnod adfer a’r 
tu hwnt.

Gwerthuso Adnodd Asesu Risg COVID-19 Cymru Gyfan ar 
gyfer y Gweithlu 
A8 Dylai Llywodraeth Cymru gynnal gwerthusiad llawn o 

Adnodd Asesu Risg COVID-19 Cymru Gyfan ar gyfer y 
Gweithlu i ganfod y gwersi allweddol y gellir eu dysgu 
o ran ei ddatblygu, ei gyflwyno, a’i effeithiolrwydd. Wrth 
wneud hynny, dylai Llywodraeth Cymru ymgysylltu â 
staff sy’n wynebu risg uwch pe baent yn dal COVID-19 i 
ddeall eu profiadau o ddefnyddio’r Adnodd Asesu Risg, 
yn enwedig i ba raddau y gwnaeth eu helpu i ddeall eu 
lefel o risg ac i hwyluso sgwrs gyda’u rheolwyr ynglŷn â’r 
camau y dylid eu cymryd i’w cefnogi a’u diogelu yn ystod 
y pandemig.
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Cyflwyniad
12 Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi wynebu heriau digynsail a phwysau 

sylweddol yn ystod pandemig COVID-19. Trwy gydol yr argyfwng, 
mae cyrff y GIG wedi gorfod taro cydbwysedd rhwng nifer o anghenion 
gwahanol, ond pwysig – yr angen i sicrhau capasiti digonol i ofalu am 
bobl yr effeithiwyd arnynt gan y feirws; yr angen i sicrhau digon o gapasiti 
i ofalu am bobl yr effeithiwyd arnynt gan y feirws; yr angen i gynnal 
gwasanaethau hanfodol yn ddiogel; yr angen i ddiogelu iechyd a lles eu 
staff; a’r angen i gynnal trefniadau llywodraethu da. Er mwyn ymateb i’r 
anghenion hyn yn effeithiol, bu’n ofynnol i gyrff y GIG gynllunio’n wahanol, 
gweithredu’n wahanol, rheoli eu hadnoddau’n wahanol a llywodraethu’n 
wahanol.

13 Cafodd ein gwaith asesu strwythuredig1 yn 2020 ei ddylunio a’i wneud yng 
nghyd-destun y pandemig parhaus. O ganlyniad, cawsom gyfle unigryw i 
weld sut y mae cyrff y GIG wedi bod yn addasu ac yn ymateb i’r heriau a 
phwysau niferus a achoswyd gan argyfwng COVID-19.

14 Yr adroddiad hwn yw’r ail o ddau gyhoeddiad sy’n tynnu ar ganfyddiadau 
ein gwaith asesu strwythuredig, ac ymarferion casglu tystiolaeth mwy 
diweddar i amlygu themâu allweddol, adnabod themâu ar gyfer y dyfodol, 
a rhannu gwersi o fewn y GIG ac ar draws y sector cyhoeddus yng 
Nghymru’n fwy eang.  

15 Yn ein hadroddiad cyntaf – Ei wneud yn wahanol, ei wneud yn iawn? – 
fe wnaethom drafod pwysigrwydd cynnal trefniadau llywodraethu da yn 
ystod argyfwng a disgrifio sut y gwnaeth trefniadau diwygiedig alluogi cyrff 
y GIG i lywodraethu mewn modd darbodus, ystwyth a thrylwyr yn ystod 
y pandemig. Fe wnaethom hefyd amlygu’r cyfleoedd allweddol ar gyfer 
sefydlu gwersi a ffyrdd newydd o weithio mewn byd ar ôl y pandemig.

16 Yn yr adroddiad hwn, rydym yn trafod pwysigrwydd cefnogi lles staff 
ac yn disgrifio sut y mae cyrff y GIG wedi cefnogi lles eu staff yn ystod 
y pandemig, gyda ffocws penodol ar y trefniadau ar gyfer diogelu staff 
sy’n wynebu risg uwch pa baent yn dal COVID-19. Rydym yn ystyried y 
gwersi allweddol y gellir eu tynnu o brofiadau cyrff y GIG o gefnogi lles 
staff yn ystod argyfwng COVID-19 ac yn diweddu trwy amlygu’r heriau a’r 
cyfleoedd allweddol ar gyfer y dyfodol.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Cynhelir asesiad strwythuredig ym mhob un o gyrff y GIG i helpu i ateb gofyniad statudol yr 
Archwilydd Cyffredinol, dan adran 61 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, i fod wedi’i 
argyhoeddi eu bod wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd o ran defnyddio adnoddau. Cynhyrchir adroddiadau unigol ar gyfer pob un o 
gyrff y GIG, ac maent ar gael ar ein gwefan. 
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17 Er bod yr adroddiad hwn yn tynnu ar ganfyddiadau ein gwaith asesu 
strwythuredig, fe’i goleuwyd hefyd gan dystiolaeth ychwanegol a gasglwyd 
gan bob un o gyrff y GIG yn ogystal â gwybodaeth a gafwyd gan 
Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA), a’r Coleg Nyrsio 
Brenhinol (RCN) yng Nghymru. Ar ben hynny, gan bod yr adroddiad hwn 
yn tynnu i raddau helaeth ar ganfyddiadau ein gwaith asesu strwythuredig, 
nid ydym wedi ymgysylltu’n uniongyrchol â staff y GIG. Yn lle hynny, rydym 
wedi cyfeirio at ganfyddiadau o arolygon a gynhaliwyd gan BMA Cymru ac 
eraill i ddarparu mewnwelediadau i brofiadau staff yn ystod y pandemig.

Pwysigrwydd cefnogi lles staff 

18 Mae’r gweithlu’n elfen hanfodol o system gofal iechyd Cymru. Mae’r 
GIG yng Nghymru’n cyflogi 88,000 o staff cyfwerth ag amser llawn 
(Arddangosyn 3) ac roedd costau staff yn rhoi cyfrif am 50% o gyfanswm 
gwariant y GIG yn 2020-212. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 £9.6 biliwn oedd cyfanswm gwariant y GIG yn 2020-21, y cafodd £4.8 biliwn ohono’i wario ar 
gostau staff. (Ffynhonnell: Archwilio Cymru.)Tudalen y pecyn 108
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Arddangosyn 3: Staff y GIG yn ôl grŵp o staff (Mawrth 2021)3

 
Grŵp o staff CagALl

 
Staff meddygol a deintyddol 7,294

 
Staff nyrsio, bydwreigiaeth, ac ymwelwyr iechyd 36,027

 
Staff gweinyddiaeth ac ystadau  
 

21,380

 
Staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol 
 

14,947

 
Cynorthwywyr gofal iechyd a staff cymorth eraill 5,806

 
Staff ambiwlans 2,709

 
Staff anfeddygol eraill 96

Ffynhonnell: StatsCymru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Nid yw Ymarferwyr Meddygol a Deintyddol Cyffredinol wedi’u cynnwys gan mai contractwyr 
annibynnol y GIG ydynt. Tudalen y pecyn 109
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19 Mae dyletswydd gofal ar holl gyrff y GIG yng Nghymru i warchod iechyd 
a diogelwch eu staff a darparu amgylchedd diogel a chefnogol i weithio 
ynddo. Fodd bynnag, mae cefnogi lles staff hefyd yn bwysig am nifer o 
resymau eraill:
• deilliannau cleifion – mae cysylltiad cryf rhwng lles negyddol ymhlith 

staff a deilliannau gwael ar gyfer cleifion. Mae ymchwil yn dangos 
bod lles negyddol ymhlith staff a lefelau diffygio cymedrol ac uchel yn 
gysylltiedig â deilliannau gwael o ran diogelwch ar gyfer cleifion4. Fe 
amlygodd Adroddiad Ymchwiliad Francis i Ymddiriedolaeth Sefydledig 
y GIG Canol Swydd Stafford y cysylltiad rhwng lles gwael ymhlith staff 
a gofal o ansawdd is hefyd5. Felly mae cefnogi lles cadarnhaol yn y 
gwaith yn galluogi cyrff y GIG i gynnal lefelau uwch o ran diogelwch 
cleifion, darparu gofal o ansawdd gwell, a sicrhau bodlonrwydd uwch 
ymhlith cleifion.  

• deilliannau sefydliadol – mae costau ariannol sylweddol yn 
gysylltiedig â lles gwael ymhlith staff. Yn ôl Health Education England, 
mae cost iechyd meddwl gwael yng ngweithlu’r GIG yn cyfateb i 
£1,794 - £2,174 am bob cyflogai bob blwyddyn6. Ar ben hynny, mae’r 
costau sy’n gysylltiedig ag absenoldeb staff yn sylweddol. Fe gyfrifodd 
Adolygiad Boorman fod cost uniongyrchol absenoldeb cofnodedig 
yn y GIG ledled y DU oddeutu £1.7 biliwn y flwyddyn ac roedd cost 
anuniongyrchol cyflogi staff dros dro i gyflenwi yn ystod absenoldeb 
yn £1.45 biliwn y flwyddyn yn ôl yr amcangyfrif7. Felly mae cefnogi lles 
cadarnhaol yn y gwaith yn galluogi cyrff y GIG i leihau nifer y diwrnodau 
gwaith a gollir o ganlyniad i les gwael ymhlith staff a chyflawni arbedion 
uwch o ran costau.

• deilliannau ar gyfer cyflogeion – mae profiad negyddol yn y 
gwaith yn gysylltiedig â lles negyddol sydd, yn ei dro, yn arwain at 
ymgysylltiad a chymhelliant is ymhlith staff, mwy o straen yn y gweithle, 
trosiant uwch ymhlith staff, a deilliannau gwaeth ar gyfer cleifion. Mae 
ymchwil yn dangos bod gweithlu sydd dan ormod o bwysau oherwydd 
absenoldebau a swyddi gwag ac a ategir gan staff dros dro yn cael 
effaith negyddol ar les staff89.  
 
 
 
 

4 Hall et al (2016) Healthcare Staff Wellbeing, Burnout, and Patient Safety: A Systematic 
Review

5 Adroddiad Ymchwiliad Cyhoeddus Ymddiriedolaeth Sefydledig y GIG Canol Swydd Stafford 
(2013)

6 Health Education England (2019) NHS Staff and Learners’ Mental Wellbeing Commission
7 Adroddiad Interim ar Adolygiad Iechyd y GIG (2009)
8 Rafferty et al (2007) Outcomes of variation in hospital nurse staffing in English hospitals: 

cross-sectional analysis of survey data and discharge records
9 Picker (2018) The risks to care quality and staff wellbeing of an NHS system under pressure
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Effeithir yn negyddol ar les hefyd pan fo staff yn teimlo nad ydynt yn 
cael eu gwerthfawrogi ddigon ac nad ydynt yn cael eu cefnogi yn eu 
rolau, pan ydynt yn teimlo wedi’u gorlethu gan eu llwythi gwaith, a 
phan ydynt yn teimlo fel nad oes ganddynt rhyw lawer o reolaeth ar 
eu bywydau gwaith10. Felly mae cefnogi lles cadarnhaol yn y gwaith 
yn galluogi cyrff y GIG i wella ymgysylltiad a chymhelliant staff, lleihau 
straen yn y gweithle i’r eithaf, a chadw mwy o’u cyflogeion.

Sut y gwnaeth cyrff iechyd gefnogi lles staff yn ystod 
y pandemig 

20 Roedd y GIG yng Nghymru eisoes yn wynebu nifer o heriau mewn 
perthynas â lles staff cyn y pandemig. Dengys canlyniadau Arolwg Staff y 
GIG 2018 fod 64% o ymatebwyr wedi dweud iddynt ddod i’r gwaith er nad 
oeddent yn teimlo’n ddigon da i gyflawni eu dyletswyddau (o’i gymharu â 
57% yn 2016), a bod 34% wedi dweud eu bod wedi cael anaf neu wedi 
teimlo’n anhwylus o ganlyniad i straen a oedd yn gysylltiedig â gwaith (o’i 
gymharu â 28% yn 2016). Ar ben hynny, Roedd y cyfartaledd treigl 12 mis 
absenoldeb oherwydd salwch ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben ar ym mis 
Mawrth 2020 ar ei uchaf ers dechrau casglu data yn 2008. 

21 Fodd bynnag, fe wnaeth graddfa ac effaith ddigynsail pandemig COVID-19 
arwain at roi ffocws mwy manwl byth ar bwysigrwydd cefnogi lles staff ar 
lefel genedlaethol a lleol er mwyn:
• diogelu iechyd staff trwy leihau nifer yr achosion o COVID-19 mewn 

lleoliadau gofal iechyd a lleihau eu cysylltiad â’r feirws i’r eithaf;
• lleihau’r risg y byddai staff yn trosglwyddo’r feirws i gydweithwyr, 

cleifion, aelodau eu teuluoedd, ac aelodau eraill y gymuned ehangach;
• diogelu grwpiau o staff agored i niwed a oedd yn wynebu risg pe baent 

yn dal y feirws, megis pobl hŷn, pobl â chyflyrau iechyd a oedd yn 
bodoli eisoes, menywod beichiog, a phobl o rai grwpiau ethnig lleiafrifol 
penodol;

• cynorthwyo staff i ymaddasu i ffyrdd newydd o weithio ac addasu i 
leoliadau gwaith gwahanol;

• helpu staff i ymdopi â’r heriau, pwysau, ansicrwydd a straeniau a oedd 
yn gysylltiedig â’r pandemig;

• sicrhau bod cyrff y GIG yn cynnal lefelau staffio digonol i gynnal 
gwasanaethau a gofal hanfodol yn ddiogel ar gyfer cleifion yr effeithiwyd 
arnynt gan y feirws; a

• galluogi cyrff y GIG i ailgychwyn, adfer ac ailadeiladu gwasanaethau’n 
ddiogel, yn effeithiol ac yn effeithlon. 

10 West a Coia (2018) Caring for doctors, Caring for patientsTudalen y pecyn 111
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22 O ganlyniad, gosododd holl gyrff y GIG yng Nghymru ffocws cryf ar 
les staff trwy gydol yr argyfwng yn unol â’u cynlluniau gweithredol a 
chanllawiau Llywodraeth Cymru11. 

23 Ar ddechrau’r pandemig, symudodd pob un o gyrff y GIG yn gyflym i 
gynllunio a darparu pecynnau lleol o gymorth fel rhan o arlwy lles amlhaen 
ar gyfer staff. Rhoddodd yr arlwy amlhaen, a dyfodd ac a esblygodd 
dros amser, fynediad rhad ac am ddim i staff at ystod o wasanaethau ac 
adnoddau Cymru gyfan, gan gynnwys: 
• SilverCloud – platfform iechyd meddwl digidol a oedd wedi’i fwriadu i 

helpu staff y GIG i reoli teimladau o straen, gorbryder ac iselder.
• Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru – gwasanaeth 

cyfrinachol, rhad-ac-am-ddim sy’n darparu mynediad ar gyfer staff, 
myfyrwyr a gwirfoddolwyr y GIG yng Nghymru at amryw lefelau o 
gymorth iechyd meddwl gan gynnwys hunangymorth, hunangymorth 
dan arweiniad, cymorth gan gymheiriaid, a therapïau wyneb yn wyneb 
rhithwir gydag arbenigwyr achrededig.

• Llinell Gymorth y Samariaid – llinell gymorth lles ddwyieithog 
gyfrinachol ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru.

• Adnoddau lles ar-lein i staff y GIG – Bu Addysg a Gwella Iechyd 
Cymru (AaGIC) yn gweithio gyda chydweithwyr allweddol ar Is-grŵp 
Iechyd a Lles y Gell Gweithlu COVID-19 genedlaethol i guradu 
adnoddau a mynediad at wasanaethau arbenigol penodol a threfnu 
eu bod ar gael trwy ei Restr Chwarae Covid-19 – Adnodd GIG Cymru 
i Gefnogi Lles Staff yn Ystod Pandemig Covid-19. Roedd y Rhestr 
Chwarae hefyd yn cyfeirio staff at adnoddau lles eu priod Fyrddau ac 
Ymddiriedolaethau Iechyd. Mae’r Is-grŵp Iechyd a Lles bellach wedi 
newid i fod y Rhwydwaith Iechyd a Lles Cenedlaethol sy’n cael cymorth 
arwain a rheoli rhaglenni gan AaGIC.

24 Yn yr adran hon, rydym yn rhoi disgrifiad byr o’r mesurau a roddwyd ar 
waith gan gyrff y GIG yng Nghymru i gefnogi lles staff ar lefel leol, gan 
gynnwys eu trefniadau ar gyfer diogelu staff a oedd yn wynebu risg uwch 
pe baent yn dal COVID-19.

Cefnogi lles corfforol a meddyliol

25 Canfuom fod holl gyrff y GIG wedi gwella’u rhaglenni a gwasanaethau 
cynorthwyo cyflogeion presennol (megis Iechyd Galwedigaethol) ac wedi 
sefydlu trefniadau ychwanegol i gefnogi iechyd corfforol a lles meddyliol eu 
staff, gymaint â phosibl, yn ystod y pandemig. Er enghraifft: 
 
 
 

11 WHC/2020/019: Yr hyn y disgwylir i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG ei wneud i 
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• gwella mesurau atal a rheoli heintiau – fe gyflwynodd holl gyrff y 
GIG, yn enwedig y Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau perthnasol, 
fesurau estynedig ar gyfer atal a rheoli heintiau megis darparu mwy 
o gyfleusterau hylendid dwylo, darparu cyfarpar diogelu personol yn 
unol â chanllawiau cenedlaethol12, a chynyddu amlder gweithgareddau 
glanhau a dihalogi arwynebau, ardaloedd ac offer.  

• ailgyflunio lleoliadau gofal iechyd – fe wnaeth yr holl Fyrddau Iechyd 
ac Ymddiriedolaethau perthnasol ailgyflunio cymaint â phosibl o’u 
lleoliadau gofal iechyd i wahanu llwybrau gofal COVID-19 a llwybrau 
gofal eraill a lleihau i’r eithaf symudiadau cleifion, staff ac ymwelwyr 
rhwng ardaloedd. Fodd bynnag, fe wnaeth dyluniad adeiladau hŷn hyn 
yn fwy o her yn rhai o gyrff y GIG.

• hwyluso mynediad at brofion COVID-19 a brechiadau COVID-19 – 
fe sefydlodd yr holl Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau perthnasol 
drefniadau i alluogi staff rheng-flaen i gael mynediad at brofion ar 
gyfer COVID-19 ac, yn fwy diweddar, brechiadau COVID-19 yn unol â 
chanllawiau JCVI (y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio)13. Er bod 
rhai o gyrff y GIG wedi dod ar draws ychydig o heriau o ran hwyluso 
mynediad at brofion COVID-19 ar ddechrau’r pandemig oherwydd 
capasiti cyfyngedig o ran labordai, fe wellodd y sefyllfa’n raddol dros 
amser wrth i’r capasiti labordai gynyddu ac i dechnoleg profi cyflym 
newydd fod ar gael yn fwy eang. O ran brechiadau, mae’r gyfradd 
derbyn ar y cyfan ymhlith gweithwyr gofal iechyd yn eithriadol o uchel. 
O ran y sefyllfa ar 17 Gorffennaf 2021, roedd 96.3% wedi cael eu dos 
cyntaf a 93.2% wedi cael eu hail ddos14.

• creu mannau gorffwys pwrpasol – fe sefydlodd y rhan fwyaf o 
Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau perthnasol fannau pwrpasol i 
staff rheng-flaen orffwys, cael eu nerth yn ôl, a chanolbwyntio ar eu lles. 
Cyfeirid at y mannau hyn, a oedd wedi’u lleoli ar safleoedd acíwt yn 
bennaf, fel ‘ystafelloedd lles’ neu ‘ystafelloedd dadflino’ yn y rhan fwyaf 
o ardaloedd. 
 
 
 
 
 
 
 

12 Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi adrodd ar ddarparu cyfarpar diogelu personol mewn 
adroddiad ar wahân a oedd yn dwyn y teitl Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol ar 
gyfer Pandemig COVID-19 (Ebrill 2021).

13 Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi adrodd ar ddarparu profion COVID-19 a chyflwyno 
brechiadau COVID-19 mewn dau adroddiad ar wahân a oedd yn dwyn y teitlau Profi, 
Olrhain, Diogelu yng Nghymru: Trosolwg o’r Cynnydd Hyd Yma (Mawrth 2021) a Gweithredu 
rhaglen frechu COVID-19 yng Nghymru (Mehefin 2021).
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• cynyddu’r ddarpariaeth iechyd meddwl a lles seicolegol – fe 
wnaeth holl gyrff y GIG gynyddu ystod, argaeledd a hygyrchedd eu 
harlwy iechyd meddwl a lles seicolegol i staff. Mae enghreifftiau’n 
cynnwys:
• darparu gwybodaeth ac adnoddau i hybu hunanofal, gwella 

cydnerthedd personol, a chynorthwyo staff i ymaddasu i ffyrdd 
newydd o weithio;

• darparu rhaglenni therapiwtig, megis ymwybyddiaeth ofalgar a’r 
celfyddydau mewn iechyd;

• hwyluso mynediad at wasanaethau cwnsela a siarad i roi cymorth 
i staff gyda phryderon ynghylch iechyd meddwl megis gorbryder, 
straen, a hwyliau isel; a

• buddsoddi mewn darpariaeth arbenigol i aelodau o staff a oedd yn 
profi effeithiau andwyol trawma a phrofedigaeth.

Cyflawnwyd hyn i raddau helaeth trwy hwyluso mwy o gydweithio ac 
integreiddio rhwng gwasanaethau seicoleg glinigol a thimau iechyd a lles 
canolog ac adleoli’r staff clinigol a gweinyddol perthnasol i’r timau canolog 
hyn yn ôl y gofyn. 

• cryfhau trefniadau cyfathrebu ac ymgysylltu â staff – fe wnaeth holl 
gyrff y GIG gryfhau eu trefniadau cyfathrebu mewnol a defnyddio ystod 
eang o sianeli a phlatfformau i gyfleu gwybodaeth a diweddariadau 
i’w staff yn rheolaidd. Hefyd, fe wnaeth holl gyrff y GIG gryfhau eu 
trefniadau ymgysylltu â staff yn ystod y pandemig. Yn ogystal â chynnal 
ymgysylltiad parhaus â phartneriaethau cyflogaeth a rhwydweithiau a 
grwpiau staff sefydledig, fe gynhaliodd holl gyrff y GIG arolygon ymhlith 
eu staff yn rheolaidd i ddeall eu hanghenion a’u profiadau’n well yn 
ogystal â chasglu eu barn ynglŷn â materion amrywiol, gan gynnwys 
effeithiolrwydd y ddarpariaeth leol ar gyfer lles. 

• galluogi staff i weithio o bell – rhoddodd holl gyrff y GIG drefniadau 
ar waith i gefnogi trefniadau gweithio o bell fel rhan o’u hymdrechion 
ehangach i sicrhau a chynnal mesurau cadw pellter cymdeithasol, ar 
gyfer y staff hynny yr oedd gweithio gartref yn briodol iddynt. Er bod 
rhai o gyrff y GIG wedi dod ar draws ychydig o heriau yn cyflwyno’r 
dechnoleg a’r meddalwedd a oedd yn ofynnol i gefnogi trefniadau 
gweithio o bell ar ddechrau’r pandemig, cafodd y rhain eu goresgyn yn 
weddol gyflym. 
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• darparu mathau eraill o gymorth – cafodd ystod o fesurau cymorth 
eraill eu rhoi ar waith gan gyrff y GIG, megis:
• cyflwyno adnoddau asesu risg, megis Adnoddau Asesu’r Risg o 

Straen ac Adnodd Asesu Risg COVID-19 Cymru Gyfan ar gyfer y 
Gweithlu (trafodir hwn mewn mwy o fanylder yn yr adran nesaf);

• rhoi gwybodaeth a chymorth ychwanegol i arweinwyr a rheolwyr i’w 
galluogi i ymgysylltu â’u timau, eu cymell a’u cefnogi mewn modd 
effeithiol yn ystod y pandemig;

• darparu llety dros dro ar gyfer staff rheng-flaen a oedd yn byw gydag 
unigolion a oedd yn wynebu risg uwch pe baent yn dal COVID-19; a

• chyfoethogi gwasanaethau Caplaniaeth i sicrhau bod gan staff 
fynediad at gymorth bugeiliol.

Darperir enghreifftiau manwl o fentrau iechyd a lles a gyflwynwyd gan bob 
un o gyrff y GIG yn ystod y pandemig yn y papur briffio a gynhyrchwyd gan 
Gonffederasiwn GIG Cymru ac a oedd yn dwyn y teitl Cefnogi lles staff y 
GIG yng Nghymru trwy gydol COVID-19. 

26 Mae Cymdeithas Feddygol Prydain wedi bod yn cynnal arolygon helaeth 
ymhlith ei haelodau yn ystod y pandemig. Er nad yw’r canlyniadau’n 
cynrychioli gweithlu’r GIG yn ei gyfanrwydd, maent yn darparu 
mewnwelediadau defnyddiol i brofiadau staff meddygol yn ystod yr 
argyfwng:
• Roedd aelodau Cymdeithas Feddygol Prydain a ymatebodd i’r arolygon 

yn teimlo’u bod yn cael eu diogelu’n well rhag y coronafeirws yn eu man 
gweithio wrth i’r pandemig fynd rhagddo. Roedd y gyfran o’r aelodau a 
ddywedodd eu bod yn teimlo’u bod yn cael eu diogelu’n llawn yn 27% 
(113 allan o 417) ac yn 37% (100 allan o 274) ym mis Rhagfyr a mis 
Ebrill 2021 yn y drefn honno. Roedd y gyfran o’r aelodau a ddywedodd 
nad oeddent yn teimlo’u bod yn cael eu diogelu o gwbl yn 11% (47 allan 
o 417) a 6% (16 allan o 274) ym mis Rhagfyr 2020 a mis Ebrill 2021 yn 
y drefn honno.  

• Fe wnaeth nifer sylweddol o aelodau Cymdeithas Feddygol Prydain a 
ymatebodd i’r arolygon gael mynediad at wasanaethau cymorth lles (a 
oedd yn cael eu darparu naill ai gan eu cyflogwr neu gan drydydd parti) 
yn ystod y pandemig – 43% (117 allan o 407) ym mis Mai 2020, 38% 
(120 allan o 314) ym mis Gorffennaf, a 38% (95 allan o 253) ym mis 
Awst 2020. Fodd bynnag, pan ofynnwyd iddynt a oeddent yn gwybod 
sut i gael mynediad at gymorth lles / iechyd galwedigaethol os oedd ei 
angen arnynt, dywedodd 45% (126 allan o 279) ym mis Ebrill 2021 naill 
ai nad oeddent yn gwybod sut i gael mynediad at y gwasanaethau hyn 
neu nad oeddent yn ymwybodol bod y gwasanaethau hyn yn bodoli.
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27 Er y bu’n gadarnhaol gweld cymaint o fentrau’n cael eu datblygu a’u 
cyflwyno yn ystod y pandemig, ceir tystiolaeth  awgrymu bod rhai aelodau 
o staff wedi profi anawsterau’n llywio drwy’r llu o fentrau i ganfod y rhai 
a fyddai’n gweddu orau i’w hanghenion. Yng ngoleuni hyn, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru yn ddiweddar y byddai’n lansio Offeryn Fframwaith 
Sgyrsiau Lles y Gweithlu i gynorthwyo staff y GIG i fynd ati’n rhagweithiol 
i siarad yn agored ac yn onest gyda’u rheolwyr am eu hanghenion lles 
parhaus ac i’w cyfeirio at y cymorth a oedd ar gael lle’r oedd yn briodol15. 
Er bod hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, dylai cyrff y GIG barhau hefyd 
i ymgysylltu â’u staff i gael dealltwriaeth well am eu profiadau o geisio 
cymorth a chael mynediad ato ac addasu a gwella’u trefniadau fel y bo 
angen.

Diogelu staff a oedd yn wynebu risg uwch pe baent yn dal COVID-19

28 Rhoddodd pob un o gyrff y GIG drefniadau ar waith i gyflwyno Adnodd 
Asesu Risg COVID-19 Cymru Gyfan ar gyfer y Gweithlu (yr Adnodd Asesu 
Risg) fel rhan o’u hymdrechion ehangach i ddiogelu aelodau o staff a oedd 
yn wynebu risg uwch o ddatblygu symptomau mwy difrifol pe baent yn dod 
i gysylltiad â feirws COVID-1916.  

29 Mae’r Adnodd Asesu Risg yn seiliedig ar gorff mawr a chynyddol o ddata 
ac ymchwil sy’n dangos bod unigolyn yn wynebu risg uwch pe baent yn 
dal COVID-19 os oes ganddynt gyfuniad o’r ffactorau risg canlynol:
• maent dros 50 oed (mae’r risg yn cynyddu ymhellach ar gyfer y rhai 

dros 60 a thros 70 oed);
• cawsant eu geni’n wryw;
• maent o grwpiau ethnig lleiafrifol penodol;
• mae ganddynt rai cyflyrau iechyd (risg uchel iawn ar gyfer y rhai sy’n 

eithriadol o fregus yn glinigol); 
• maent dros eu pwysau; 
• mae eu hanes teuluol yn eu gwneud yn fwy tueddol o ddal COVID-19.

30 Caiff y broses asesu risg ei chwblhau mewn nifer o gamau a’r nod yw hybu 
sgwrs gefnogol a gonest rhwng aelod o staff a’i reolwr llinell / cyflogwr 
ynghylch y mesurau y dylid eu sefydlu i sicrhau ei fod yn cael ei ddiogelu 
a’i gefnogi’n ddigonol. Caiff y broses ei chrynhoi yn Arddangosyn 4. 
 
 

15 Datganiad Ysgrifenedig – Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (21 
Gorffennaf 2021)

16 Cafodd yr Adnodd Asesu Risg, a lansiwyd ym mis Mai 2020, ei ddatblygu gan is-grŵp 
amlddisgyblaethol a oedd yn atebol i Grŵp Cynghori Arbenigol a sefydlwyd gan Lywodraeth 
Cymru. Roedd holl gyrff y GIG yn defnyddio adnoddau asesu risg eraill cyn cyflwyno’r 
adnodd cenedlaethol.
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31 Canfuom fod cyrff y GIG wedi hyrwyddo’r Adnodd Asesu Risg mewn nifer 
o ffyrdd ac wedi rhoi ystod o fesurau ar waith i annog a chynorthwyo eu 
staff i’w gwblhau. Roedd cyrff y GIG yn ystyried bod y trefniadau a’r dulliau 
canlynol yn arbennig o bwysig:
• cymorth gan uwch reolwyr – roedd cymorth cryf a gweladwy ar gyfer 

yr Adnodd Asesu Risg gan uwch reolwyr yn cael ei ystyried yn bwysig o 
ran sicrhau staff bod y sefydliad yn ymrwymedig i’r broses asesu risg a 
chefnogi staff a oedd yn wynebu risg uwch pe baent yn dal COVID-19.

• defnyddio data’r gweithlu – roedd dadansoddi a defnyddio data’r 
gweithlu’n cael eu hystyried yn bwysig o ran adnabod staff a allai fod 
yn wynebu risg uwch pe baent yn dal COVID-19, cynllunio pecynnau 
cymorth priodol, a hwyluso negeseuon wedi’u targedu ynghylch 
pwysigrwydd cwblhau’r broses asesu risg. Fodd bynnag, dywedodd 
sawl un o gyrff y GIG wrthym fod ganddynt bryderon ynghylch cadernid 
data’r Cofnod Staff Electronig.  

• cymorth i reolwyr llinell – roedd gwybodaeth, cyngor a chymorth 
parhaus i reolwyr llinell, yn enwedig gan Swyddogion / Partneriaid 
Busnes Adnoddau Dynol, yn cael eu hystyried yn bwysig nid dim ond 
i’w helpu i ddeall yn llawn beth yw eu rôl yn y broses asesu risg ond 
hefyd i’w galluogi i gefnogi eu hadroddiadau uniongyrchol mewn modd 
tosturiol a chefnogol.

Arddangosyn 4: Y broses asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu

 
Cam 1 – Gwirio’r risg Mae’r aelod o staff yn cwblhau’r Adnodd Asesu 

Risg i wirio pa risgiau sy’n berthnasol iddynt. 

 
Cam 2 – Deall y sgôr  

Mae’r aelod o staff yn cyfrifo’i sgôr er mwyn deall 
lefel debygol y risg iddynt hwy’n bersonol (isel, 
uchel, neu uchel iawn).

 
Cam 3 – Nodi’r camau 
gweithredu sy’n addas

Mae’r aelod o staff yn trafod ei sgôr a ffactorau 
perthnasol eraill gyda’i reolwr llinell (yn enwedig 
os yw yn y categori risg uchel neu uchel iawn) er 
mwyn nodi’r camau y gall eu cymryd yn bersonol 
a / neu’r cymorth y gall ei gyflogwr ei roi i sicrhau 
ei fod yn cael ei ddiogelu’n ddigonol. 

 
Cam 4 – Cymryd y  
camau cywir
 
 

Mae camau y cytunwyd arnynt yn cael eu rhoi ar 
waith gan yr aelod o staff a / neu ei gyflogwr ac yn 
cael eu hadolygu’n barhaus i sicrhau eu bod yn 
dal i fod yn berthnasol ac yn briodol.

Ffynhonnell: Adnodd Asesu Risg COVID-19 Cymru Gyfan ar gyfer y Gweithlu: Canllawiau i 
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• mewnbwn iechyd galwedigaethol – roedd gwybodaeth, cyngor a 
chymorth gan ymarferwyr iechyd galwedigaethol yn cael eu hystyried 
yn bwysig i reolwyr llinell a staff fel ei gilydd. Roedd mewnbwn iechyd 
galwedigaethol yn cael ei ystyried yn arbennig o bwysig i aelodau o staff 
â chyflyrau iechyd a oedd yn bodoli eisoes nad oedd yn ofynnol iddynt 
warchod neu a oedd yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod o warchod i 
sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu hasesu ac yn cael sylw priodol. 

• cydweithio gyda rhwydweithiau staff a phartneriaethau cyflogaeth 
– roedd cyfathrebu a chydweithio parhaus gyda rhwydweithiau 
sefydledig, partneriaethau cyflogaeth ac Undebau Llafur unigol yn 
cael eu hystyried yn bwysig am nifer o resymau. Yn gyntaf, roeddent 
yn gallu defnyddio’u mewnwelediadau i gynghori cyrff y GIG ynghylch 
dulliau lleol o gyflwyno’r Adnodd Asesu Risg a chefnogi lles staff. Yn ail, 
roedd ganddynt rôl bwysig o ran annog eu haelodau i gwblhau’r Adnodd 
Asesu Risg. Yn drydydd, fe wnaethant gefnogi aelodau unigol o staff i 
gwblhau’r Adnodd Asesu Risg ac, mewn rhai achosion, fe wnaethant 
ddarparu cymorth eirioli a chyfryngu ar gyfer ac ar ran eu haelodau.

• adnabod hyrwyddwyr o blith staff – roedd adnabod a defnyddio 
hyrwyddwyr o blith staff yn cael eu hystyried yn bwysig i ddarparu 
anogaeth, cefnogaeth a sicrwydd ar gyfer grwpiau penodol o staff 
a oedd yn wynebu risg uwch. Yn wir, profodd hyrwyddwyr o blith 
staff yn arbennig o bwysig yng nghyrff y GIG nad oedd ganddynt y 
rhwydweithiau staff perthnasol. Yn y cyrff hyn, roedd hyrwyddwyr o blith 
staff yn cael ei defnyddio i estyn allan a chefnogi unigolion a grwpiau 
o staff nad oeddent yn ymwybodol y gallent fod yn wynebu risg uwch 
am nad oeddent yn ceisio mynediad neu am nad oeddent yn gallu cael 
mynediad at yr wybodaeth berthnasol a / neu am eu bod yn sgeptigol a 
/ neu’n bryderus ynghylch ymgysylltu â’r broses asesu risg.

32 Cwblhawyd dros 62,000 o asesiadau risg trwy’r Cofnod Staff Electronig 
a phlatfform Learning@Wales ar draws y GIG yng Nghymru rhwng 
mis Mehefin 2020 a mis Ebrill 202117. Roedd rhaid i staff gwblhau 
fersiynau papur o’r Adnodd Asesu Risg cyn ei gyflwyno trwy’r Cofnod 
Staff Electronig ym mis Mehefin 2020. Ym mis Hydref 2020, gofynnodd 
Llywodraeth Cymru i gyrff y GIG ofyn i bob aelod o staff gwblhau’r Adnodd 
Asesu Risg trwy’r Cofnod Staff Electronig. Caiff y cyfraddau cwblhau 
trwy’r Cofnod Staff Electronig yng nghyrff unigol y GIG eu dangos yn 
Arddangosyn 5. 
 
 
 

17 Mae 58,552 o asesiadau risg wedi eu cwblhau trwy’r Cofnod Staff Electronig a 3,770 wedi eu 
cwblhau trwy Learnin@Wales rhwng 15 Mehefin 2000 ac 8 Ebrill 2021. Caiff unigolion sydd 
wedi cwblhau’r Adnodd Asesu Risg fwy nag unwaith trwy’r Cofnod Staff Electronig eu cyfrif 
fwy nag unwaith yn y data. (Ffynhonnell: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru)Tudalen y pecyn 118
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33 Fel y dengys Arddangosyn 5, mae’r cyfraddau cwblhau trwy’r Cofnod 
Staff Electronig yn amrywio’n sylweddol. Mae sawl rheswm dros hyn:
• nid yw cwblhau’r Adnodd Asesu Risg trwy’r Cofnod Staff Electronig wedi 

cael ei wneud yn orfodol gan holl gyrff y GIG megis Byrddau Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Bae Abertawe;

• ni ofynnwyd i staff yn rhai o gyrff y GIG a gwblhaodd yr Adnodd Asesu 
Risg papur pan gafodd ei gyflwyno gyntaf ym mis Mai ailadrodd yr 
asesiad pan oedd ar gael yn y Cofnod Staff Electronig ym mis Mehefin 
2020;

• nid yw rhai aelodau o staff yn gallu cael mynediad at eu Cofnod 
Staff Electronig gan eu bod naill ai’n gweithio mewn rolau lle nad 
yw’n ofynnol iddynt ddefnyddio cyfrifiadur, neu am nad oes ganddynt 
fynediad cyffredinol at gyfrifiadur yn eu man gweithio;

• mae’r rhan fwyaf o gyrff y GIG wedi gosod mwy o ffocws ar annog staff 
sy’n wynebu risg uwch i gwblhau’r Adnodd Asesu Risg yn hytrach na’r 
gweithlu cyfan; ac

• mae tystiolaeth o’r arolygon aelodau a gynhaliwyd gan Gymdeithas 
Feddygol Prydain yn awgrymu nad oedd rhai aelodau o staff yn 
ymwybodol o unrhyw asesiad risg yn eu man gweithio neu eu bod wedi 
cael gwybod yn benodol nad oedd angen iddynt gael eu hasesu18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Gofynnodd Cymdeithas Feddygol Prydain i’w haelodau: ‘Ydych chi wedi cael asesiad 
risg yn eich man gweithio i brofi a allech wynebu risg uwch yn sgîl cysylltiad â chleifion y 
Coronafeirws yn eich rôl gyfredol?’ Y gyfran a ddywedodd nad oeddent yn ymwybodol o 
unrhyw asesiad risg yn eu man gweithio oedd 33% (70 allan o 211) a 35% (61 allan o 175) 
ym mis Gorffennaf a mis Awst 2020 yn y drefn honno. Y gyfran a ddywedodd eu bod wedi 
cael gwybod yn benodol nad oedd angen iddynt gael eu hasesu oedd 7% (15 allan o 211) a 
6% (11 allan o 175) ym mis Gorffennaf a mis Awst 2020 yn y drefn honno.Tudalen y pecyn 119
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Arddangosyn 5: cyfraddau cwblhau a gofnodwyd yn y Cofnod Staff 
Electronig gan gorff y GIG 

 
Corff y GIG 

Nifer yr 
asesiadau a 
gofnodwyd 

% y staff ag 
asesiad wedi’i 

gwblhau 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 3,071 24%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 19,195 52%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 857 5%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 15,487 58%

Addysg a Gwella Iechyd Cymru 134 29%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 6,965 48%

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 1,789 48%

Iechyd Cyhoeddus Cymru 1,019 73%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 174 2%

Ymddiriedolaeth GIG Felindre 6,716 81%

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru 3,145 67%

Ffynhonnell: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (15 Mehefin 2020 - 8 Ebrill 2021)

34 Er nad yw cyfraddau cwblhau isel trwy’r Cofnod Staff Electronig yn gyfystyr 
â defnydd isel o'r adnodd o anghenraid, mae’n anodd gwybod faint o 
staff ar draws y GIG yng Nghymru sydd wedi mynd mor bell â chwblhau’r 
Adnodd Asesu Risg oherwydd y trefniadau casglu data a monitro amrywiol 
a gyflwynwyd gan gyrff y GIG pan gafodd ei lansio. 

35 Canfuom fod holl gyrff y GIG wedi mabwysiadu dull ‘hierarchaeth 
rheolaethau’ o ddiogelu a chefnogi staff sy’n wynebu risg uwch pe baent 
yn dal COVID-19. O dan y dull hwn, roedd cyrff y GIG yn adnabod ac 
yn defnyddio’r mesurau mwyaf addas o’u cyfres ehangach o drefniadau 
lles i ddiwallu anghenion unigol aelodau o staff fel y’u hadnabuwyd trwy’r 
Adnodd Asesu Risg. 
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Roedd y mesurau hyn yn cynnwys: 

• rheolaethau peirianegol a gweinyddol – sefydlodd holl gyrff y GIG 
ystod o reolaethau peirianegol a gweinyddol i ddiogelu staff a oedd 
yn wynebu risg uwch nad oeddent yn gallu gweithio gartref oherwydd 
eu rôl, ac i gefnogi staff a oedd yn wynebu risg uwch ac a oedd yn 
dychwelyd i’r gweithle ar ôl cyfnod o warchod. Roedd y rhain yn 
cynnwys creu ‘lleoliadau diogel rhag COVID-19’ (ardaloedd a oedd yn 
achosi lefel is o risg) trwy wahanu llwybrau gofal COVID-19 a llwybrau 
gofal eraill; gwasgaru amseroedd dechrau a gorffen sifftiau i leihau 
tagfeydd; galw staff yn ôl ar sail cylchdro i gyfyngu ar nifer y bobl yn y 
gweithle; a chynnig dychweliad graddol i’r gweithle.

• cyfarpar diogelu personol (PPE) – roedd cyfarpar diogelu personol yn 
cael ei ddarparu yn unol â chanllawiau y cytunwyd arnynt i leihau neu 
ddileu unrhyw risg weddillol i staff na chafodd ei dileu gan fesurau eraill. 
Fel a nodwyd yn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol a oedd yn dwyn y 
teitl Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Pandemig 
COVID-19, fe wnaeth y Cydwasanaethau, ar y cyd â gwasanaethau 
cyhoeddus eraill, oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r cyfarpar diogelu 
personol a oedd yn ofynnol yn ôl y canllawiau ar gyfer cyrff iechyd a 
gofal heb redeg allan o stoc ar lefel genedlaethol. Fodd bynnag, mae’r 
adroddiad hefyd yn cydnabod bod rhai aelodau o staff rheng-flaen wedi 
dweud iddynt brofi prinderau cyfarpar diogelu personol a bod rhai’n 
teimlo y dylent fod wedi cael cyfarpar diogelu personol o radd uwch nag 
a oedd yn ofynnol yn ôl y canllawiau.

• mesurau amnewid – fodd bynnag, nid oedd gweithio gartref yn cael 
ei ystyried yn opsiwn dichonadwy i bob aelod o staff a oedd yn wynebu 
risg uwch. I rai aelodau o staff, megis y rhai a oedd yn byw gyda 
phartner camdriniol, gallai gweithio gartref fod wedi cael mwy o effaith 
negyddol ar eu hiechyd a lles ar y cyfan. O ganlyniad, fe sefydlodd cyrff 
y GIG drefniadau i alluogi a chynorthwyo staff yn y sefyllfaoedd hyn i 
weithio mewn ‘lleoliadau diogel rhag COVID-19’. I aelodau o staff nad 
oeddent yn gallu cyflawni eu dyletswyddau arferol gartref oherwydd 
natur y gwaith, sefydlodd cyrff y GIG drefniadau i’w galluogi i weithio 
mewn ‘lleoliadau diogel rhag COVID-19’ neu i gael eu hadleoli i rolau 
addas eraill y gallent eu cyflawni naill ai gartref neu mewn ‘lleoliadau 
diogel rhag COVID-19’ gyda chymorth ychwanegol, megis ailhyfforddi.

• mesurau dileu – fe wnaeth holl gyrff y GIG sefydlu trefniadau i alluogi 
a chynorthwyo’r mwyafrif o staff a oedd yn wynebu risg uwch i weithio 
gartref, yn enwedig yn ystod cyfnodau gwarchod swyddogol. Cafodd 
y rhan fwyaf o staff a oedd yn wynebu risg uwch eu cefnogi i barhau 
i weithio gartref pan oedd cyfnodau gwarchod yn dod i ben hefyd os 
ystyrid bod hynny’n briodol ac yn ddiogel, ac os oedd y trefniant yn 
gweithio’n effeithiol i’r cyflogwr a’r cyflogai. 
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36 Fe wnaeth holl gyrff y GIG annog a chynorthwyo staff a oedd yn wynebu 
risg uwch i gael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl a lles seicolegol 
hefyd i’w helpu i ymaddasu i ffyrdd newydd o weithio a/neu reoli unrhyw 
orbryderon neu ofidiau yr oeddent yn eu profi. Darparwyd canllawiau 
manwl ar gyfer rheolwyr llinell hefyd ynghylch sut i roi cymorth effeithiol 
i staff a oedd yn wynebu risg uwch yn ystod y pandemig. Wrth i gyrff y 
GIG symud tuag at y cyfnod adfer, dylent barhau i ymgysylltu â staff sy’n 
wynebu risg uwch i werthuso effaith y cymorth a’r ymyriadau y maent yn 
eu darparu a diwygio neu wella’u trefniadau fel y bo angen.

37 Canfuom fod nifer o fanteision ac anfanteision i’r Adnodd Asesu Risg, fel a 
ganlyn:

Manteision yr Adnodd Asesu Risg

• mae’r adnodd wedi sicrhau cysondeb, wedi lleihau amrywioldeb, ac 
wedi hwyluso’r broses o rannu gwersi ar draws y GIG;

• mae fformat yr adnodd yn syml, hawdd i’w ddefnyddio, ac yn galluogi 
staff i ganolbwyntio ar y prif ffactorau a allai olygu eu bod yn wynebu 
mwy o risg;

• mae’r adnodd yn helpu rheolwyr i werthfawrogi pwysigrwydd mynd 
i’r afael â risgiau i staff mewn modd amserol a sensitif yn ogystal â 
phwysigrwydd bod yn rheolwr tosturiol a chefnogol;

• mae’r broses, o’i gwneud yn gywir, yn darparu sicrwydd ar gyfer staff 
ac yn rhoi sicrwydd i reolwyr ac arweinwyr bod risgiau i staff yn cael eu 
rheoli’n briodol;

• mae’r adnodd wedi galfaneiddio sefydliadau i fabwysiadu dulliau 
cyfannol o reoli risgiau i staff; ac

• mae’r adnodd wedi creu mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am 
anghenion grwpiau penodol o staff, yn enwedig y rhai sydd heb 
gynrychiolaeth ddigonol o fewn strwythurau sefydliadol presennol. 

Anfanteision yr Adnodd Asesu Risg

• mae’r adnodd wedi gwneud i rai aelodau o staff deimlo’u bod yn cael eu 
‘targedu’ neu eu ‘dethol’ ar gyfer triniaeth arbennig;

• bu rhai pryderon ynghylch y defnydd o’r acronym BAME (Pobl Dduon, 
Asiaidd, a Lleiafrifoedd Ethnig) yn yr adnodd am bod hynny’n gosod 
mwy o bwyslais ar rai grwpiau ethnig lleiafrifol penodol (Pobl Dduon ac 
Asiaidd) ac yn eithrio rhai eraill (Lleiafrifoedd Ethnig Cymysg, Eraill a 
Gwyn);

• bu rhai pryderon nad yw matrics sgorio’r adnodd yn rhoi digon o 
bwysoliad i rai ffactorau risg penodol, megis ethnigrwydd a diabetes 
Math 1;
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• mae’r adnodd a’r broses wedi cael eu gweld a’u trin fel ‘ymarfer ticio 
blychau’ gan nifer fach o reolwyr ac aelodau o staff, h.y. fe gwblhawyd 
yr adnodd er mwyn cydymffurfio, ond ni chymerwyd unrhyw gamau go 
iawn mewn ymateb i’r sgôr;

• nid yw’r adnodd yn cyfleu’r darlun cyfan mewn un lle ar gyfer yr holl 
staff, yn enwedig y rhai y mae’n ofynnol iddynt gwblhau asesiadau risg 
eraill (e.e. asesiad risg straen); ac

• mae datblygiad ac esblygiad parhaus yr adnodd wedi arwain at 
ymdeimlad o ‘syrffed ar asesu risg’ ymhlith rhai aelodau o staff.

Cynnal goruchwyliaeth ar drefniadau lles staff

38 Ar lefel weithredol, canfuom fod gan holl gyrff y GIG gelloedd/grwpiau 
cynllunio lles staff fel rhan o’u strwythurau gorchymyn a rheoli mewn 
argyfwng a chanddynt gyfrifoldeb am gynllunio darpariaeth leol ar gyfer 
lles staff a goruchwylio’r ddarpariaeth honno. Cafodd y celloedd/grwpiau 
cynllunio hyn orchwyl i weithio gyda celloedd/grwpiau perthnasol eraill, 
megis y rhai â chyfrifoldeb am gyfarpar diogelu personol a chyfathrebu ac 
ymgysylltu â staff, i sicrhau dull cydgysylltiedig o gefnogi lles staff.

39 Roedd y celloedd/grwpiau cynllunio hyn hefyd yn gyfrifol am fonitro risgiau 
a dangosyddion o ran COVID-19 mewn perthynas â’r gweithlu ac am 
uwchgyfeirio pryderon a materion allweddol at y grŵp/grwpiau perthnasol 
yn y strwythur rheoli argyfwng fel y bo’n briodol. Er bod y mwyafrif o’r 
celloedd/grwpiau cynllunio hyn yn monitro dangosyddion tebyg, megis 
cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch neu warchod, canfuom mai dim 
ond nifer fach oedd wrthi’n monitro cyfraddau cwblhau asesiadau risg. Ar 
ben hynny, canfuom mai dim ond un o gyrff y GIG oedd â threfniadau ar 
lefel weithredol i asesu a monitro ansawdd asesiadau risg a gwblhawyd.  

40 Ar lefel gorfforaethol, gwelsom dystiolaeth yn y rhan fwyaf o gyrff y GIG 
o lifoedd gwybodaeth da i fyrddau a phwyllgorau i ddarparu sicrwydd a 
galluogi goruchwyliaeth a chraffu effeithiol ar yr holl risgiau a materion 
perthnasol o ran lles staff yn ystod y pandemig. Fodd bynnag, canfuom 
fod cyfle ar draws y rhan fwyaf o gyrff y GIG i gryfhau’r trefniadau ar gyfer 
adrodd ar gyfraddau cwblhau asesiadau risg a darparu mwy o sicrwydd 
ar gyfer byrddau a phwyllgorau ynghylch ansawdd asesiadau risg a 
gwblhawyd.   
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41 Canfuom fod yr argyfwng wedi creu mwy o ymwybyddiaeth ar lefel 
byrddau yn holl gyrff y GIG o bwysigrwydd cefnogi lles staff ac, yn 
arbennig, pwysigrwydd deall a diwallu anghenion grwpiau penodol o 
staff. Yn rhai o gyrff y GIG, fe arweiniodd hyn at greu rhwydweithiau staff 
newydd a grwpiau cynghori newydd ar gyfer grwpiau penodol o staff sy’n 
draddodiadol wedi bod heb gynrychiolaeth ddigonol o fewn strwythurau 
corfforaethol presennol. Fodd bynnag, mae un Bwrdd Iechyd wedi mynd â 
hyn ymhellach trwy sefydlu Grŵp Cynghori ar gyfer staff o grwpiau ethnig 
lleiafrifol fel is-grŵp ffurfiol i’r bwrdd i sicrhau llais ac ymwneud cryfach o 
fewn y sefydliad ar gyfer staff o grwpiau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd 
ethnig. Er bod y Grŵp Cynghori’n adrodd yn ffurfiol trwy Gadeirydd y 
Bwrdd Iechyd, gwahoddir Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Grŵp Cynghori i 
fynychu holl gyfarfodydd y bwrdd.

Heriau a chyfleoedd allweddol ar gyfer y dyfodol 

42 Mae staff y GIG ar bob lefel wedi dangos cydnerthedd, cyfaddaster ac 
ymroddiad aruthrol trwy gydol y pandemig. Fodd bynnag, maent hefyd 
wedi profi pwysau corfforol a meddyliol sylweddol o ganlyniad i’r heriau 
digynsail a achoswyd gan yr argyfwng, gan gynnwys:
• gweithio oriau hwy a rheoli llwythi gwaith mwy;
• gweithredu mewn amgylcheddau a oedd yn ddwys, yn gofyn llawer ac 

yn newid yn gyflym;
• rheoli ofnau, gofidiau a gorbryderon ynghylch y risgiau i’w hiechyd hwy 

eu hunain yn ogystal â’r risgiau i iechyd eu hanwyliaid;
• gweld cleifion, cydweithwyr a / neu deulu a ffrindiau’n mynd yn ddifrifol 

wael neu hyd yn oed yn marw gyda COVID-19;
• dal COVID-19 ac, i rai, rheoli effeithiau tymor hwy’r feirws (COVID hir);
• ymaddasu i ffyrdd newydd o weithio ac, mewn rhai achosion, ymaddasu 

i rolau gwahanol;
• ymdrin ag effaith ganlyniadol gwarchod neu weithio gartref o ran teimlo 

wedi’u hynysu ac yn unig a / neu deimlo’n euog am fethu â chefnogi 
cydweithwyr ar y rheng flaen; ac

• addasu i gyfyngiadau cymdeithasol ehangach a rheoli eu heffeithiau 
cysylltiedig, megis addysgu eu plant yn y cartref, a rhoi gofal estynedig i 
berthnasoedd oedrannus neu agored i niwed.
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43 Heb os nac oni bai, mae’r argyfwng wedi cael effaith sylweddol ar les staff. 
Er enghraifft, er nad ydynt yn cynrychioli gweithlu’r GIG yn ei gyfanrwydd, 
mae arolygon a gynhaliwyd gan y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru’n 
amlygu effaith y pandemig ar les staff. Canfu’r arolwg a gynhaliwyd ym mis 
Mehefin 2020, y cafwyd 2,011 o ymatebion iddo, fel a ganlyn:
• dywedodd 75.9% fod eu lefelau straen wedi cynyddu ers dechrau’r 

pandemig;
• dywedodd 58.4% fod morâl staff wedi gwaethygu ers dechrau’r 

pandemig; a
• dywedodd 52% eu bod naill ai’n cytuno’n gryf neu’n cytuno â’r gosodiad 

‘Rwy’n gofidio am fy iechyd meddwl’.
44  Fodd bynnag, ni all ac ni ddylai’r effeithiau tymor hwy gael eu hanwybyddu 

na’u tanamcangyfrif. Yn wir, er nad ydynt yn cynrychioli gweithlu’r GIG yn 
ei gyfanrwydd, mae’r arolygon a gynhaliwyd gan Gymdeithas Feddygol 
Prydain yn tynnu sylw at rai o’r heriau sy’n dal i fodoli mewn perthynas â 
lles staff:
• ym mis Ebrill 2021, dywedodd 45% (126 allan o 279) o aelodau eu 

bod yn dioddef iselder, gorbryder, straen, teimladau o ddiffygio, trallod 
emosiynol, neu gyflyrau iechyd meddwl eraill a oedd yn gysylltiedig â’u 
man gweithio neu astudio neu’n cael eu gwneud yn waeth gan eu man 
gweithio neu astudio o’i gymharu â 40% (298 allan o 735) ym mis Ebrill 
2020. 

• ym mis Ebrill 2021, dywedodd 33% o’r aelodau (92 allan o 279) fod eu 
symptomau’n waeth na chyn dechrau’r pandemig o’i gymharu â 25% 
(185 allan o 735) ym mis Ebrill 2020.

• ym mis Ebrill 2021, dywedodd 36% (72 allan o 281) o’r aelodau fod eu 
lefelau iechyd a lles presennol ychydig yn waeth neu’n llawer gwaeth 
nag yn ystod y don gyntaf rhwng mis Mawrth a mis Mai 2020. Fodd 
bynnag, dylid nodi bod hyn yn welliant o’i gymharu â’r canlyniadau ym 
mis Hydref a mis Rhagfyr 2020, sef 43% (205 allan o 480) a 48% (224 
allan o 467) yn y drefn honno.

• ar raddfa o un i bump (lle’r oedd 1 yn golygu isel / negyddol iawn, a 5 
yn golygu uchel / cadarnhaol iawn), rhoddodd 32% (74 allan o 229) 
o’r aelodau sgôr o naill ai 1 neu 2 i’w morâl ym mis Ebrill 2021. Fodd 
bynnag, dylid nodi bod hyn yn welliant o’i gymharu â’r canlyniadau ym 
mis Hydref a mis Rhagfyr 2020, sef 45% (203 allan o 454) a 47% (195 
allan o 402) yn y drefn honno.

• ym mis Ebrill 2021, dywedodd 56% (157 allan o 282) o’r aelodau fod 
lefel eu blinder a lludded ar y pryd yn uwch nag arfer o ganlyniad i 
weithio neu astudio yn ystod y pandemig. Fodd bynnag, dylid nodi 
bod hyn yn welliant o’i gymharu â’r canlyniadau ym mis Hydref a mis 
Rhagfyr 2020, sef 60% (286 allan o 480) a 64% (297 allan o 467) yn y 
drefn honno.
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45 Mae arolygon a gwaith a wnaed gan gyrff proffesiynol eraill hefyd yn 
amlygu’r cynnydd mewn straen, lludded a theimladau o ddiffygio a brofwyd 
gan staff. Maent hefyd yn tynnu sylw at y risg gynyddol i staff y gallent 
ddatblygu problemau corfforol a seicolegol tymor hwy heb gymorth a 
chyfleoedd parhaus ar gyfer gorffwys a chael eu nerth yn ôl.

46  Mae tueddiadau mewn cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch hefyd 
yn cyfeirio at rai o’r heriau y mae cyrff y GIG wedi’u hwynebu yn ystod yr 
argyfwng. Ar ôl gostyngiad graddol rhwng 2015 a 2017, mae cyfartaledd 
treigl 12 mis absenoldeb oherwydd salwch wedi bod yn codi ac roedd 
yn 6.0% dros y flwyddyn ddiwethaf, yn bennaf oherwydd cynnydd yn y 
chwarter rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020 yn ystod y pandemig. Ar 
gyfer y chwarter a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 202019:
• roedd y gyfradd absenoldeb oherwydd salwch yn 6.4%, i fyny 1.3 pwynt 

canran o’i gymharu â’r chwarter a ddaeth i ben ar 30 Medi 2020.
• cyrff y GIG â’r cyfraddau salwch uchaf oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Cwm Taf Morgannwg ar 8.5%, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru ar 8.4%, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar 
8.3% (o’i gymharu â 5.6%, 5.9% a 6.2% yn y drefn honno ar gyfer y 
chwarter a ddaeth i ben ar 30 Medi 2020).

• y grwpiau staff â’r cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch uchaf oedd 
y grŵp staff Ambiwlans ar 9.6%, y grŵp staff Cynorthwywyr a Gweithwyr 
Cymorth Gofal Iechyd ar 9.2%, a’r grŵp staff Nyrsio, Bydwreigiaeth ac 
Ymwelwyr Iechyd ar 8.1% (o’i gymharu â 6.2%, 7.4% a 6.5% yn y drefn 
honno ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben ar 30 Medi 2020).

47 Yn y tymor byr, bydd cyrff y GIG yn wynebu heriau o ran rheoli 
absenoldebau tymhorol sy’n tueddu i fod yn uwch ym misoedd y gaeaf 
yn ogystal ag ymdrin ag absenoldebau a achosir am bod y Gwasanaeth 
Profi, Olrhain, Diogelu yn ei gwneud yn ofynnol i staff hunanynysu. Fodd 
bynnag, gallent hefyd wynebu heriau yn y dyfodol o ran rheoli cyfraddau 
absenoldeb sydd i’w priodoli i’r cyflyrau corfforol a meddyliol tymor hwy a 
achoswyd gan y pandemig, oni bai eu bod yn cynnal ac yn adeiladu ar eu 
trefniadau ar gyfer lles staff.

48 Heb os nac oni bai, mae pandemig COVID-19 wedi arwain at ffocws 
mwy manwl ar lefel genedlaethol a lleol. Mae hefyd wedi dangos y gall 
cyrff y GIG ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i’r heriau a’r pwysau a 
achosir gan argyfwng. Fodd bynnag, nid oes unrhyw amheuaeth bod 
gweithlu’r GIG yng Nghymru, a oedd eisoes dan bwysau cyn y pandemig, 
yn fwy lluddedig yn emosiynol ac yn gorfforol nag erioed o’r blaen ar ôl 
ymdrechion sylweddol a digynsail y 18 mis diwethaf.  
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49 Felly bydd angen ffocws parhaus ar ddarparu cymorth a gwasanaethau 
lles hygyrch a chynnal ymgysylltiad staff yn y tymor byr i sicrhau bod cyrff 
y GIG yn mynd i’r afael ag effaith barhaus y pandemig ar iechyd corfforol 
a lles meddyliol eu staff. Heb ffocws o’r fath, ceir risg y bydd effaith y 
pandemig ar iechyd corfforol a meddyliol staff yn tyfu, ac fe allai hynny yn 
ei dro beryglu gallu cyrff y GIG i ymdrin yn effeithiol â heriau cyfunol adfer 
ac ailgychwyn gwasanaethau, parhau i ymateb i bandemig COVID-19,a 
hefyd rheoli pwysau tymhorol y disgwylir iddynt fod yn fwy y gaeaf hwn 
nag oeddent y llynedd.  

50 Fodd bynnag, mae pandemig COVID-19 wedi creu cyfle hefyd i ailfeddwl 
am les staff a’i drawsnewid ar gyfer y tymor canolig a hwy. Er bod cefnogi 
lles gweithlu’r GIG yn fwy angenrheidiol nag erioed pan fo angen i’r 
gwasanaeth ymateb i argyfwng, mae buddsoddi’n briodol yn lles staff ar 
sail barhaus yr un mor bwysig ag y mae gweithlu iach, ymgysylltiol a chryf 
ei gymhelliant yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal diogel, 
effeithiol ac effeithlon o ansawdd da.

51 Rydym wedi paratoi rhestr wirio i gyd-fynd â’r adroddiad hwn sy’n nodi 
rhai o’r cwestiynau y dylai Aelodau o Fyrddau’r GIG fod yn eu gofyn i gael 
sicrwydd bod gan eu priod gyrff iechyd drefniadau effeithiol, effeithlon a 
chadarn i gefnogi lles eu staff.
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tudalen 2 Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

Paratowyd y ddogfen hon yn rhan o waith a gyflawnwyd yn unol â 
swyddogaethau statudol.

Os gwneir cais am wybodaeth y gallai’r ddogfen hon fod yn berthnasol 
iddo, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Mae Cod adran 45 yn nodi’r arfer a ddisgwylir gan awdurdodau 
cyhoeddus wrth ymdrin â cheisiadau, gan gynnwys ymgynghori 
â thrydydd partïon perthnasol. Mewn perthynas â’r ddogfen hon, 
mae Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Archwilio Cymru yn drydydd 
partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu 
neu ailddefnyddio’r ddogfen hon i Archwilio Cymru yn swyddog.
gwybodaeth@archwilio.cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a 
Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Wewelcome 
correspondence and telephone calls in Welsh and English.
Corresponding in Welsh will not lead to delay. 

Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.
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Negeseuon allweddol

Cyd-destun 

1 Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar sut mae Llywodraeth Cymru yn rheoli 
iteriad presennol Rhaglen Cartrefi Clyd (y Rhaglen). Mae’r Rhaglen yn 
cynnwys cynlluniau Nyth ac Arbed sydd wedi bod yn rhan allweddol o 
uchelgeisiau strategol Llywodraeth Cymru i leihau tlodi tanwydd, a’i ddileu 
yn y pen draw. Mae’r adroddiad hwn yn dilyn ein hadroddiad yn 2019 
ar Dlodi Tanwydd, a roddodd drosolwg eang o uchelgeisiau a chynnydd 
Llywodraeth Cymru ar y pryd.

2  Mae’r adroddiad hwn yn edrych yn benodol ar drefniadau contractiol 
diweddaraf Llywodraeth Cymru â’i Rheolwyr Cynllun penodedig i wella 
perfformiad ynni cartrefi unigol. Mae hefyd yn ystyried trefniadau sicrhau 
ansawdd Llywodraeth Cymru. Mae Atodiad 1 yn disgrifio ein hymagwedd 
a’n dulliau archwilio. Mae Atodiad 2 yn rhoi mwy o fanylion am gynlluniau 
Nyth ac Arbed.

3 Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun tlodi tanwydd newydd 
ym mis Mawrth 2021. Mae’r Rhaglen Cartrefi Clyd bresennol yn dod i 
ben yn ystod y ddwy i bum mlynedd nesaf. Daeth cynllun Arbed i ben 
ddechrau mis Tachwedd 2021. Mae Llywodraeth Cymru wedi ailadrodd ei 
hymrwymiad i fynd i’r afael â thlodi tanwydd ac i ddatgarboneiddio cartrefi 
yn Rhaglen Lywodraethu 2021 i 2026. Ar hyn o bryd, mae’n ystyried sut y 
bydd y Rhaglen yn gweithredu yn y dyfodol. Rydym wedi canolbwyntio’r 
adroddiad hwn ar y materion a’r gwersi allweddol y dylai Llywodraeth 
Cymru eu datblygu yn iteriad nesaf y Rhaglen.

Casgliad cyffredinol

4 Mae gan Lywodraeth Cymru sawl mater i’w ddatrys wrth drosglwyddo 
i iteriad nesaf ei Rhaglen Cartrefi Clyd. Bydd angen symud y mathau o 
systemau gwresogi a gynigir i aelwydydd i dechnolegau mwy newydd a 
gwyrddach. Ond mae’n debyg y bydd hyn yn golygu cost ychwanegol. 
Bydd angen i Lywodraeth Cymru fod yn gliriach ynghylch diben craidd 
Nyth hefyd ac ystyried ymarferoldeb parhaus y dull ar sail ardal a 
ddefnyddir gan gynllun Arbed o ystyried ei fod yn tangyflawni. Beth bynnag 
y bo dyfodol y Rhaglen Cartrefi Clyd, bydd angen tynhau contractau a 
chryfhau goruchwyliaeth er mwyn sicrhau gwerth am arian.
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Canfyddiadau allweddol

5  O ystyried ei huchelgeisiau i gyflawni allyriadau carbon sero-net, bydd 
angen i Lywodraeth Cymru ailystyried y mesurau effeithlonrwydd ynni a 
gynigir. Mae’r ddau gynllun yn dibynnu’n drwm ar osod gwres tanwydd 
ffosil, yn enwedig boeleri nwy. Gallai boeleri newydd ac effeithlon 
gynhyrchu llai o garbon na rhai hŷn, ond nid y nhw yw’r dewis mwyaf 
effeithiol o safbwynt amgylcheddol. Fodd bynnag, mae’r prif ddewisiadau 
eraill yn costio mwy. Heb gynnydd sylweddol mewn cyllid, byddai llai o 
adeiladau’n elwa o’r Rhaglen oherwydd y byddai’r gost fesul cartref yn 
cynyddu.

6 Bydd angen i Lywodraeth Cymru fod yn gliriach ynghylch diben craidd 
unrhyw gynllun sy’n olynu Nyth a phwy y mae’n bwriadu ei helpu. Mae’r 
cynllun wedi newid o’i ddiben gwreiddiol o fynd i’r afael â thlodi tanwydd 
yn gyffredinol. Mae wedi canolbwyntio fwyfwy ar ddisodli boeleri sydd 
wedi torri neu foeleri aneffeithlon ar gyfer pobl sydd ar fudd-daliadau 
sy’n dibynnu ar brawf modd. Mae’r ffordd y mae’r cynllun wedi datblygu’n 
golygu bod rhywfaint o’r cyllid yn cael ei flaenoriaethu i bobl efallai nad 
ydynt yn dlawd o ran tanwydd.

7  Mewn unrhyw gynllun dilynol, bydd angen i Lywodraeth Cymru adolygu 
hefyd ymarferoldeb y dull ar sail ardal a ddefnyddir gan gynllun Arbed, o 
ystyried ei fod yn tangyflawni. Profodd y cynllun oedi sylweddol a chafodd 
llawer llai o aelwydydd sy’n dlawd o ran tanwydd gymorth nag y dymunai 
Llywodraeth Cymru. Er bod COVID-19 yn ffactor, roedd y cynllun gryn 
ffordd y tu ôl i’r targedau cyn i’r pandemig gyrraedd. Nod y cynllun oedd 
targedu clystyrau o gartrefi mewn ardaloedd difreintiedig a oedd yn 
aneffeithlon iawn o ran ynni. Fodd bynnag, nid yw’n glir faint o glystyrau o’r 
fath sy’n dal i fodoli.

8  Gwnaeth Llywodraeth Cymru newidiadau i gontract Arbed, er mwyn 
cyflymu’r broses o gyflawni hyn, ond cyfyngedig oedd yr effaith a 
gafodd. Oherwydd nad oedd Arbed yn gallu gwario ei gyllideb, gwnaeth 
Llywodraeth Cymru ddadneilltuo £7.5 miliwn o Gronfeydd Strwythurol 
Ewropeaidd. Oherwydd nad oedd gan y darparwr y gallu i gynyddu’r 
ddarpariaeth, nid oedd Llywodraeth Cymru yn gallu symud ei chyllid i 
gynllun Nyth.

9 Mae angen tynhau contractau yn y dyfodol er mwyn ceisio sicrhau 
mwy o gysondeb o ran costau ac annog gwell gwerth am arian. Wrth 
osod contractau Nyth ac Arbed, cyfyngedig oedd y gwaith meincnodi a 
wnaed. Mae gwahaniaethau sylweddol o ran faint y mae’r ddau Reolwr 
Cynllun yn ei godi ar Lywodraeth Cymru i gyflenwi a gosod yr un mesurau 
effeithlonrwydd ynni. Mae risgiau i werth am arian hefyd oherwydd y ffordd 
y mae’r contractau’n nodi pa waith y mae angen i gontractwyr ei wneud i 
gael eu talu. Yn benodol, mae’n bosibl y gall contractwyr hawlio taliadau 
sefydlog llawn ar gyfer mesurau goleuadau neu ddŵr pan na fyddant ond 
yn gosod ychydig o fylbiau golau neu awyryddion ar dapiau yn rhan o 
becyn ehangach o fesurau effeithlonrwydd ynni. Tudalen y pecyn 136
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10 Byddai cynlluniau yn y dyfodol yn elwa ar ragor o waith craffu ar yr hyn a 
gyflawnir, monitro cydymffurfio â’r contract yn agosach (yn arbennig, gwirio 
bod cynlluniau adfer yn sgil trychinebau ar waith ar ddechrau’r contract yn 
hytrach na chadarnhau hynny yn llawer diweddarach) a gwell gwybodaeth 
reoli. Mae goruchwyliaeth y Rhaglen gan Lywodraeth Cymru wedi ei 
llesteirio gan fylchau mewn gwybodaeth reoli a gwybodaeth reoli anghywir. 

11 O dan iteriadau blaenorol y rhaglen, bu problemau gyda gosodiadau o 
ansawdd gwael yn achosi difrod i gartrefi pobl. Dysgodd Llywodraeth 
Cymru wersi, gan logi cwmni annibynnol i wneud gwiriadau ar osodiadau 
yn ogystal â gwirio data perfformiad. Tan yn ddiweddar, bu ôl-groniad o 
arolygiadau i wirio ansawdd y gosodiadau. Er bod pandemig COVID-19 
wedi cyfrannu at yr oediadau, roedd yr ôl-groniad wedi cronni cyn hyn. 
Hefyd, nid yw rhai elfennau eraill o’r swyddogaeth sicrhau ansawdd ac 
archwilio wedi eu cyflawni’n llawn hyd yma. 

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol 
Cymru

Mae Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru 
yn rhan allweddol o’r ymdrechion i fynd i’r afael 
â thlodi tanwydd ymhlith rhai o’n dinasyddion 
sydd fwyaf agored i niwed. Wrth i ni nesáu at 
fisoedd oer y gaeaf, mae’r ymchwydd diweddar 
mewn prisiau ynni yn pwysleisio pwysigrwydd 
cymorth o’r fath.

Bydd angen i gynlluniau’r dyfodol fod yn 
wyrddach, yn gliriach, a bydd angen eu 
rheoli’n fwy tynn. Yr her fawr sy’n wynebu 
Llywodraeth Cymru yw sut y bydd yn cydbwyso 
ei huchelgeisiau o ran newid yn yr hinsawdd, gan 
gefnogi hefyd yr aelwydydd sydd mewn tlodi 
tanwydd sydd fwyaf agored i niwed, sydd wedi 
dibynnu ar wresogi nwy llai costus i gynhesu eu 
cartrefi yn draddodiadol, 
ond sy’n allyrru lefelau 
uwch o garbon.
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Ffeithiau allweddol

144,504 
Nifer tybiedig 
yr aelwydydd 
yng Nghymru 
sydd mewn 
perygl o brofi 
tlodi tanwydd1

£46 million 
Cyllideb 
wreiddiol 
Arbed ar gyfer 
cyfnod mis Mai 
2018 i fis Mai 
2021

£7.5 million 
Cyllid yr UE a 
ddadneilltuwyd 
oddi wrth 
Arbed 
oherwydd 
ei fod wedi 
tangyflawni

Nyth 81% Arbed 94% 
Canran yr aelwydydd sy’n cael 
prif system wresogi newydd 
wedi’i gosod sy’n derbyn boeler 
nwy (Hydref 2018 i Fawrth 2021 
ar gyfer Arbed ac Ebrill 2018 i 
Fawrth 2021 ar gyfer Nyth)

31 Mawrth 2023 
Pryd y daw’r Cynllun  
Nyth presennol i ben3

3 Tachwedd 2021 
Pryd y daeth  
cynllun Arbed i ben

155,000 
Nifer tybiedig 
yr aelwydydd 
yng Nghymru 
sy’n dlawd o 
ran tanwydd2

16,042 
Nifer y cartrefi a gafodd fesurau effeithlonrwydd ynni am ddim  
yn y Rhaglen rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2021

Nodiadau: 
 
1 Llywodraeth Cymru, Trechu tlodi tanwydd 2021 i 2035, Mawrth 2021. Mesurir hyn fel unrhyw aelwyd a 
fyddai’n gorfod gwario rhwng 8% a 10% o’i hincwm ar gynnal trefn wresogi foddhaol.  
2 Llywodraeth Cymru, Amcangyfrifon tlodi tanwydd ar gyfer Cymru: 2018: diwygiedig, Rhagfyr 2019. Mesurir 
hyn fel unrhyw aelwyd a fyddai’n gorfod gwario mwy na 10% o’i hincwm ar gynnal trefn wresogi foddhaol. 
Diffinnir bod unrhyw aelwyd sy’n gorfod gwario mwy nag 20% yn profi tlodi tanwydd difrifol.  
3 Gyda dewis o’i estyn hyd at ddiwedd Mawrth 2026. 

MAW

£90  
miliwn 
Cyllideb 
Nyth ar gyfer 
cyfnod Ebrill 
2018 i Fawrth 
2023
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Dylid darllen ac ystyried ein hargymhellion ochr yn ochr â’r argymhellion yn ein 
hadroddiad 2019 ar dlodi tanwydd, yn enwedig y rhai a oedd yn ymwneud â 
chyllido cynlluniau Arbed a Nyth a bod yn gymwys ar eu cyfer.

Argymhellion

Cysoni strategaethau a pholisïau 
A1 Ar gyfer cynlluniau yn y dyfodol, dylai Llywodraeth 

Cymru adolygu’r mesurau effeithlonrwydd ynni sydd ar 
gael i sicrhau eu bod yn gyson â’i huchelgeisiau i leihau 
allyriadau carbon a sicrhau bod y goblygiadau cost o 
newid i fesurau gwyrddach yn cael eu cyllidebu’n llawn.

A2 Dylai Llywodraeth Cymru egluro diben craidd Nyth neu 
unrhyw gynllun olynol ac a yw’n ymwneud â disodli 
boeleri sydd wedi torri ar gyfer aelwydydd tlotach neu 
ddarparu cymorth ehangach i’r rhai sydd â’r risg mwyaf o 
brofi tlodi tanwydd.

A3 Dylai Llywodraeth Cymru adolygu a yw’r dull cyflawni ar 
sail ardal a ddefnyddir gan gynllun Arbed yn parhau i fod 
yn ymarferol neu a oes angen ei ddiwygio’n sylweddol o 
ystyried y tangyflawni.

A4 Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau, o dan iteriadau 
Rhaglen Cartrefi Clyd y dyfodol, fod contractau’n ddigon 
hyblyg i symud cyllid a chapasiti rhwng cynlluniau er 
mwyn cynyddu i’r eithaf gyflawniad cyffredinol y Rhaglen. 

Argymhellion
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Argymhellion

Trefniadau contractio
A5 Cyn datblygu iteriad nesaf y Rhaglen Cartrefi Clyd, dylai 

Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad llawn o’r gwersi a 
ddysgwyd o reoli’r contractau cyfredol a datblygu cynllun 
clir er mwyn cymhwyso’r gwersi hynny yn yr iteriad nesaf. 
Yn seiliedig ar ein hadolygiad, rydym yn disgwyl i’r gwersi 
hynny gynnwys yr angen i:
• gynnal gwaith meincnodi priodol rhwng cynigwyr a 

chostau cyfredol mesurau effeithlonrwydd ynni yn y 
farchnad er mwyn sicrhau cysondeb o ran prisio a 
chael gwerth am arian;

• bod yn glir ynghylch disgwyliadau Rheolwyr Cynllun 
mewn cysylltiad â manylebau safonol y diwydiant ar 
gyfer sefydlu mesurau gwella effeithlonrwydd ynni;

• sicrhau bod Rheolwyr Cynllun yn darparu eu 
cynlluniau adfer yn sgil trychinebau fel sy’n ofynnol 
gan y contractau;

• monitro perfformiad yn agosach â gwybodaeth reoli 
fwy cyflawn a chywir; a

• chael cymorth mwy amserol a chynhwysfawr o’u 
trefniadau sicrhau ansawdd allanol annibynnol. 
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1. Yn y dyfodol, bydd angen i’r Rhaglen Cartrefi Clyd  
 fod yn wyrddach a bod â diben cliriach

1.1 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn edrych ar y dewisiadau allweddol y bydd 
angen i Lywodraeth Cymru eu gwneud ynghylch ffurf gyffredinol iteriad 
nesaf y Rhaglen. Yn benodol, mae’n edrych ar rai o’r heriau o gydbwyso 
gwahanol ddyheadau ac uchelgeisiau cyfiawnder cymdeithasol er mwyn 
lleihau allyriadau carbon yn sylweddol ledled Cymru, ac effeithiolrwydd dull 
cyflawni ar sail ardal.

Bydd angen i Lywodraeth Cymru ailystyried y mesurau a gynigwyd 
o ystyried ei huchelgais o leihau allyriadau carbon

1.2 Cynlluniwyd cynlluniau Nyth ac Arbed â’r nod o leihau biliau ynni yr 
aelwydydd sydd fwyaf tebygol o brofi tlodi tanwydd drwy sefydlu mesurau 
effeithlonrwydd ynni, gan gynnwys systemau gwresogi newydd pan 
fo hynny’n briodol, yn y cartrefi sydd lleiaf effeithlon o ran ynni. Mae 
Llywodraeth Cymru yn contractio’r gwaith o reoli’r cynlluniau i’w ‘Rheolwyr 
Cynllun’. Arbed am Byth yw hyn ar gyfer Arbed a Nwy Prydain ar gyfer 
Nyth1.

1.3 Cynllun ar sail ardal a ddechreuodd yn 2009 oedd Arbed. I ddechrau, 
roedd Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal iteriad presennol y cynllun 
rhwng mis Mai 2018 a mis Mai 2021, gyda chyllideb gyfan o £46 miliwn 
a dewis o estyn y contract am hyd at ddwy flynedd arall. Estynnodd y 
cynllun tan fis Tachwedd 2021, ond mae’r contract wedi dod i ben erbyn 
hyn (paragraff 1.31). Penderfynodd Llywodraeth Cymru beidio ag estyn 
y contract ymhellach ac mae’n gweithio drwy drefniadau cau contractau 
gyda’r Rheolwr Cynllun. Nid yw wedi penderfynu beth, os o gwbl, a fydd yn 
disodli’r cynllun. Cynllun a arweinir gan y galw a ddechreuodd yn 2011 yw 
Nyth. Dechreuodd iteriad presennol y cynllun ym mis Ebrill 2018 ac mae’n 
rhedeg tan fis Mawrth 2023 i ddechrau, gyda chyllideb gyfan o £90 miliwn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Hefyd, ceir llinell cyngor ar ynni ar gyfer Nyth, sy’n rheoli atgyfeiriadau i’r cynllun yn ogystal â 
darparu cyngor. Mae’r gwasanaeth hwn wedi ei isgontractio i’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. 
Nid ydym wedi canolbwyntio ar yr agwedd hon ar wasanaeth Nyth yn rhan o’r archwiliad 
hwn. Tudalen y pecyn 142
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1.4 Noda Arddangosyn 1 feini prawf cymhwysedd y ddau gynllun. Yn 
ein hadroddiad 2019 ar dlodi tanwydd, gwnaethom nodi fod llawer o 
aelwydydd sy’n dlawd o ran tanwydd nad ydynt yn gymwys ar gyfer Nyth 
a’i bod yn bosibl nad ydynt yn byw mewn ardal a gwmpesir gan Arbed. 
Un her benodol yw bod bron i hanner yr aelwydydd sy’n dlawd o ran 
tanwydd yn byw mewn eiddo a ddosbarthwyd yn eiddo band D, nad ydynt 
yn gymwys ar gyfer Nyth fel arfer ac nid oeddent yn brif darged i gynllun 
Arbed. Hefyd, nid yw mwy na dwy o bob tair aelwyd sy’n dlawd o ran 
tanwydd ar fudd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd, felly nid ydynt yn 
gymwys ar gyfer Nyth, ac eithrio’r rhai sydd â chyflyrau iechyd penodol 
sydd hefyd ar incwm isel.

Arddangosyn 1: meini prawf cymhwysedd ar gyfer cynlluniau Nyth ac Arbed

Cynllun Meini prawf cymhwysedd¹

Nest Mae’n rhaid i aelwydydd fod yn derbyn budd-daliadau sy’n dibynnu ar 
brawf modd a bod â Thystysgrif Perfformiad Ynni2 a chanddi sgôr E, F neu 
G.
neu 
Mae gan yr aelwydydd aelod sydd â chyflwr anadlol, cylchrediad y gwaed 
neu iechyd meddwl cronig, sydd o fewn y trothwyon incwm isel sy’n 
amrywio yn ôl math o aelwyd, a bod â sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni D, 
E, F neu G.

Arbed Roedd yn bosibl i bob aelwyd mewn ardal a dargedwyd gan y Rheolwr 
Cynllun fod yn gymwys i gael cymorth. Nid oedd y contract yn atal tai 
cymdeithasol rhag cael cymorth. Fodd bynnag, nid oedd Llywodraeth 
Cymru na’r Rheolwr Cynllun yn disgwyl i dai cymdeithasol gael eu targedu. 
Roedd gofyniad gan Lywodraeth Cymru nad oedd buddsoddiadau 
angenrheidiol gan landlordiaid cymdeithasol (cymdeithasau tai ac 
awdurdodau lleol) yn cael eu disodli gan y cyllid drwy’r cynllun.

Roedd yn ofynnol i’r Rheolwr Cynllun dargedu ardaloedd difreintiedig a 
chanddynt glystyrau o gartrefi â sgoriau Tystysgrif Perfformiad E, F neu G.

Nodiadau:

1 Ar gyfer Nyth, rydym wedi canolbwyntio ar gymhwysedd ar gyfer mesurau effeithlonrwydd 
ynni. Ceir llinell gyngor effeithlonrwydd ynni hefyd a ariennir trwy Nyth ac a reolir gan yr 
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, y gall unrhyw un ei ffonio i gael cyngor.

2 Yr enw ar y system a argymhellir gan Lywodraeth y DU ar gyfer mesur sgôr effeithlonrwydd 
ynni anheddau preswyl yw Gweithdrefn Asesu Safonol (SAP). Mae’n defnyddio sgôr 
gyffredinol o 1-120, gydag 1 yn nodi’r lleiaf effeithlon o ran ynni a 120 yw’r uchaf. Yna caiff 
sgoriau SAP eu bandio i roi sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni A-G, gydag A yn nodi’r uchaf, ac 
G, yr isaf.
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1.5 Gall y ddau Reolwr Cynllun sefydlu ystod o fesurau sydd yr un fath mewn 
aelwydydd yn rhan o becyn gwella effeithlonrwydd ynni2. Gallai’r rhain 
fod yn un mesur neu’n gyfuniad o fesurau. Mae’r mesurau sydd ar gael 
yn amrywio’n fawr o ran cost a’r gwelliant effeithlonrwydd ynni y gallant ei 
gynhyrchu.

1.6 Mae cynllun Arbed wedi sefydlu ystod ehangach o fesurau na Nyth. 
Rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2021, sefydlodd Nyth fesurau mewn 
12,934 o gartrefi y cafodd 12,863 (99%) o’r rhain system wresogi newydd. 
Rhwng mis Hydref 2018 a mis Mawrth 2021, sefydlodd Arbed fesurau 
mewn 3,108 o gartrefi y cafodd 2,095 (67%) o’r rhain system wresogi 
newydd, gyda 1,777 (57%) o gartrefi yn cael paneli solar a 415 (13%) yn 
inswleiddio’r groglofft. O’i gymharu, ni osododd Nyth unrhyw baneli solar a 
gosododd inswleiddiwr croglofft mewn 827 (6%) eiddo.

1.7 Yn rhan o’r pecyn gwella effeithlonrwydd ynni, gall Rheolwyr Cynllun osod 
un brif system wresogi fesul aelwyd. O dan y ddau gynllun, pan osodir 
prif system wresogi, bu’n un sy’n rhedeg ar danwydd ffosil yn bennaf, a 
hynny’n nwy naturiol ym mwyafrif yr achosion (Arddangosyn 2).

2 Mae’r mesurau effeithlonrwydd ynni yn amrywio o fesurau cymharol isel sy’n cynhyrchu 
gwelliannau effeithlonrwydd ynni llai megis bylbiau ynni isel hyd at fesurau cost uchel megis 
systemau gwresogi canolog newydd a all gynhyrchu gwelliannau mwy sylweddol. Cynhelir 
asesiad i argymell y mesurau effeithlonrwydd ynni sydd fwyaf tebygol o wella effeithlonrwydd 
ynni cyffredinol y tŷ. Ar gyfer cynllun Arbed, cynhalid yr asesiad gan asesydd annibynnol. Ar 
gyfer cynllun Nyth, fe’i cynhelir gan gyflogai Nwy Prydain.Tudalen y pecyn 144
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Arddangosyn 2: prif systemau gwresogi a osodwyd gan Nyth ac Arbed fesul 
math o danwydd

Cynllun Nest Cynllun Arbed

Math Nifer % Nifer %

Nwy naturiol 10,408 80.9 1,976 94.3

Olew 1,565 12.2 75 3.5

Trydan 583 4.5 35 1.6

Nwy petrolewm hylifol 260 2.0 9 0.4

Pympiau gwres 
ffynhonnell aer

3 0.0 0 0.0

Tanwydd solet 44 0.3 0 0.0

Cyfanswm 12,863 100 2,095 100

Nodiadau: 
 
1 Oherwydd mai ym mis Hydref 2018 y dechreuodd y ddarpariaeth, o fis Hydref 2018 i fis 
Mawrth 2021 y mae’r ffigurau ar gyfer Arbed. O fis Ebrill 2018 i fis Mawrth 2021 y mae’r ffigurau 
ar gyfer Nyth. 
2 Nid yw’r ffigurau’n adio i 100% oherwydd eu bod wedi eu talgrynnu.

Ffynhonnell: Data Llywodraeth Cymru a ddadansoddwyd gan Archwilio Cymru
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1.8 Nid yw’r ddibyniaeth drwm ar ddisodli boeleri tanwydd ffosil yn gynaliadwy. 
Er bod disodli boeler nwy ag un mwy effeithlon yn sicrhau rhywfaint o 
arbedion carbon, mae hyd yn oed boeler tanwydd ffosil effeithlon yn 
cynhyrchu symiau sylweddol o garbon. Mae Llywodraeth Cymru yn 
ymwybodol mai cyfyngedig yw cyfraniad y cynlluniau tuag at y broses o 
leihau allyriadau carbon, ond nid yw’n gallu mesur yr union effeithiau’n 
llawn oherwydd problemau gydag ansawdd y data (paragraff 2.16).

1.9 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i allyriadau carbon sero-net erbyn 
2050, a tharged interim o leihau allyriadau carbon 63% yng Nghymru 
erbyn 2030. Mae llywodraeth y DU wedi nodi ei bwriad i ddiddymu’r holl 
osodiadau boeleri nwy yn raddol erbyn 2030. Yn ddiweddar, argymhellodd 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol3 waharddiad ar wresogi tanwydd 
ffosil newydd ar gyfer pob cartref erbyn 2030 fan hwyraf.

1.10 Mae’n amlwg felly y bydd angen i gam nesaf y rhaglen fod yn un 
drosiannol sy’n newid o foeleri nwy i dechnolegau gwyrddach. Mae hyn 
yn debygol o olygu mwy o ddefnydd o fesurau megis pympiau gwres 
ffynhonnell aer, sydd ond wedi eu gosod deirgwaith (pob un ohonynt ar 
gynllun Nyth) rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2021 (Arddangosyn 2).

1.11 Ceir goblygiad sylweddol o ran y costau o newid i’r technolegau hyn. Er 
y gallai mwy o alw arwain at brisiau is, mae pympiau gwres ffynhonnell 
aer yn costio tua tair i bum gwaith4 yn fwy na boeler nwy ar hyn o bryd. 
Felly, pe byddent yn cael eu defnyddio’n ehangach, byddai llai o gartrefi’n 
gallu cael cymorth oni bai fod cyllid ychwanegol ar gael neu fod costau’n 
lleihau’n sylweddol. Yn rhan o fuddsoddiad ehangach mewn ôl-osod 
cartrefi ledled Cymru, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi 
galw am ddyblu gwariant Llywodraeth Cymru ar y Rhaglen Cartrefi Clyd5. 
Fodd bynnag, gallai hyd yn oed y lefel honno o gynnydd mewn cyllid weld 
llai o aelwydydd yn cael cymorth yn y dyfodol o’i gymharu â’r hyn sy’n 
digwydd ar hyn o bryd. Mae’r Comisiynydd yn awgrymu y dylai llywodraeth 
y DU ddarparu cyllid ychwanegol i fynd i’r afael â thlodi tanwydd.

1.12 Gallai unrhyw gynlluniau yn y dyfodol sy’n symud y pwyslais tuag 
at ddefnyddio technolegau gwyrddach wynebu her wrth argyhoeddi 
deiliaid tai i dderbyn dewisiadau eraill yn hytrach na systemau gwresogi 
traddodiadol. Bydd angen rhywfaint o newid ymddygiad hefyd er mwyn i’r 
cyhoedd ymgyfarwyddo â defnyddio technolegau newydd.

3 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y 
Dyfodol, Mai 2021

4 Dadansoddiad o bris cyfartalog pwmp gwres ffynhonnell aer a gyflenwir gan y ddau Reolwr 
Cynllun o’i gymharu â phris cyfartalog boeler nwy.

5 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod, 
Gorffennaf 2021 Tudalen y pecyn 146
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Mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn gliriach ynghylch diben 
craidd Nyth neu unrhyw gynllun sy’n ei olynu a phwy y mae’n 
bwriadu ei helpu

1.13 Trwy gyfyngu cymhwysedd i’r cartrefi mwyaf aneffeithlon o ran ynni, nod 
Llywodraeth Cymru oedd sicrhau bod cynllun Nyth yn canolbwyntio ei 
adnoddau cyfyngedig ar y rhai sydd â’r risg mwyaf o brofi tlodi tanwydd. 
Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y dylai’r Rheolwr 
Cynllun ddehongli sgôr effeithlonrwydd ynni tŷ mewn ffordd sy’n caniatáu 
i fwy o bobl fod yn gymwys i gael cymorth, gyda’r posibilrwydd o gynnwys 
llawer nad oeddent yn dlawd o ran tanwydd.

1.14 Er mwyn asesu a yw aelwyd yn gymwys i gael cymorth drwy Nyth, mae’r 
Rheolwr Cynllun yn cynnal asesiad o effeithlonrwydd ynni cyffredinol 
presennol eiddo. Pan fo boeler wedi torri mewn aelwyd, nid yw wedi ei 
drwsio (paragraff 2.11). I bob pwrpas, mae’r Rheolwr Cynllun yn tybio bod 
gwresogyddion trydan yn cynhesu’r tŷ6. O ganlyniad i hynny, bydd sgôr 
perfformiad ynni’r cartref yn gostwng yn sylweddol o’i gymharu â’r sgôr cyn 
i’r boeler dorri. Mae hyn yn golygu bod aelwydydd nad oeddent yn gymwys 
pan oedd eu boeler yn gweithio wedi dod yn gymwys i gael boeler newydd 
oherwydd bod sgôr effeithlonrwydd ynni eu tŷ yn D neu’n uwch. Nid oedd 
Llywodraeth Cymru yn gallu dweud wrthym faint o aelwydydd a gafodd 
foeler newydd o dan yr amgylchiadau hyn.

1.15 Trwy ddarparu boeler newydd ar gyfer aelwydydd tlotach nad oes ganddynt 
ddŵr poeth na gwres, mae Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu nod 
cyfiawnder cymdeithasol. Fodd bynnag, nid oedd helpu aelwydydd tlotach 
â boeleri wedi torri erioed yn nod craidd i Nyth. Cynlluniwyd y cynllun i 
leihau ac i liniaru effeithiau tlodi tanwydd.

1.16 Mae perygl bod y newid tuag at ganolbwyntio ar foeleri newydd yn 
dargyfeirio ymdrechion oddi wrth geisio cyrraedd yn weithredol aelwydydd 
sy’n dlawd o ran tanwydd. Ni fydd gan fwyafrif y bobl sy’n profi tlodi 
tanwydd foeler wedi torri ac felly nid oes angen dybryd arnynt i geisio 
cymorth gan Nyth. Er bod digon o alw gan bobl sydd â boeleri wedi torri i 
gyflawni targedau’r cynllun, ychydig o gymhelliant sydd gan Lywodraeth 
Cymru a’r Rheolwr Cynllun i chwilio am yr aelwydydd hyn sy’n dlawd o ran 
tanwydd.

1.17 Mae perygl hefyd nad oes gan bobl fynediad teg at y cynllun oherwydd y 
ffordd y mae wedi datblygu. Efallai y bydd rhai pobl sydd â boeleri wedi 
torri sy’n byw mewn cartref mwy effeithlon ac sy’n darllen y meini prawf 
cymhwysedd gan gredu’n rhesymol nad ydynt yn gymwys. 
 

6 Dim ond un o ddau ddewis y mae meddalwedd y diwydiant a ddefnyddir gan Reolwyr Cynllun 
sy’n asesu sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni boeleri yn ei chaniatáu: mae’r boeler yn gweithio, 
neu nid yw’r boeler yn gweithio. Os dewisir yr opsiwn olaf, mae’r meddalwedd yn tybio bod y 
cartref yn cael ei wresogi’n drydanol. Tudalen y pecyn 147
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1.18 Mae’r dull o ddehongli’r sgôr effeithlonrwydd ynni hefyd wedi cael effaith 
sylweddol ar ganlyniadau’r cynllun a gofnodwyd. Mae wedi golygu bod 
aelwydydd nad oeddent yn profi tlodi tanwydd cyn i’w boeler dorri, wedi 
eu hystyried yn rhai sy’n dlawd o ran tanwydd oherwydd bod y sgôr 
perfformiad ynni wedi ei hisraddio. Felly, roeddent yn cael eu cyfrif fel rhai 
a oedd yn cael eu tynnu allan o dlodi tanwydd gan y cynllun. Roedd hefyd 
yn golygu bod y sgôr sylfaenol ar gyfer effeithlonrwydd ynni’r cartref wedi 
ei datchwyddo’n artiffisial, sy’n golygu bod yr enillion effeithlonrwydd ynni 
‘cyn ac ar ôl’ a gofnodwyd, a’r lleihad carbon yn sgil yr ymyriad, wedi eu 
gorbwysleisio’n sylweddol. Mae’r sefyllfa hon yn helpu i egluro pam, yn 
ein hadroddiad 2019 ar dlodi tanwydd, y gwelsom fod Nyth yn adrodd 
gwelliannau effeithlonrwydd ynni llawer uwch na rhaglenni tebyg eraill.

1.19 Ar gais Llywodraeth Cymru, ym mis Ebrill 2021, newidiodd y Rheolwr 
Cynllun y fethodoleg ar gyfer adrodd ar effaith gosodiadau fel y bydd y 
manteision a gofnodir yn fwy cywir ac yn unol â’r ffordd y mae Rheolwr 
Cynllun Arbed yn adrodd ei gynnydd. Bydd hyn yn golygu, os nad yw 
boeler cartref yn gweithio, y bydd y Rheolwr Cynllun yn asesu Tystysgrif 
Perfformiad Ynni cychwynnol yr aelwyd yn seiliedig ar y sefyllfa cyn i’r 
boeler dorri. Er bod y newid hwn wedi ei wneud mewn cysylltiad ag adrodd 
am gynnydd effeithlonrwydd ynni, bydd cymhwysedd ar gyfer y cynllun 
yn dal i fod yn seiliedig ar y sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni sydd wedi ei 
hisraddio.

1.20 Wrth ddisodli cynllun Nyth yn y dyfodol, credwn fod angen i Lywodraeth 
Cymru fod yn gliriach o ran diben craidd y cynllun. Yn benodol, mae angen 
iddi fod yn glir pa broblem y mae’n ceisio ei datrys: a yw’n gynllun i fynd 
i’r afael â thlodi tanwydd neu’n gynllun i ddisodli boeleri sydd wedi torri ar 
gyfer pobl sydd ar incwm isel. Efallai y bydd angen dau ddull gweithredu 
gwahanol ar Lywodraeth Cymru, sydd â meini prawf, mesurau marchnata 
a pherfformiad gwahanol, os yw’n dymuno mynd i’r afael â’r ddwy broblem 
hyn.

Mae angen i Lywodraeth Cymru ystyried ymarferoldeb dull ar sail 
ardal Arbed yn y dyfodol o ystyried ei fod yn tangyflawni 

Mae cyfyngiadau’r dull ar sail ardal yn golygu bod Arbed wedi ei chael hi’n 
anodd nodi’r aelwydydd yr oedd i fod i’w helpu

1.21 Yn ein gwaith blaenorol ar dlodi tanwydd, gwnaethom dynnu sylw at y 
ffaith bod cynllun presennol Arbed wedi wynebu tanwariant sylweddol ym 
mlwyddyn gyntaf y contract. Gwnaethom argymell y dylai Llywodraeth 
Cymru archwilio’n llawn y rhesymau y tu ôl i’r tanwariant er mwyn 
cadarnhau a oedd problemau sylfaenol â’r dull ar sail ardal. Parhaodd y 
tangyflawniad ym mlynyddoedd dau a thri y contract, gan arwain at lai o 
gartrefi’n cael eu cefnogi na’r bwriad (paragraff 1.27).  
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1.22  Nid yw Llywodraeth Cymru wedi adolygu’n ffurfiol a yw’r dull ar sail ardal 
wedi achosi problemau sylfaenol o ran yr hyn a gyflawnir gan Arbed, 
ond mae wedi comisiynu gwerthusiad cyffredinol o’r cynllun y disgwylir 
ei gyhoeddi yn gynnar yn 2022. Roedd rhai ffactorau eraill a gyfrannodd 
at oedi, gan gynnwys Storm Dennis ym mis Chwefror 2020 a phandemig 
COVID-19 pan ohiriodd y Rheolwr Cynllun yr holl waith am ryw pedwar 
mis. Er hynny, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y gallai’r dull ar sail 
ardal o fynd i’r afael â thlodi tanwydd fod wedi bod yn ffactor cyfrannol 
sylweddol. 

1.23 Mae’r dull seiliedig ar ardal yn ei gwneud yn ofynnol i’r Rheolwr Cynllun 
weithio gydag awdurdodau lleol i nodi clystyrau daearyddol o gartrefi sydd 
fwyaf tebygol o brofi tlodi tanwydd. Mae’n ystyried amrywiaeth o setiau 
data, gan gynnwys lefelau amddifadedd a sgôr perfformiad ynni cyffredinol 
eiddo.

1.24 Ar ddechrau’r contract ym mis Mai 2018, roedd Llywodraeth Cymru yn 
dymuno i’r Rheolwr Cynllun dargedu cartrefi â’r effeithlonrwydd ynni 
gwaethaf (sgoriau Tystysgrif Perfformiad Ynni E, F ac G) a sicrhau hefyd 
gynnydd effeithlonrwydd ynni hyd at Dystysgrif Perfformiad Ynni C neu 
uwch. Roedd Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i’r Rheolwr 
Cynllun sicrhau cynnydd hyd at Dystysgrif Perfformiad Ynni C o Dystysgrif 
Perfformiad Ynni E, F neu G ar gyfer 80% o’r holl gartrefi a gefnogwyd. 
Fodd bynnag, yn ymarferol, roedd y Cynllun yn ei chael yn anodd dod o 
hyd i glystyrau o gartrefi a oedd yn bodloni’r meini prawf gan fod mewn 
ardal ddifreintiedig, a chan fod â sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni E, F neu 
G y gellid eu gwella hyd at sgôr C o fewn y cap gwariant. Rhwng mis Mai 
2018 a mis Medi 2019, dim ond 9% o’r cartrefi a oedd yn derbyn mesurau 
effeithlonrwydd ynni a wellwyd gan gyflawni sgôr Tystysgrif Perfformiad 
Ynni o C neu uwch o fan cychwyn E, F neu G. Fodd bynnag, mae’r sefyllfa 
wedi gwella yn y cyfamser (paragraff 1.29).

1.25 Rhan o’r broblem oedd diffyg data cyfredol ar effeithlonrwydd ynni cartrefi 
yng Nghymru. I ddechrau, nododd y Rheolwr Cynllun glystyrau posibl 
o gartrefi a chanddynt sgoriau Tystysgrif Perfformiad Ynni E, F neu G, 
drwy ddefnyddio data llywodraeth y DU, sy’n dangos sgoriau Tystysgrif 
Perfformiad Ynni tai a wnaed yn bennaf pan werthwyd y tai ddiwethaf. 
Fodd bynnag, cyn gwneud unrhyw waith mewn eiddo, roedd yn ofynnol i’r 
Rheolwr Cynllun gynnal ei asesiad ynni cartref ei hun er mwyn cael y sgôr 
Tystysgrif Perfformiad Ynni gyfredol. Ar y cam hwn, canfuwyd bod gan 
lawer o gartrefi a nodwyd i ddechrau sgoriau effeithlonrwydd ynni uwch 
oherwydd gwelliannau a oedd eisoes wedi eu gwneud. Yn fwy cyffredinol, 
oherwydd diffyg Tystysgrif Perfformiad Ynni diweddar ar gyfer llawer 
o gartrefi, nid oedd yn glir ychwaith faint o glystyrau cartrefi â sgoriau 
Tystysgrif Perfformiad Ynni E, F neu G sy’n dal i fodoli ledled Cymru.
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Ceisiodd Llywodraeth Cymru wella’r ddarpariaeth drwy ddiwygio contract 
Arbed, ond mae’r cynllun yn dal i dangyflawni ac mae wedi elwa ar lai o arian 
yr UE na’r disgwyl

1.26 Gwnaethom argymell yn ein hadroddiad blaenorol ar dlodi tanwydd y dylai 
Llywodraeth Cymru edrych ar ddewisiadau ar gyfer newid y cydbwysedd 
cyllido rhwng Nyth ac Arbed pe byddai problemau sylfaenol yn ymwneud 
â’r dull ar sail ardal. Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth Cymru wedi symud 
cyllid i Nyth oherwydd nad oedd Nyth yn gallu cynyddu nifer y cartrefi yr 
oedd yn eu cefnogi yn y capasiti presennol.

1.27 Ailbroffiliodd Llywodraeth Cymru y targedau cyflawni er mwyn ceisio 
gwella darpariaeth Arbed. Dechreuodd y cynllun yn araf ac ailbroffiliodd 
Llywodraeth Cymru’r targed ar gyfer blwyddyn un â’r bwriad o wneud 
iawn am y diffyg yn ystod blynyddoedd dau a thri. Fodd bynnag, ar ôl 
ailbroffilio’r targedau ymhellach, daeth yn fwyfwy amlwg i Lywodraeth 
Cymru na fyddai Arbed yn gallu gwneud iawn am y diffyg a gronnwyd. 
Ym mis Rhagfyr 2019, cytunodd Llywodraeth Cymru â’r Rheolwr Cynllun 
ar newid i’r contract. Roedd hyn yn lleihau’r disgwyliadau a roddwyd ar y 
Rheolwr Cynllun mewn dwy ffordd:
• bu gostyngiad o 825 yn nifer y cartrefi sydd i’w targedu yn ystod oes y 

contract, o 6,325 i 5,500, a bu gostyngiad cyfatebol i’r ffioedd rheoli sy’n 
daladwy i’r Rheolwr Cynllun; a

• disodlwyd y targed mewn cysylltiad â sgoriau Tystysgrif Perfformiad 
Ynni â graddfa o uchelgeisiau symudol (Arddangosyn 3).

1.28 Er bod y Rheolwr Cynllun yn dal i orfod ceisio targedu cartrefi E, F, G a’u 
gwella hyd at C, ni chawsant eu dwyn i gyfrif o’u cymharu â’r targed o 80% 
mwyach (paragraff 1.24), y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bellach 
ei bod wedi bod yn rhy optimistaidd. Fodd bynnag, bu rhaid i’r Rheolwr 
Cynllun geisio rhoi cymorth o hyd i o leiaf 51% o’r cartrefi sydd â sgôr 
Tystysgrif Perfformiad Ynni E, F neu G. Bu gwahaniaeth sylweddol yn lefel 
y gwelliant disgwyliedig i effeithlonrwydd ynni cartref rhwng brig a gwaelod 
y raddfa symudol. Po isaf yr eir i lawr y raddfa welliant, po isaf yw’r gwerth 
am arian a po leiaf yw’r budd i berchennog y tŷ. 
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Arddangosyn 3: uchelgeisiau diwygiedig ar gyfer yr hyn a gyflawnir gan 
Arbed, o fis Rhagfyr 2019

Bydd y Rheolwr Cynllun yn canolbwyntio’r gwaith o gyflawni’r 
cynllun ar y cartrefi sy’n perfformio waethaf (G/F/E) yn bennaf, yn yr 
ardal a ddewiswyd, gan ddefnyddio camau blaenoriaethu yn y drefn 
ganlynol:

 a Targedu cartrefi cymwys sydd â sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni 
G/F/E, i’w gwella i sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni C â mesurau 
cost-effeithiol a phriodol.

 b Targedu cartrefi cymwys sydd â sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni 
G/F/E, i’w gwella gan o leiaf un band Tystysgrif Perfformiad Ynni 
(hyd at sgôr C) â mesurau cost-effeithiol a phriodol.

 c Targedu cartrefi Tystysgrif Perfformiad Ynni G/F/E cymwys y mae 
cyllid partneriaeth ar gael ar eu cyfer a gellid gwella’r eiddo o leiaf 
ddeg pwynt Gweithdrefn Asesu Safonol â mesurau cost-effeithiol 
a phriodol.

 ch Targedu cartrefi cymwys sydd â sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni 
D, i’w gwella gan un band Tystysgrif Perfformiad Ynni â mesurau 
cost-effeithiol a phriodol.

 d Targedu cartrefi cymwys sydd â sgôr Tystysgrif Perfformiad 
Ynni D y gellid eu gwella o leiaf ddeg pwynt Gweithdrefn Asesu 
Safonol â mesurau cost-effeithiol a phriodol a ffurfio lleiafrif o 
gartrefi yr ymdrinnir â nhw yn y cynllun Arbed perthnasol1.

 dd Ni ddylid ystyried cartrefi nad ydynt yn perthyn i unrhyw un o’r 
categorïau uchod yn rhai sy’n gymwys ar gyfer cynllun Arbed 
oni bai fod y Rheolwr Cynllun yn cael cyfarwyddyd y Cleient cyn 
ymdrin â nhw.

Noder:
1 Yn y cyd-destun hwn, mae’r cyfeiriad at gynllun Arbed yn ymwneud ag ardal ddaearyddol a 
dargedir ac nid y cynllun yn ei gyfanrwydd.
Ffynhonnell: Hysbysiad Newid Contract Llywodraeth Cymru

1.29 Rhwng mis Hydref 2019 a mis Mawrth 2021, cynyddodd cyfran y cartrefi 
a dderbyniodd fesurau effeithlonrwydd ynni a gwella, o sgôr Tystysgrif 
Perfformiad Ynni cychwynnol o E, F neu G, i C neu uwch, o 9% i 21% o’i 
gymharu â’r cyfnod rhwng mis Ebrill 2018 a mis Medi 2019. Fodd bynnag, 
roedd cyfran gyffredinol y cartrefi a gyflawnodd y cynnydd o Dystysgrif 
Perfformiad Ynni E, F neu G yn dal i fod yn sylweddol is na’r targed 
cychwynnol o 80%.
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1.30 Yn y cyfamser, cyfyngedig oedd effaith y newid i’r contract ar ddarpariaeth 
gyffredinol Arbed. Pan newidiwyd y contract ym mis Rhagfyr 2019, ni 
phennodd Llywodraeth Cymru darged diwygiedig ar gyfer 2019-20. 
Fodd bynnag, pennodd darged diwygiedig o 1,700 ar gyfer 2020-21 
(Arddangosyn 4). Roedd hyn yn golygu, er mwyn cyflawni’r targed 
diwygiedig cyffredinol o 5,500 o aelwydydd, y byddai Arbed wedi gorfod 
gosod mesurau mewn 3,655 o gartrefi yn ystod 2019-20. Ym mis Rhagfyr 
2019, roedd Arbed wedi cefnogi llai na 2,000 o aelwydydd. Rydym yn 
dal yn ansicr pam yr oedd Llywodraeth Cymru o’r farn y byddai Arbed yn 
cyflawni cymaint o weithgarwch yn ystod misoedd olaf y flwyddyn ariannol. 
Erbyn diwedd Mawrth 2021, roedd y Rheolwr Cynllun yn dal wedi methu 
cyflawni’r targed, gyda diffyg o 43% (2,378 eiddo) o’i gymharu â’r targed 
contractiol diwygiedig o 5,500 o gartrefi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodiadau: 
 
1 Dim ond 11 mis y mae 2018-19 yn ei chynnwys oherwydd bod y contract wedi dechrau ym 
mis Mai 2018, er na ddechreuodd Arbed gyflawni tan fis Hydref 2018.
2 Ni phennwyd targed ffurfiol ar gyfer blwyddyn 2019-20 ond y ffigur diofyn fyddai 3,655 ar 
sail y targed cyflawni diwygiedig cyffredinol o 5,500 tynnu targed 2020-21, sef 1,700, a’r 145 a 
gyflwynwyd yn 2018-19. 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 
 
 
 
 
 
 
 

Arddangosyn 4: cartrefi y darparwyd mesurau effeithlonrwydd ynni ar eu 
cyfer drwy gynllun Arbed, Mai 2018 i Fawrth 2021

Blwyddyn Targed 
cychwynnol

Targed blynyddol 
diwygiedig ar ôl 
derbyn hysbysiad 
newid contract ym 
mis Rhagfyr 2019

Yr hyn a 
gyflawnwyd 
mewn 
gwirionedd 

% o dan y targed 
(cychwynnol 
neu ddiwygiedig 
fel y bo hynny’n 
berthnasol)

2018-20191 1,397 Amh 145 90%

2019-2020 2,679 Amh2 1,945 27%

2020-2021 2,249 1,700 1,032 39%

Targed 
cyffredinol

6,325 5,500 3,112 43%
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1.31 Ym mis Tachwedd 2020, ychwanegodd Llywodraeth Cymru chwe mis at 
gontract Arbed, gan ei wneud yn weithredol hyd at fis Tachwedd 2021 
yn hytrach na mis Mai 2021, sef y dyddiad gorffen cychwynnol. Mae’r 
contract wedi dod i ben bellach. Nod Llywodraeth Cymru oedd y byddai’r 
estyniad, ynghyd â’r newidiadau cynharach i’r contract, yn caniatáu i’r 
Rheolwr Cynllun fod cyn agosed at y targed cyflawni cyffredinol diwygiedig 
â phosibl. Nod y Rheolwr Cynllun oedd rhoi cymorth i gynifer o gartrefi 
ag y gallai yn ystod cyfnod estynedig y contract, gan barhau i reoli effaith 
pandemig COVID-19.

1.32 Ar 31 Awst 2021, roedd tua 3,704 o gartrefi wedi derbyn cymorth. Gyda 
dim ond dau fis o’r contract yn weddill, awgrymodd hyn7 y byddai’r 
Rheolwr Cynllun ymhell oddi wrth gyflawni’r targed cyflawni diwygiedig ar 
ddiwedd cyfnod estynedig y contract. Nid oedd ffigurau y tu hwnt i 31 Awst 
ar gael ar adeg drafftio’r adroddiad hwn.

1.33 Cefnogwyd cynllun Arbed yn rhannol gan ddyraniad o gyllid yr UE: £22.8 
miliwn o gyfalaf a £0.4 miliwn o refeniw8. Ym mis Ebrill 2021, dim ond £6.6 
miliwn o gyllid cyfalaf yr UE yr oedd Llywodraeth Cymru wedi ei godi. Ym 
mis Ebrill 2021, penderfynodd Llywodraeth Cymru dynnu £7.5 miliwn o 
gyllid yr UE yn ôl o ganlyniad i’r gostyngiad mewn gweithgarwch.

1.34 Mae’r sefyllfa alldro derfynol ar gostau cynllun Arbed a’r cydbwysedd 
rhwng cyllid domestig a chyllid yr UE i’w cadarnhau o hyd. Mae 
Llywodraeth Cymru yn disgwyl gwario tua £19.5 miliwn o’i chyllideb 
ddomestig wreiddiol o £23 miliwn, gan godi ychydig dros £15 miliwn o 
gyllid yr UE. Mae Llywodraeth Cymru yn hyderus y gall hawlio’r £8.7 
miliwn sy’n weddill o gyllid yr UE yn ôl-weithredol yn rhannol ar gyfer 
prosiectau Arbed a gwblhawyd a ariannwyd yn gyfan gwbl gan Lywodraeth 
Cymru i ddechrau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Ffigur dros dro oedd hwn ar adeg drafftio’r adroddiad. Amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru 
fod hyd at 350 o gartrefi eraill wedi derbyn cymorth ond nad oedd y Rheolwr Cynllun wedi 
anfonebu Llywodraeth Cymru.

8 Defnyddir y rhan fwyaf o’r grant refeniw o £0.4 miliwn i dalu am rai o reolwyr cynllun Arbed 
yn Llywodraeth Cymru. Roedd Llywodraeth Cymru wedi codi tua £0.2 miliwn hyd at fis Ebrill 
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2. Mae angen cryfhau contractau â darparwyr a   
 goruchwyliaeth gan swyddogion er mwyn sicrhau  
 gwerth am arian

2.1 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn edrych ar sut mae Llywodraeth Cymru 
yn rheoli trefniadau contractio yn gyffredinol ar gyfer cynlluniau Nyth ac 
Arbed yn eu ffurfiau presennol. Yn benodol, mae’n edrych ar sut y gallai 
contractau fod yn gliriach yn y dyfodol a sut y gellir cryfhau y trefniadau 
goruchwylio contractau a sicrhau ansawdd.

Mae angen tynhau contractau yn y dyfodol er mwyn cysoni costau 
a nodi disgwyliadau ar gontractwyr gyda’r bwriad o annog gwell 
gwerth am arian

Meincnodi costau mesurau effeithlonrwydd ynni

2.2 Mae’r mesurau effeithlonrwydd ynni y gall y ddau gynllun eu gosod yn 
union yr un fath ac mae’n rhaid eu gosod nhw yn unol â’r un safonau 
diogelwch. Fodd bynnag, gall y cynhyrchion gwirioneddol a gyflenwir ac 
a osodir fod yn wahanol. Er na fyddem yn disgwyl i’r prisiau fod yr un 
fath o reidrwydd, ceir rhai gwahaniaethau sylweddol rhwng yr hyn y mae 
Llywodraeth Cymru yn ei dalu i’r ddau Reolwr Cynllun i gyflenwi a gosod 
yr un mesurau effeithlonrwydd ynni mewn mathau o gartrefi a ddiffinnir 
ymlaen llaw. I’r eithaf, ceir gwahaniaeth o dros £6,000 mewn pris ar gyfer 
yr un mesur. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud unrhyw waith i 
archwilio’r rhesymau dros yr amrywiadau hyn i’w bodloni ei hun ei bod yn 
cael gwerth am arian. Mae Arddangosyn 5 yn rhoi trosolwg o sut yr oedd 
y prisiau’n amrywio rhwng y Rheolwyr Cynllun. 
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2.3 Wrth dendro am Reolwyr Cynllun, gwahoddodd Llywodraeth Cymru 
gynigwyr â diddordeb i roi prisiau am y gwaith o gyflenwi a gosod ystod 
o’r un fath ac eang o fesurau effeithlonrwydd ynni ym mhob math o 
eiddo a ddiffinnir ymlaen llaw. Cymharodd Llywodraeth Cymru gostau 
rhwng ceisiadau tendro ar gyfer pob un o’r cynlluniau. Fodd bynnag, 
roedd y gymhariaeth yn gyfyngedig oherwydd y nifer fach o geisiadau a 
gafwyd9. Ni wnaeth Llywodraeth Cymru gymharu’r prisiau a gynigiwyd 
yn y ceisiadau tendro â chostau’r farchnad er mwyn cael dealltwriaeth 
ehangach o’u rhesymoldeb.

2.4 Oherwydd bod Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu contract Arbed yn 
hwyrach na chontract Nyth, roedd cyfle hefyd i gymharu costau rhwng y 
ceisiadau a gyflwynwyd ar gyfer contract Arbed a’r contract a osodwyd 
eisoes ar gyfer Nyth. Fodd bynnag, ni wnaeth Llywodraeth Cymru mo 
hynny.

2.5 Mae’r contract yn cynnwys trefniad rhannu elw. Bydd y Rheolwyr Cynllun 
yn rhannu 50:50 unrhyw elw blynyddol o’r naill gynllun neu’r llall sydd 
dros 6%. Derbyniodd Llywodraeth Cymru gyfran elw o £848,000 oddi 
wrth Reolwr Cynllun Nyth ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20 a rhagwelir 
y bydd swm tebyg yn cael ei dalu i Lywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21. 
Derbyniodd Llywodraeth Cymru gyfran elw o £393,000 oddi wrth Reolwr 
Cynllun Arbed ar gyfer 2019-20, ac ni ragwelir unrhyw gyfran elw ar gyfer 
2020-21. 
 

9 Cyflwynodd dau ymgeisydd dendrau ar gyfer pob cynllun.

Arddangosyn 5: amrywiad ym mhrisiau cyflenwi mesurau effeithlonrwydd 
ynni y Rheolwyr Cynllun

Amrywiad mewn prisiau Cyfrif Graddfa’r 
amrywiad 
mewn prisiau

Mesurau pan yr oedd prisiau Rheolwr Cynllun Arbed yn 
ddrutach ar gyfer pob math o eiddo

31 £1 i £4,542

Mesurau pan yr oedd prisiau Rheolwr Cynllun Nyth yn 
ddrutach ar gyfer pob math o eiddo

14 £10 i £5,753

Mesurau pan yr oedd cost uchaf prisio y Rheolwr Cynllun 
ar gyfer pob math o eiddo yn amrywio

8 £1 i £6,300

Noder: y saith math o eiddo a ddiffinnir ymlaen llaw yw tŷ cymoedd y 1930au, tŵr fflatiau y 
1970au, tŵr fflatiau isel-ganolig y 1950au ymlaen, tŷ pâr â ffrynt dwbl cyn 1930, eiddo wal 
geudod traddodiadol ar ôl 1945, bwthyn gwledig sengl a chartref mewn parc.

Ffynhonnell: Data Llywodraeth Cymru a ddadansoddwyd gan Archwilio Cymru 
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Y defnydd o fesurau goleuo a dŵr

2.6 Gall Rheolwyr Cynllun osod mesurau goleuo a mesurau dŵr, y maent yn 
cael ffi sefydlog amdanynt o dan y contract. Gosodwyd y mesurau o dan 
y ddau gynllun ond gosodwyd mwy ohonynt o dan gynllun Arbed. Ar eu 
pennau eu hunain, cymharol fach yw’r gwelliannau mewn effeithlonrwydd 
ynni cyffredinol a ddarperir i aelwyd gan y mesurau, ond maent yn ffurfio 
rhan o becyn gwella effeithlonrwydd ynni ehangach. Wrth osod mesurau 
goleuo, mae’n rhaid i’r Rheolwyr Cynllun ymgymryd â gwiriadau diogelwch 
manwl10.

2.7 Gwnaethom ystyried pryderon a godwyd â’r Archwilydd Cyffredinol yn 
datgan bod Rheolwr Cynllun Arbed wedi gallu hawlio taliad llawn oddi wrth 
Lywodraeth Cymru ar gyfer mesurau goleuo a dŵr pan fo is-gontractwyr yn 
gosod bylbiau golau neu awyryddion ar dapiau, nad yw’n fwy nag ychydig 
funudau o waith11. Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym i ddechrau fod 
y contract yn atal y Rheolwr Cynllun rhag hawlio pris llawn y contract am 
osod mesurau golau a dŵr oni bai ei fod wedi uwchraddio o leiaf 80% o’r 
holl oleuadau a 100% o’r holl allanfeydd dŵr. Fodd bynnag, mae’r ffordd y 
mae’r contract wedi ei ysgrifennu mewn gwirionedd yn caniatáu i Reolwyr 
Cynllun hawlio taliad llawn am osod un neu ddau o fylbiau neu awyryddion 
os yw gwneud hynny’n achosi i’r tŷ gyflawni’r targed o 80% neu 100%12.

2.8 Darparodd Llywodraeth Cymru ddadansoddiad o nifer y bylbiau golau a 
osodwyd mewn cartrefi drwy gynllun Arbed yn rhan o becyn ehangach 
o fesurau effeithlonrwydd ynni (Arddangosyn 6). Mae’n dangos y bu 
49 achos pan osodwyd un bwlb golau yn unig, a 73 achos o osod dau 
ohonynt. Cafodd ychydig dros hanner yr aelwydydd a wnaeth elwa ar y 
mesur hwn saith neu fwy o fylbiau golau ynni isel. Dywedodd Llywodraeth 
Cymru wrthym fod y Rheolwr Cynllun wedi rhoi sicrwydd bod contractwyr 
wedi cynnal yr ystod lawn o wiriadau diogelwch. Fodd bynnag, nid yw 
Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r Rheolwr Cynllun am unrhyw dystiolaeth 
ddogfennol i’r perwyl hwn. 
 
 
 
 
 

10 Mae’n rhaid i berson cymwys, fel a ddiffinnir gan safonau’r diwydiant, gynnal cyfres o 
wiriadau diogelwch ar y cylchedau trydanol presennol yn gyntaf ac mae’n bosibl y bydd 
angen gwneud gwaith uwchraddio yn unol â safon berthnasol y diwydiant. 

11 Mae awyryddion yn lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir, sy’n lleihau’r defnydd o ynni. Gallai hyn 
arwain at filiau llai ar gyfer cartrefi â mesuryddion dŵr.

12 Mae’r contract yn ei gwneud yn ofynnol bod mesurau goleuo yn cael eu gosod yn unol â 
safon y diwydiant. Cysylltodd Llywodraeth Cymru â’i harbenigwyr technegol, y Sefydliad 
Ymchwil Adeiladu, i gadarnhau’r dehongliad o’r safon. Mae’n rhaid uwchraddio unrhyw 
ffitiadau golau nad oes goleuadau ynni isel eisoes wedi eu gosod ynddynt i fodloni’r rheol 
80%. Tudalen y pecyn 157
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2.9 Roedd mesurau dŵr wedi eu gosod cyfanswm o 1,597 o weithiau hyd 
at fis Mawrth 2020 o dan gynllun Arbed. Mae’r math o fesurau dŵr yn 
amrywio, gan ddibynnu a oes gan y cartref foeler cyfuno ai peidio. Os 
oes ganddo, yna caiff un ddyfais ei gosod ar y boeler, heb osod unrhyw 
awyrydd ar y tapiau. Gosodwyd mwyafrif y mesurau dŵr mewn cartrefi a 
chanddynt foeler cyfuno13. Ar gyfer cartrefi nad oedd boeler cyfuno wedi 
ei osod ynddynt, gallai Rheolwyr Cynllun osod awyryddion ar dapiau. 
Fodd bynnag, nid oeddem yn gallu cadarnhau a oedd achosion o osod 
un neu ddau o awyryddion yn unig â’r nod o achosi’r tŷ i gyflawni’r targed 
uwchraddio o 100%.  
 
 
 
 

13 Yn 2018-19, gosodwyd dyfeisiau arbed cyfuno 99 o weithiau ac awyryddion 29 o weithiau, 
ac yn 2019-20, gosodwyd dyfeisiau arbed cyfuno 1,288 o weithiau ac awyryddion 181 o 
weithiau.

Arddangosyn 6: aelwydydd yn derbyn mesurau goleuo drwy Arbed yn rhan o 
becyn ehangach o fesurau effeithlonrwydd ynni, Hydref 2018 i Fawrth 2021  

Nifer y bylbiau 
golau a 
osodwyd 

Nifer yr 
aelwydydd

% yr aelwydydd

1 49 3.6%

2 73 5.3%

3 119 8.7%

4 136 9.9%

5 113 8.2%

6 132 9.6%

7+ 751 54.7%

Cyfanswm 1,373 100%

Noder: roedd 1,729 o achosion pan ddefnyddiwyd mesurau goleuo o dan gynllun Arbed. Fodd 
bynnag, mewn 356 o’r achosion hynny, dywedodd y Rheolwr Cynllun wrth Lywodraeth Cymru 
nad oedd y data’n cael eu cadw ar nifer y bylbiau golau unigol a osodwyd.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru
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Atgyweirio boeleri 

2.10 Gall Rheolwyr Cynllun atgyweirio boeleri gradd A neu B hyd at gost o 
£250. Fodd bynnag, nid yw’r Rheolwr Cynllun wedi atgyweirio unrhyw 
foeleri hyd yma. Nid oedd Llywodraeth Cymru yn gallu rhoi gwybodaeth 
inni am faint o foeleri y gellid bod wedi eu hatgyweirio ond a ddisodlwyd 
yn lle hynny, a’r costau ychwanegol yr aed iddynt. Ni allai roi gwybodaeth 
fanwl inni ychwaith am oedran y boeleri a ddisodlwyd gan y Rheolwyr 
Cynllun. Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym fod Rheolwyr Cynllun wedi 
rhoi sicrwydd nad oeddent wedi disodli unrhyw foeleri a oedd yn llai na 
thair blwydd oed.

2.11 Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym nad yw Rheolwyr Cynllun yn 
atgyweirio boeleri o dan y cynlluniau14 oherwydd dim ond unwaith y gall 
aelwyd gael cymorth o dan y naill gynllun neu’r llall. Er y byddai gwarant 
yn cwmpasu atgyweiriadau cychwynnol pe byddai boeler yn torri am 
reswm gwahanol, mae’n bosibl y gallai deiliad y tŷ fod heb wres na dŵr 
poeth, ac methu cael rhagor o gymorth.

2.12 Mae’n bosibl bod disodli boeleri yn cynnig gwerth am arian gwaeth na’u 
hatgyweirio nhw. Mae hwn yn fater penodol, â’r nod yw osgoi gadael 
aelwydydd heb wres na dŵr poeth, er ei bod yn bosibl nad ydynt yn dlawd 
o ran tanwydd (paragraff 1.15). Pan fo disodli boeleri yn costio mwy 
na’u hatgyweirio nhw, mae’n anochel bod llai o gyllid cyffredinol ar gael i 
gefnogi deiliaid tai eraill. Fodd bynnag, bydd angen cydbwyso rhinweddau 
atgyweirio boeleri tanwydd ffosil yn gynyddol hefyd o’u cymharu â’r 
manteision posibl o gyflawni lleihad mewn carbon gan eu disodli â 
thechnoleg fyw gwyrdd ac arall.

2.13 Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym ei bod wedi ystyried annog 
Rheolwyr Cynllun i atgyweirio mwy o foeleri. Fodd bynnag, mae wedi 
penderfynu bod y manteision tymor hirach i aelwyd, o gael system 
newydd sy’n llai tebygol o dorri, yn drech na’r arbedion cost posibl. 
Nododd swyddogion hefyd fod pobl ar incwm isel, yn ystod y gaeaf, wedi 
gallu gwneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol am grant o hyd at £120 i 
atgyweirio boeler sydd wedi torri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Dywedodd Rheolwr Cynllun Arbed wrthym ei fod wedi atgyweirio rhai boeleri ond nad oedd 
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Byddai contractau yn y dyfodol yn elwa o ragor o waith craffu ar 
ddarpariaeth a gwell gwybodaeth reoli

Monitro perfformiad

2.14 Mae gan gontractau Arbed a Nyth Ddangosyddion Perfformiad Allweddol 
amrywiol (Atodiad 2). Mae nifer o’r dangosyddion yn mesur a yw buddiolwyr 
yn cael gwasanaeth o safon ac yn cael eu defnyddio i gyfrifo taliadau sy’n 
gysylltiedig â pherfformiad i’r Rheolwyr Cynllun15. Mae dangosyddion eraill yn 
monitro a yw’r cynlluniau yn cyflawni eu hamcanion cyffredinol o ran lleihau 
tlodi tanwydd a sicrhau manteision amgylcheddol a chymunedol.

2.15 Mae sawl mater sy’n ymwneud â data Dangosydd Perfformiad Allweddol 
wedi llesteirio goruchwyliaeth Llywodraeth Cymru (Arddangosyn 7). Nid 
yw Llywodraeth Cymru wedi gwylio am y materion hyn bob amser nac wedi 
gweithredu’n gyflym i’w datrys nhw. Mae gan Lywodraeth Cymru drefniadau 
sicrhau ansawdd annibynnol ar waith i wirio cywirdeb Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth16 Rheolwyr Cynllun ac adroddiadau Dangosydd Perfformiad 
Allweddol. Fodd bynnag, nid yw gwaith yn y maes hwn wedi ei gwblhau yn 
unol â’r contract (paragraff 2.26).

15 Ceir darpariaeth yn y contractau hefyd fel y gall Llywodraeth Cymru godi Taliadau Cosb 
Gwasanaeth ar Reolwyr Cynllun pe bai anfonebau, data neu adroddiadau yn cael eu cyflwyno’n 
hwyr neu pe na bai lefelau’r gwasanaeth yn cael eu cyflawni. Nid oes unrhyw daliadau cosb wedi 
eu codi hyd yma.

16 Yn ogystal â Dangosyddion Perfformiad Allweddol, mae gan y contract nifer o Gytundebau Lefel 
Gwasanaeth y mae’n rhaid cadw atynt mewn cysylltiad ag amserlenni.Tudalen y pecyn 160
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Arddangosyn 7: trosolwg o’r problemau â Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
ar gyfer Arbed a Nyth

Maes 
Dangosydd 
perfformiad 
allweddol

Mater a nodwyd

Ansawdd y 
gosodiadau

Ar gyfer y ddau gynllun, mae’n ofynnol i’r Rheolwyr Cynllun 
gofnodi cyfran y gosodiadau a gynhelir pan nad oes angen 
unrhyw gamau adferol i gyrraedd safonau’r diwydiant. Mae 
dilyswr ansawdd annibynnol Llywodraeth Cymru (paragraff 
2.19) yn adolygu sampl o osodiadau er mwyn cadarnhau nad 
oedd angen unrhyw waith adferol. Mae’r Rheolwyr Cynllun yn 
cael taliadau sy’n gysylltiedig â pherfformiad yn seiliedig ar yr 
wybodaeth hon.

I ddechrau, gwnaeth Llywodraeth Cymru y taliadau sy’n 
gysylltiedig â pherfformiad i Nyth ar sail yr wybodaeth a 
ddarparwyd gan y Rheolwr Cynllun. Fodd bynnag, roedd 
Llywodraeth Cymru o’r farn nad oedd y system a ddefnyddid 
gan Nyth i benderfynu a oedd angen gwaith adfer ar y gosodiad 
yn gadarn. Cytunodd Llywodraeth Cymru a’r Rheolwr Cynllun i 
ddefnyddio’r data a gofnodwyd gan y dilyswr ansawdd annibynnol 
yn lle hynny, ond caniatawyd i Reolwr Cynllun Nyth herio hyn pan 
fo gwahaniaethau. Daeth y broses ddiwygiedig i rym o fis Hydref 
2020. Nid oedd Rheolwr Cynllun Nyth wedi cadw cofnodion 
hanesyddol, felly ni ellid cymhwyso’r broses yn ôl-weithredol i 
weld a oedd y taliadau yn gysylltiedig â pherfformiad i Nyth yn 
gywir.

Arbedion 
ariannol 
aelwydydd 
 
 

Oherwydd ei fod yn defnyddio hen fethodoleg, adroddodd 
Rheolwr Cynllun Nyth yr arbedion ariannol a gafodd aelwydydd 
drwy’r cynllun yn ystod 2018-19 yn anghywir yn ei adroddiad 
blynyddol.
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Maes 
Dangosydd 
perfformiad 
allweddol

Mater a nodwyd

Cwynion gan 
ddeiliaid tai

Ar gyfer y ddau gynllun, mae’r Rheolwyr Cynllun yn cofnodi 
gwybodaeth am y cwynion y maent wedi eu cael gan ddeiliaid tai 
sydd wedi derbyn cymorth.

Mae rhai deiliaid tai, nad oeddent yn fodlon â’r ffordd yr 
oedd Rheolwr Cynllun Nyth yn ymdrin â’u cwynion ynghylch 
gosodiadau, wedi cysylltu â Llywodraeth Cymru. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi datblygu Dangosydd Perfformiad 
Allweddol ychwanegol i fonitro cwynion a wneir i Lywodraeth 
Cymru ynghylch ymateb Rheolwr Cynllun Nyth i bryderon deiliaid 
tai.  

Gwelliannau 
effeithlonrwydd 
ynni cyffredinol

Tan fis Ebrill 2021, roedd y fethodoleg a ddefnyddid gan Reolwr 
Cynllun Nyth i fesur y gwelliannau effeithlonrwydd ynni cyffredinol 
a gyflawnid yn wahanol i’r un a ddefnyddid gan Reolwr Cynllun 
Arbed. Roedd y fethodoleg a ddefnyddid gan Nest yr un fath â’r 
un a ddefnyddiwyd i gyfrifo cymhwysedd (paragraff 1.18), sy’n 
goramcangyfrif aneffeithlonrwydd ynni cyffredinol aelwyd. 

Manteision 
amgylcheddol

Oherwydd ei fod yn defnyddio hen fethodoleg, adroddodd 
Rheolwr Cynllun Nyth y gostyngiadau carbon a gafwyd trwy’r 
cynllun yn ystod 2018-19 yn anghywir yn ei adroddiad blynyddol 
(paragraff 1.18).

Roedd y ffigurau a ddarparwyd gan Reolwr Cynllun Arbed ar 
y gostyngiad amcangyfrifedig cyfartalog mewn unedau ynni a 
modelwyd sydd eu hangen i redeg y cartref wedi amcanu ffigurau 
bob tair blynedd yn hytrach na’r ffigurau blynyddol gwirioneddol yr 
oedd eu hangen.

Yn seiliedig ar y ffigurau a adroddwyd ar gyfer dwy flynedd 
gyntaf contract presennol Arbed a rhan o’r drydedd flwyddyn, nid 
oedd y cynllun ar y trywydd iawn i sicrhau’r gostyngiad carbon a 
dargedwyd.

Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru fod y targed cychwynnol hwn 
yn rhy uchelgeisiol ac na ellir ei gyflawni yn realistig, ond nid yw’n 
bwriadu newid y Dangosydd Perfformiad Allweddol, felly ni fydd y 
Rheolwr Cynllun yn ei gyflawni erbyn diwedd y contract. 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio CymruTudalen y pecyn 162
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2.16 Yr hyn sy’n allweddol wrth oruchwylio unrhyw gontract yw gwybodaeth 
reoli hygyrch ac o ansawdd da er mwyn llywio’r broses o wneud 
penderfyniadau ac asesu perfformiad. Yn ein barn ni, mae lle i wella’r 
wybodaeth reoli y mae Llywodraeth Cymru yn ei chael oddi wrth Reolwyr 
Cynllun. Ar sawl achlysur yn ystod ein gwaith maes, roedd gwybodaeth 
yr oeddem yn ei disgwyl ei chael yn rhwydd yn rhan o waith monitro 
Llywodraeth Cymru naill ai heb fod ar gael, yn anodd ei chael neu’n 
anghyflawn. Er enghraifft:
• nid oeddem yn gallu cael cyfrif lefel uchel o’r nifer o weithiau yr oedd 

pob mesur effeithlonrwydd ynni wedi ei osod mewn fformat syml. Roedd 
gan y ddau Reolwr Cynllun systemau cofnodi gwahanol a oedd yn 
gofyn inni wneud gwaith trin data sylweddol.

• nid oedd unrhyw wybodaeth ar gael am nifer y boeleri a oedd wedi torri 
yr oedd yn bosibl eu hatgyweirio (paragraff 2.10).

• nid oedd Llywodraeth Cymru yn gallu rhoi hanes llawn inni o’r broses o 
ailbroffilio targedau cyflawni a gwario Arbed (paragraff 1.27).

Cydymffurfio â gofynion contractiol

2.17 Mae’r contractau gyda Rheolwyr Cynllun yn cynnwys darpariaethau sydd 
wedi eu cynllunio i sicrhau gwasanaeth cadarn ac o ansawdd da, a gwerth 
am arian cyffredinol. Mewn rhai achosion, nid yw Llywodraeth Cymru 
wedi gwneud digon i sicrhau bod y Rheolwyr Cynllun wedi cydymffurfio 
â gofynion y contract. Yn benodol, nid oedd y Rheolwr Cynllun wedi 
cyflwyno cynllun adfer yn sgil trychinebau o fewn 15 niwrnod i’r adeg pan 
ddaeth y contract yn effeithiol yn ôl y gofyn ac ni wnaeth Llywodraeth 
Cymru ofyn amdano i ddechrau17. Ni ddarparodd Rheolwr Cynllun Nyth ei 
gynllun adfer yn sgil trychinebau tan fis Mai 2020, a chyflwynodd Rheolwr 
Cynllun Arbed ei gynllun ym mis Awst 2021 ar gais Llywodraeth Cymru.

2.18 Mae’r contractau hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Reolwyr Cynllun sicrhau 
nad yw is-gontractwyr yn cynnig gwaith preifat ychwanegol i ddeiliaid tai 
ac maent yn gwahardd y Rheolwyr Cynllun a’r is-gontractwyr rhag cynnig 
cynhyrchion gwarant ychwanegol. Mae gan Reolwyr Cynllun Nyth ac 
Arbed drefniadau ar waith i sicrhau bod is-gontractwyr yn ymwybodol 
o’r rheolau hyn. Fodd bynnag, yn dilyn awgrym gan ein gwaith, gwnaeth 
Llywodraeth Cymru hi’n ofynnol i Reolwr Cynllun Arbed fod â chytundebau 
a lofnodwyd ar waith gydag is-gontractwyr. Bwriad Llywodraeth Cymru 
oedd i’r cytundebau hyn ailadrodd bod yn rhaid i is-gontractwyr gael 
gwybod na chânt gynnig mesurau na gwarantau ychwanegol. Nid ydym 
wedi adolygu’r broses hon yn rhan o’n gwaith.

 
 
 
17 Roedd contract Arbed yn weithredol o 1 Mai 2018 ac roedd contract Nyth yn weithredol o 1 
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Bydd angen cymorth mwy amserol a chynhwysfawr o drefniadau 
archwilio a sicrwydd ansawdd allanol annibynnol ar unrhyw 
drefniadau newydd

2.19 Mewn iteriadau cynharach y Rhaglen Cartrefi Clyd, pan nad oedd trefn 
sicrhau ansawdd ar waith, achosodd gosodiadau o ansawdd gwael gan 
rai is-gontractwyr ddifrod hirdymor i rai cartrefi18. Er mwyn gwylio rhag 
problemau tebyg yn iteriad presennol y Rhaglen, dyfarnodd Llywodraeth 
Cymru gontract Sicrhau Ansawdd ac Archwilio tair blynedd i ddilyswr 
ansawdd annibynnol ym mis Gorffennaf 201819.

2.20 Yn fras, mae tair agwedd ar y gwaith sicrhau ansawdd ac archwilio:
• gwaith archwilio gosodiadau: gwirio sampl o osodiadau er mwyn 

cadarnhau bod mesurau wedi eu gosod yn unol â safonau’r diwydiant. 
Mae hyn yn cynnwys gwirio bod y mesurau effeithlonrwydd ynni mwyaf 
priodol yn cael eu hargymell cyn ymgymryd â gwaith gosod. Mae hefyd 
yn cynnwys gwiriadau yn ystod y broses osod ac ar ôl y broses honno.

• adolygu gwasanaeth ffôn cyngor a chymorth Nyth: gwirio bod 
cymhwysedd cwsmeriaid yn cael ei gofnodi’n gywir a bod y cyngor o 
ansawdd uchel.

• dilysu gwybodaeth am berfformiad: rhoi sicrwydd ynghylch agweddau ar 
berfformiad, megis cywirdeb y data Dangosydd Perfformiad Allweddol a 
gynhyrchir gan y Rheolwyr Cynllun.

2.21 Er mwyn sicrhau ansawdd unrhyw elfen arall o gynlluniau Nyth ac Arbed, 
mae’r contract hefyd yn caniatáu i Lywodraeth Cymru ofyn i ddilyswyr 
ansawdd gynnal archwiliadau ad hoc am ffi ychwanegol. Hyd yma, nid yw 
Llywodraeth Cymru wedi gofyn am unrhyw waith archwilio ychwanegol o 
dan y ddarpariaeth hon.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Roedd y problemau hyn yn ymwneud ag inswleiddio waliau allanol yn bennaf. Ar adeg 
ein gwaith maes, nid oedd y math hwn o fesur wedi ei ddefnyddio yn iteriad presennol y 
Rhaglen, ond rydym yn deall y byddai’n cael ei ddefnyddio ar gyfer o leiaf un eiddo yn haf 
2021.

19 Pennington Choices Limited. Tudalen y pecyn 164
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Gwaith archwilio gosodiadau

2.22 Tan fis Mawrth 2021, roedd y gwaith archwilio gosodiadau ar ei hôl hi. 
Ym mis Ionawr 2020, roedd 536 o arolygiadau yn hwyr ar gyfer cynlluniau 
Nyth ac Arbed gyda’i gilydd. Nododd Llywodraeth Cymru a’r dilyswyr 
ansawdd sawl ffactor a oedd yn cyfrannu at yr oedi, gan gynnwys capasiti’r 
staff â’r dilyswyr ansawdd ac anawsterau wrth gael gwybodaeth amserol a 
chyflawn gan y Rheolwyr Cynllun ar gyfer rhai gosodiadau. Ym mis Ionawr 
2020, ar gais Llywodraeth Cymru, paratôdd y dilyswyr ansawdd gynllun 
gwella gwasanaethau i fynd i’r afael â’r ôl-groniad. Roedd y cynllun yn 
nodi trefniadau i sicrhau y byddai’r ôl-groniad yn cael sylw erbyn mis Medi 
2020.

2.23 Oherwydd y pandemig, bu cyfnodau pan nad oedd y dilyswyr ansawdd yn 
gallu ymweld â chartrefi i archwilio’r mesurau a osodwyd yn ôl y bwriad20. 
Fodd bynnag, cyflwynodd aseswyr ansawdd archwiliadau ‘bwrdd gwaith’ 
ym mis Gorffennaf 2020 ar sail tystiolaeth ffotograffig o’r gosodiadau yn 
hytrach nag ymweliadau â’r safleoedd. Roedd y dull hwn yn caniatáu i 
Lywodraeth Cymru gael rhywfaint o sicrwydd ynghylch gwaith gosod. O 
ganlyniad i hynny, cliriwyd ôl-groniad y gwaith archwilio gosodiadau erbyn 
mis Mawrth 2021.

2.24 Er bod y dull bwrdd gwaith wedi bod yn fuddiol o ran adfer yn sgil yr ôl-
groniad a bod y rheswm dros ei fabwysiadu yn ystod y pandemig yn glir, 
nid yw archwiliadau bwrdd gwaith mor gadarn ag arolygiadau ffisegol ar 
y safle. Mae’r dilyswyr ansawdd yn mynd yn ôl at wneud gwaith ar y safle 
yn raddol, ond maent yn dal i ddefnyddio archwiliadau bwrdd gwaith o hyd 
hefyd. Mae’r gymhareb rhwng archwiliadau bwrdd gwaith ac archwiliadau 
ar y safle yn amrywio o’r naill fis i’r llall.

Dilysu gwybodaeth am berfformiad

2.25 Mae’n ofynnol hefyd fod y dilyswyr ansawdd yn archwilio cywirdeb 
adroddiadau y Rheolwyr Cynllun o’u cymharu yn flynyddol â’r 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol a’r Cytundebau Lefel Gwasanaeth. 
Pe byddai’r dilyswyr ansawdd yn nodi bod data’r Rheolwyr Cynllun ar 
gyfer unrhyw un o’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol sy’n gysylltiedig 
â thâl perfformiad yn anghywir, gall Llywodraeth Cymru adennill taliadau 
(paragraff 2.15). 
 
 
 
 
 
 

20 Ar gyfer cynllun Nyth, Rhagfyr 2020 a Chwefror a Mawrth 2021 oedd hyn. Ar gyfer cynllun 
Arbed, Gorffennaf, Awst a Hydref 2020 oedd hyn.Tudalen y pecyn 165
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2.26 Nid yw’r dilyswyr ansawdd wedi cwblhau archwiliadau o gywirdeb data 
Cytundeb Lefel Gwasanaeth a Dangosydd Perfformiad Allweddol bob 
blwyddyn. O ganlyniad i hynny, nid yw Llywodraeth Cymru wedi gwybod 
a oedd angen adennill unrhyw daliadau. Cwblhaodd y dilyswr ansawdd 
ei archwiliad Dangosydd Perfformiad Allweddol a Chytundeb Lefel 
Gwasanaeth cyntaf ar gyfer Nyth ym mis Gorffennaf 2021. Gwnaeth nifer 
o argymhellion, ac nid oedd yr un ohonynt yn ei gwneud yn ofynnol i 
Lywodraeth Cymru adennill cyllid. Roedd Llywodraeth Cymru yn disgwyl 
y byddai’r dilyswr ansawdd hefyd wedi cwblhau ei archwiliad Dangosydd 
Perfformiad Allweddol a Chytundeb Lefel Gwasanaeth cyntaf ar gyfer 
Arbed ym mis Gorffennaf 2021. Derbyniodd Llywodraeth Cymru adroddiad 
archwilio drafft ym mis Medi 2021.

Trefniadau ar gyfer y dyfodol

2.27 Ym mis Ionawr 2021, estynnodd Llywodraeth Cymru y contract gyda’r 
dilyswyr ansawdd am 12 mis arall, tan fis Gorffennaf 2022. Yn ystod y 
cyfnod hwn, ac mewn unrhyw drefniadau cyfatebol yn y dyfodol, bydd 
angen i Lywodraeth Cymru sicrhau ei bod yn cael cymorth mwy amserol 
o’i threfniadau sicrhau ansawdd. Bydd hyn yn caniatáu i Lywodraeth 
Cymru unioni’n gyflym unrhyw broblemau ag ansawdd y gosodiadau ac ag 
ansawdd yr adroddiadau y mae taliadau contractiol yn dibynnu arnynt.
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1. Ymagwedd a dulliau archwilio

2. Ynghylch y Rhaglen Cartrefi Clyd

Atodiadau
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Ymagwedd archwilio

Gwnaethom ganolbwyntio ar sut yr oedd Llywodraeth Cymru yn rheoli 
contractau ar gyfer gwneud gwelliannau effeithlonrwydd ynni i gartrefi drwy 
iteriad presennol ei Rhaglen Cartrefi Clyd (y Rhaglen). Nid yw’r adroddiad hwn 
yn ystyried gwerth cyffredinol am arian y Rhaglen Cartrefi Clyd.

Dilynodd y gwaith o’n hadroddiad 2019 ar Dlodi Tanwydd21, sef trosolwg lefel 
uchel o uchelgeisiau Llywodraeth Cymru o ran tlodi tanwydd a chynnydd ar y 
pryd. Gwnaethom sawl argymhelliad ar faterion allweddol i Lywodraeth Cymru 
eu hystyried wrth iddi ymgynghori ar ei Chynllun Tlodi Tanwydd newydd a’i 
gwblhau22.

Er mwyn llywio ein gwaith, gwnaethom ystyried y canlynol hefyd:
• Gohebiaeth a dderbyniwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol a gododd 

bryderon ynghylch gwerth am arian a’r broses o reoli contract cynllun 
Arbed.

• Adroddiad ym mis Ebrill 2020 gan Bwyllgor Newid Hinsawdd, yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Dlodi 
Tanwydd yng Nghymru.

• Cwmpas adolygiad annibynnol o gynllun Arbed a gomisiynwyd gan 
Lywodraeth Cymru (i’w gyhoeddi yn ddiweddarach yn gynnar yn 2022).

• Yr effaith y mae pandemig COVID-19 wedi ei chael ar y Rhaglen.

Ni wnaethom ddechrau adolygu ymateb cyffredinol Llywodraeth Cymru i’n 
hargymhellion blaenorol. Fodd bynnag, pan fo’r argymhellion hynny’n ymwneud 
yn uniongyrchol â rheoli contract y Rhaglen, rydym wedi gwneud sylwadau 
arnynt yn yr adroddiad hwn.

 
 
 
 
 
 
 

21 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Tlodi Tanwydd, Hydref 2019
22 Llywodraeth Cymru, Trechu tlodi tanwydd 2021 i 2035, Mawrth 2021

1. Ymagwedd a dulliau archwilio
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Dulliau archwilio

Adolygu 
dogfennau

Gwnaethom adolygu llawer iawn o ddogfennau, 
gan gynnwys, er enghraifft, cofnodion cyfarfodydd, 
manylebau tendro, dogfennau contractiol a sesiynau 
briffio Gweinidogion.  

Cyfweliadau 
Lledstrwy-
thuredig

Gwnaethom gynnal cyfweliadau â swyddogion 
Llywodraeth Cymru sy’n ymwneud â rheolaeth y 
Rhaglen. Gwnaethom gynnal cyfweliadau hefyd â 
chynrychiolwyr o Pennington Choices Limited, sef 
dilyswr ansawdd annibynnol Llywodraeth Cymru ar 
gyfer y Rhaglen. Buom yn ymgysylltu â Rheolwyr 
Cynllun Nyth ac Arbed yn rhan o’n proses o glirio cyn 
cyhoeddi. 

Dadansoddi 
data

Gwnaethom adolygu’r data gwariant a gosodiadau sydd 
ar gael ar gyfer cynlluniau Nyth ac Arbed. Gwnaethom 
ddadansoddi hefyd y data prisio a ddarparwyd gan y 
Rheolwyr Cynllun am osod mesurau effeithlonrwydd 
ynni o dan y contractau. 

Sesiynau 
sylwadau

Gwnaethom gwrdd â swyddogion Llywodraeth Cymru 
i ofyn cwestiynau dilynol am y data a’r dogfennau a 
gawsom. Defnyddiwyd y sesiynau sylwadau hyn i brofi 
hefyd ein canfyddiadau sy’n dod i’r amlwg. 
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Mae Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn cynnwys dau gynllun ar 
wahân sydd wedi eu cynllunio i fynd i’r afael â thlodi tanwydd drwy wella 
effeithlonrwydd ynni cartrefi (Arddangosyn 8). Mae’r ddau gynllun yn darparu 
amrywiaeth o welliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim, a chyngor a 
chymorth diduedd am ddim i helpu deiliaid tai i leihau eu biliau ynni. 

Dechreuodd cynlluniau Arbed a chynlluniau Nyth yn 2009 a 2011, yn y drefn 
honno. Dechreuodd iteriad presennol cynllun Nyth ym mis Ebrill 2018 a disgwylir 
iddo ddod i ben ym mis Mawrth 2023, ac mae gan Lywodraeth Cymru y dewis 
o’i estyn am hyd at dair blynedd arall. Cynhaliwyd iteriad presennol cynllun 
Arbed o fis Mai 2018 hyd at fis Mai 2021, ac mae gan Lywodraeth Cymru y 
dewis o’i estyn hyd at fis Mai 2023. Fodd bynnag, daeth y contract i ben ar 3 
Tachwedd 2021.

2. Ynghylch y Rhaglen Cartrefi Clyd
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Arddangosyn 8: disgrifiad o gynlluniau Nyth ac Arbed

Nest Arbed

Ariennir gan Lywodraeth 
Cymru yn unig

Sut mae’n 
cael ei 
ariannu? 
 
 

Ariennir gan Lywodraeth 
Cymru a Cronfa Datblygu 
Rhanbarthol Ewrop.

Rheolir gan Nwy Prydain

Llinell ffôn er mwyn 
darparu cyngor a 
chymorth
Cyngor a chymorth am 
ddim i helpu pobl i wella 
effeithlonrwydd ynni eu 
cartrefi. Darperir gan yr 
Ymddiriedolaeth Arbed 
Ynni sy’n gweithredu fel is-
gontractwr i Nwy Prydain¹.

Gwasanaeth Gwella 
Effeithlonrwydd Ynni 
Cartref (GGEYC)
Pecyn o fesurau 
effeithlonrwydd ynni am 
ddim a arweinir gan y galw 
i helpu aelwydydd sy’n 
gymwys i leihau eu biliau 
ynni cartref. 

Cyflawnir yr holl waith 
gosod gan is-gontractwyr 
a benodir gan y Rheolwr 
Cynllun.

Gallai mesurau gynnwys 
boeler newydd, system 
gwres canolog, inswleiddio 
croglofft, inswleiddio 
waliau ceudod, inswleiddio 
waliau allanol neu 
dechnolegau mwy newydd 
megis pympiau gwres 
ffynhonnell aer.

Beth mae’n ei 
wneud?

Rheolir gan Arbed am Byth.

Darparu pecyn o fesurau 
effeithlonrwydd ynni am 
ddim i aelwydydd sy’n 
gymwys i’w helpu i leihau 
eu biliau ynni cartref, a 
oedd hefyd yn cynnwys 
cyngor a chymorth 
diduedd am ddim i helpu 
cwsmeriaid i leihau eu 
biliau ynni.

Gallai mesurau gynnwys 
boeler newydd, system 
gwres canolog, inswleiddio 
croglofft, inswleiddio waliau 
ceudod, inswleiddio waliau 
allanol neu dechnolegau 
mwy newydd megis 
pympiau gwres ffynhonnell 
aer. 

Cyflawnid yr holl waith 
gosod gan is-gontractwyr a 
benodwyd gan y Rheolwr 
Cynllun. 
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Nest Arbed

Mae’r llinell gyngor a 
chymorth ar gael i bob 
aelwyd yng Nghymru.

Er mwyn cael mesurau 
effeithlonrwydd ynni am 
ddim drwy Wasanaeth 
Gwella Effeithlonrwydd 
Ynni Cartref, mae’n rhaid i 
aelwydydd gael eu gosod 
ar rent yn breifat neu fod 
yn aelwydydd sy’n eiddo 
preifat, gan fod ymhlith y 
rhai mwyaf aneffeithlon o 
ran ynni.

Mae’n rhaid i aelwydydd 
fod yn derbyn budd-
daliadau sy’n dibynnu ar 
brawf modd hefyd, gan fod 
â Thystysgrif Perfformiad 
Ynni³ a chanddi sgôr E, F 
neu G.

neu 

Mae’n rhaid i aelwydydd 
fod ag aelod sydd â 
chyflwr iechyd, incwm isel, 
gan fod â sgôr Tystysgrif 
Perfformiad Ynni D, E, F 
neu G.

Pwy sy’n 
gymwys?

Roedd yn ofynnol bod 
aelwydydd cymwys y 
tu mewn i ardaloedd 
daearyddol a oedd wedi 
eu targedu y nodwyd eu 
bod nhw fwyaf tebygol 
o gynnwys pobl sy’n 
profi tlodi tanwydd, 
ac roeddent yn gallu 
cynnwys tai cymdeithasol². 
Ystyriodd y Rheolwr 
Cynllun amrywiaeth o 
ffactorau i nodi meysydd 
i’w targedu, gan gynnwys 
lefelau amddifadedd a 
dadansoddi data sgoriau 
effeithlonrwydd ynni 
cartrefi a gyhoeddwyd gan 
lywodraeth y DU. 

Mae’n rhaid i aelwydydd 
fod wedi cael sgôr 
Tystysgrif Perfformiad 
Ynni E, F neu G. Roedd 
aelwydydd â sgôr 
Tystysgrif Perfformiad 
Ynni D neu uwch hefyd 
yn gymwys, ond roedd yn 
rhaid cyfyngu ar y rhain 
gymaint â phosibl.
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Nest Arbed

Mae Llywodraeth Cymru 
yn cynnal gwiriad i 
gadarnhau bod deiliad y tŷ 
yn hawlio budd-daliadau 
cymwys. Ar ôl asesiad 
cychwynnol dros y ffôn, 
mae asesydd ynni sy’n 
gweithio i Nwy Prydain 
yn llunio Adroddiad 
Perfformiad Ynni. At 
ddibenion cyfeirio yn 
unig y mae hyn, ac nid 
yw’n cael ei gyflwyno i 
lywodraeth y DU.

Sut mae 
cymhwysedd 
yn cael ei 
asesu?

Ar ôl i ardaloedd 
daearyddol gael eu nodi 
ac aelwydydd â diddordeb 
gadarnhau eu bod yn 
dymuno cael cymorth, 
cynhaliodd asesydd ynni 
cymwysedig annibynnol 
asesiad ynni a lluniodd 
Dystysgrif Perfformiad 
Ynni. Yna, fe’i cyflwynwyd 
yn ffurfiol i lywodraeth y 
DU.

Hyd at £5,000 neu £8,000 
fesul aelwyd ar gyfer 
aelwydydd sydd wedi eu 
cysylltu â’r rhwydwaith 
nwy, neu £8,000 neu 
£12,000 ar gyfer 
aelwydydd nad ydynt wedi 
eu cysylltu â’r rhwydwaith 
nwy⁴.

Faint sy’n 
cael ei wario 
fesul aelwyd?

Hyd at £5,000 neu £8,000 
fesul aelwyd ar gyfer 
aelwydydd sydd wedi eu 
cysylltu â’r rhwydwaith nwy, 
neu £8,000 neu £12,000 
ar gyfer aelwydydd nad 
ydynt wedi eu cysylltu â’r 
rhwydwaith nwy4.

Nodiadau:
1 Nid ydym wedi ystyried yr agwedd hon ar wasanaeth Nyth yn rhan o’r archwiliad hwn.
2 Er y gallai’r cynllun gynnwys cymorth ar gyfer tai cymdeithasol, nid oedd Llywodraeth Cymru 
na’r Rheolwr Cynllun yn disgwyl i dai cymdeithasol gael eu targedu, a gwnaeth Llywodraeth 
Cymru ofyniad nad oedd y buddsoddiad angenrheidiol gan landlordiaid cymdeithasol 
(cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol) yn cael ei ddisodli gan gyllid drwy’r cynllun.
3 Gelwir system argymelledig llywodraeth y DU ar gyfer mesur sgôr effeithlonrwydd ynni 
anheddau preswyl yn Weithdrefn Asesu Safonol. Mae’n defnyddio sgôr gyffredinol o 1-120, 
gydag 1 yn nodi’r lleiaf effeithlon o ran ynni a 120 yw’r uchaf. Yna caiff sgoriau Gweithdrefn 
Asesu Safonol eu bandio i roi sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni A-G, gydag A yn nodi’r uchaf, ac 
G, yr isaf.
4 Ar gyfer cartrefi â Thystysgrif Perfformiad Ynni E, £5,000 oedd yr uchafswm gwariant ar gyfer 
cartrefi ar grid nwy y prif gyflenwad, a £8,000 ar gyfer y rhai nad oedd ar rwydwaith nwy y prif 
gyflenwad. Ar gyfer cartrefi â Thystysgrif Perfformiad Ynni F neu G, £8,000 oedd yr uchafswm 
gwariant ar gyfer cartrefi ar rwydwaith nwy y prif gyflenwad, a £12,000 ar gyfer y rhai nad oedd 
ar rwydwaith nwy y prif gyflenwad.
Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru
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Pennodd Llywodraeth Cymru nifer o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer y 
Rheolwyr Cynllun (Arddangosyn 9). Mae paragraff 2.28 yn y prif adroddiad yn tynnu 
sylw at sut mae sawl mater sy’n ymwneud â data Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
wedi llesteirio goruchwyliaeth Llywodraeth Cymru ar y perfformiad. Oherwydd y materion 
hyn, nid ydym wedi adrodd ar y perfformiad o’i gymharu â’r Dangosyddion Perfformiad 
Allweddol y tu hwnt i nifer yr aelwydydd a gefnogwyd.

Arddangosyn 9: y Dangosyddion Perfformiad Allweddol gwreiddiol ar gyfer y 
cynlluniau Nyth ac Arbed 

Dangosydd Nest Arbed
Disgrifiad Targed 

Blynyddol
Disgrifiad Targed 

Blynyddol
Bodlonrwydd 
cwsmeriaid

Gwasanaeth 
ateb galwadau, 
cyngor ac 
atgyfeirio¹

95% neu 
fwy

Gwasanaeth 
cynghori yn 
y cartref i 
ddeiliaid tai¹

95% neu 
fwy

Gwasanaeth 
Gwella 
Effeithlonrwydd 
Ynni Cartref¹

Cwblhau 
gosodiadau1

Cwynion gan 
gwsmeriaid

Gwasanaeth 
ateb galwadau, 
cyngor ac 
atgyfeirio¹

3% neu lai Cymorth 
cyngor ar ynni 
yn y cartref¹

3% neu lai

Gwasanaeth 
Gwella 
Effeithlonrwydd 
Ynni Cartref¹

Gweithio 
i osod y 
mesurau a 
ddyrannwyd 
mewn annedd 
sy’n perthyn i 
ddeiliad tŷ¹

Amserlenni Nifer y 
diwrnodau 
rhwng y cyswllt 
cychwynnol 
â’r cwsmer a 
chwblhad y 
gwaith gosod¹

45 Diwrnod 
Gwaith neu 
lai

Dim dangosydd

HYD
HYD
TACH
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Ansawdd Nifer y 
gosodiadau 
sy’n pasio 
arolygiad cyntaf 
y darparwr 
gwasanaeth¹

98% neu 
fwy

Nifer y 
gosodiadau 
sy’n pasio 
arolygiad 
cyntaf y 
darparwr 
gwasanaeth¹

98% neu 
fwy

Nifer y 
gosodiadau 
sy’n cyrraedd y 
safon ansawdd 
yn dilyn 
gwaith monitro 
annibynnol

100% Nifer y 
gosodiadau 
sy’n cyrraedd 
y safon 
ansawdd yn 
dilyn gwaith 
monitro 
annibynnol

100%

Nifer yr 
aelwydydd a 
gefnogwyd

Nifer yr 
aelwydydd 
unigryw a 
gafodd gyngor a 
chymorth

15,000 Nifer yr 
aelwydydd 
unigryw a 
gafodd gyngor 
a chymorth

6,325 erbyn 
diwedd y 
contract²

Nifer yr 
aelwydydd a 
gafodd becyn 
o fesurau 
effeithlonrwydd 
ynni am ddim

4,100 Nifer yr ael-
wydydd a 
gafodd becyn 
o fesurau ef-
feithlonrwydd 
ynni am ddim

6,325 erbyn 
diwedd y 
contract²

Perfformiad 
mewn 
cysylltiad â 
lleihau tlodi 
tanwydd

Lleihau’r costau 
ynni a fodelir 
oherwydd 
mesurau a 
osodwyd a 
chyngor yn 
y cartref a 
ddarparwyd

£425 fesul 
annedd ar 
gyfartaledd

Lleihau’r 
costau ynni 
a fodelir o 
ganlyniad 
i fesurau a 
osodwyd a 
chyngor yn 
y cartref a 
ddarparwyd

£425 fesul 
annedd ar 
gyfartaledd

Cynnydd yn y 
sgôr Tystysgrif 
Perfformiad Ynni 
o G/F/E hyd at D 
neu uwch

Cynnydd o 
80% hyd at 
Dystysgrif 
Perfformiad 
Ynni D neu 
uwch

Cynnydd yn y 
sgôr Tystysgrif 
Perfformiad 
Ynni o G/F/E 
hyd at C neu 
uwch

Cynnydd o 
80% hyd at 
Dystysgrif 
Perfformiad 
Ynni C neu 
uwch3
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tudalen 45  Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

Manteision 
amgylcheddol

Gostyngiad 
cyfartalog yn yr 
unedau ynni a 
fodelwyd y mae 
eu hangen i 
redeg y cartref

15,000 
mega joule 
neu fwy

Gostyngiad 
cyfartalog yn 
yr unedau ynni 
a fodelwyd 
y mae eu 
hangen i 
redeg y cartref

15,000 
mega joule 
neu fwy

Cyfanswm y 
gostyngiad 
amcangyfrifedig 
mewn effaith 
garbont

14,760 
tunnell o 
CO2 neu 
fwy

Cyfanswm y 
gostyngiad 
amcangyfrife-
dig mewn ef-
faith garbon

22,700 
tunnell 
CO2 neu 
fwy erbyn 
diwedd y 
contract

Manteision 
economaidd / 
cymunedol

Nifer o swyddi, 
prentisiaethau, 
cyfleoedd 
hyfforddiant a 
phrofiad gwaith 
newydd yn cael 
eu creu

40 yn 
ystod oes y 
cynllun

Dim dangosydd

Cyfran y 
gosodiadau 
i’w chwblhau’n 
flynyddol gan 
Fusnesau Bach 
a Chanolig

100% Cyfran y 
gosodiadau 
i’w chwblhau’n 
flynyddol gan 
Fusnesau 
Bach a 
Chanolig

100%, 
y mae’n 
rhaid i 90% 
ohonynt 
fod yn 
Fusnesau 
Bach a 
Chanolig 
yng 
Nghymru

Nodiadau:

1 Yn dynodi bod Dangosydd Perfformiad Allweddol yn cynnwys taliad perfformiad. 
2 Newidiwyd i 5,500 yn dilyn newid i’r contract ym mis Rhagfyr 2019 (paragraff 1.27) 
3 Dilëwyd y targed yn dilyn newid i’r contract ym mis Rhagfyr 2019 (paragraff 1.27)

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru
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Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau ffôn 
yn Gymraeg a Saesneg

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Shan Morgan  
Ysgrifennydd Parhaol 
Permanent Secretary 

Parc Cathays ● Cathays Park 
Caerdydd ● Cardiff 

CF10 3NQ 

Ffôn  ● Tel 03000258289 
PS.PermanentSecretary@gov.wales 
Gwefan ● Website: www.gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding 

Mark Isherwood AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddu Cyhoeddus 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN 

15th Hydref 2021 

Annwyl Mark 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus – gohebiaeth y 

Bumed Senedd  

Diolch am eich llythyr dyddiedig 21 Gorffennaf. Rwy’n gobeithio eich bod chi a'ch cyd-

aelodau o'r Pwyllgor yn teimlo bod y cyfarfod rhagarweiniol ar 20 Medi gyda 

Chyfarwyddwyr Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn un cynhyrchiol. 

Rydym yn gwerthfawrogi adroddiadau'r Pwyllgor yn fawr iawn, ac ar gais Pumed 

Pwyllgor y Senedd rwy'n ysgrifennu atoch i roi ymatebion i chi i adroddiadau a 

gohebiaeth derfynol y Pwyllgor hwnnw. 

Mae'r atodiadau canlynol yn ymateb yn unol â hynny i: 

- Atodiad 1 – Craffu ar Gyfrifon 2019-20 – Llywodraeth Cymru

- Atodiad 2 – Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – Adroddiad Gwaddol y Bumed

Senedd

- Atodiad 3 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at Ysgrifennydd Parhaol

Llywodraeth Cymru – 22 Mawrth 2021

Rwyf wedi croesawu gwaith craffu adeiladol y Pwyllgor yn ystod fy nghyfnod fel 

Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru ac rwy'n siŵr y bydd y Pwyllgor yn parhau â'i 

waith rhagorol yn nhymor newydd y Senedd. 

PAPAC(6)-06-21 PTN1 - Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol
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Shan Morgan  

Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 

Llywodraeth Cymru/ Welsh Government  
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Atodiad 1 

 

CRAFFU AR GYFRIFON 2019-20 – LLYWODRAETH CYMRU 

 

Diolch am yr adroddiad yn dilyn y gwaith craffu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 

Gyfrifon blynyddol 2019-20 Llywodraeth Cymru. Rwyf wedi ystyried pob un o'r 

argymhellion, ac mae fy ymatebion wedi'u nodi fel a ganlyn: 

 

Argymhelliad 1. Er ein bod yn cydnabod y rhwystrau ymarferol i gyhoeddi pob 

adroddiad ariannol ar yr un pryd, mae'r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth 

Cymru yn anelu at gyhoeddi'r dogfennau hyn naill ai ar yr un pryd neu mor agos â 

phosibl at ei gilydd. Yn benodol, rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 

cyhoeddi ei hadroddiad ar alldro cyn gynted â phosibl ar ôl gosod ei chyfrifon 

bob blwyddyn a chyn y sesiynau Craffu ar y Cyfrifon. 

 

Derbyn  

 

Mae'r adroddiadau a nodir yn Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Llywodraeth Cymru 

Rhan 1 fel Adroddiadau Allweddol i gyd yn cael eu cynhyrchu ar sail ystod o ffynonellau, 

neu maent yn destun gofynion adrodd penodol sy'n pennu eu hamseriad. 

 

Y Gyllideb 

Caiff cyhoeddiadau Cyllideb Llywodraeth Cymru eu cynhyrchu yn unol â'r Rheolau 

Sefydlog ac effeithir arnynt gan amserlenni’r Gyllideb a'r Adolygiad o Wariant a bennir 

gan Drysorlys EM 

 

Adroddiad ar Alldro 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio cyhoeddi'r adroddiad ar alldro ar gyfer y flwyddyn 

flaenorol o fewn 3 wythnos i gyhoeddi'r adroddiad blynyddol a'r cyfrifon. Mae'r 

adroddiad ar alldro yn dibynnu ar gwblhau'r archwiliad statudol blynyddol. 

 

Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru  

Mae Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru yn adroddiad Gweinidogol ar gynnydd 

tuag at yr amcanion llesiant ac nid yw'n adroddiad ariannol. Mater i Weinidogion Cymru 

yw amseriad, cwmpas a chynnwys yr Adroddiad Blynyddol.  

 
Adroddiad Llesiant Cymru 
Mae adroddiad blynyddol Llesiant Cymru yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y 
cynnydd y mae'r wlad yn ei wneud tuag at ei nodau llesiant. Mae'n ymwneud â 
chynnydd cyfunol Cymru fel gwlad ac nid yw'n adroddiad ar berfformiad sefydliad 
unigol. 
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Fel arfer, cyhoeddir yr Adroddiad ym mis Medi bob blwyddyn, fel bod modd cynnwys 

data o Arolwg Cenedlaethol Cymru yn y flwyddyn ddiweddaraf. 

 

Gan mai cyhoeddiad Ystadegau Swyddogol ydyw, y Prif Ystadegydd sy'n pennu 

cynnwys ac amseriad adroddiad Llesiant Cymru, yn unol â'r cod Ymarfer ar gyfer 

Ystadegau. Mae'r Cod yn nodi y dylid rhyddhau ystadegau cyn gynted ag yr ystyrir eu 

bod yn barod.  

 

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol  

Mae'n ofynnol cynhyrchu Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol o fewn 12 mis i etholiad ac 

mae'n nodi tueddiadau tebygol yn y dyfodol o ran llesiant economaidd, cymdeithasol, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru a gwybodaeth ddadansoddol gysylltiedig. Mae 

cynhyrchu'r adroddiad yn gysylltiedig ag amseru etholiadau ac argaeledd gwybodaeth 

ystadegol. Disgwylir i'r adroddiad nesaf gael ei gyhoeddi fis Rhagfyr 2021. 

 

Argymhelliad 2. Er budd tryloywder, rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru 

yn cyhoeddi manylion yn flynyddol ynghylch sut mae penderfyniadau wedi’u 

gwneud o ran cydymffurfio â’r Llawlyfr Adroddiadau Ariannol. Hoffem weld y 

wybodaeth hon yn cael ei chyhoeddi er mwyn i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

graffu arni cyn i’r cyfrifon gael eu paratoi. Rydym yn awyddus i glywed barn 

Llywodraeth Cymru ynghylch a yw hyn yn bosibl o fewn cyfyngiadau amser 

unrhyw newidiadau i’r Llawlyfr Adroddiadau Ariannol a’r gwaith o baratoi’r 

cyfrifon.  

 

Derbyn 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn anelu at roi diweddariad o'r fath i'r Pwyllgor o 2021-22 

ymlaen. Fodd bynnag, er bod y Llawlyr Adroddiadau Ariannol fel arfer yn cael ei 

gyhoeddi ym mis Rhagfyr, er mwyn cefnogi'r gwaith o baratoi'r cyfrifon o'r mis Ebrill 

canlynol ymlaen, nid yw'n anghyffredin i ychwanegiadau neu ganllawiau ychwanegol 

gan Drysorlys EM gael eu cyhoeddi drwy gyfnod paratoi’r cyfrifon - yn wir ar gyfer cylch 

2020-21 cyhoeddwyd canllawiau wedi'u diweddaru ym mis Mai 2021. Felly, dim ond 

adlewyrchu'r sefyllfa ar y dyddiad hwnnw y bydd unrhyw ddiweddariad a roddir i’r 

Pwyllgor.  

 

Argymhelliad 3. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu amserlen 

wedi’i diweddaru inni ar gyfer cyhoeddi ei Hadroddiad Blynyddol ar  Reoli 

Grantiau 2019-20.  
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Derbyn 

 

Oherwydd pwysau ar ein busnes yn sgil delio ag effaith y pandemig Covid-19, ni 

ddarparwyd adroddiad grantiau 2019-20 i'r Pwyllgor tan fis Mawrth 2021. Fodd bynnag, 

o 2020-21 ymlaen bydd yr adroddiad grantiau unwaith eto yn rhan annatod o'r 

adroddiad blynyddol a'r cyfrifon.  

 

Argymhelliad 4. Yn sgil barn amodol ar Gyfrifon Llywodraeth Cymru, rydym yn 

croesawu ystyriaeth y Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol o ddehongli 

Safon Gyfrifyddu Ryngwladol 37 (Darpariaethau, Rhwymedigaethau Wrth Gefn ac 

Asedau Wrth Gefn). Rydym yn argymell bod canlyniadau’r ystyriaethau hyn, gan 

gynnwys unrhyw ganllawiau newydd, yn cael eu rhannu â’r Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus ochr yn ochr â manylion gwersi a ddysgwyd gan Lywodraeth Cymru a 

sut y bydd y rhain yn cael eu hymgorffori mewn prosesau ariannol yn y dyfodol.  

 

Derbyn 

 

Yn dilyn trafodaeth yn y Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol ym mis Tachwedd 

2020, cyhoeddodd Trysorlys EM ganllawiau ychwanegol ym mis Mai 2021 ar gymhwyso 

Safon Gyfrifyddu Ryngwladol 37 (Darpariaethau, Rhwymedigaethau Digwyddiadol ac 

Asedau Digwyddiadol) ar gyfer cyfrifyddu gan roddwyr grantiau yn y sector cyhoeddus1. 

 

Mae canllawiau Trysorlys EM yn ddefnyddiol o ran nodi'r materion i'w hystyried o 

safbwynt cyfrifyddu gan roddwyr grantiau ac IAS37, ond roedd y canllawiau a 

gyhoeddwyd yn amhendant ac nid ydynt yn rhagnodi triniaeth a fyddai'n effeithio ar 

Gyfrifon Llywodraeth Cymru 2019-20. Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried y 

canllawiau ychwanegol ac wedi dod i'r casgliad nad yw ein safbwynt ar gymhwyso 

IAS37 wedi newid.  

 

Cafodd y canllawiau ychwanegol a chasgliadau swyddogion Llywodraeth Cymru eu 

hystyried gan Bwyllgor Archwilio a Risg Llywodraeth Cymru yn ei gyfarfod ar 12 

Gorffennaf.  

 

Nid ydym yn rhag-weld unrhyw ganllawiau pellach gan yr FRAB ar IAS37 a chyfrifyddu 

gan roddwyr grantiau yn y dyfodol rhagweladwy 
 

 

 

 

 

 

 

1https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/984519/IAS_37_and_Grantor_A

ccounting_Application_Guidance.pdf 
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Argymhelliad 5. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’r ffordd y 

mae’n esbonio’r amrywiannau rhwng y gyllideb a’r alldro, fel yr adroddwyd yn y 

Crynodeb o’r Alldro Adnoddau. Dylai hyn ddefnyddio iaith glir i egluro gwahanol 

elfennau’r gyllideb a’r alldro yn eu herbyn. Dylai hefyd egluro goblygiadau 

tanwariant i Lywodraeth Cymru (gan gynnwys Cronfa Wrth Gefn Cymru) a 

darparu’r gwasanaethau a ddarperir. 

 

Derbyn  

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i geisio gwella eglurder yr esboniadau a ddarperir 

yn y Crynodeb o’r Alldro Adnoddau. Yn anffodus, hyd nes y bydd y cyfrifon wedi'u 

cwblhau a'u cymeradwyo gan Archwilio Cymru, ni allwn gwblhau'r sefyllfa alldro ar gyfer 

y flwyddyn ac felly'r balans wrth gefn. Am y rheswm hwn darperir rhagor o wybodaeth 

am yr alldro terfynol mewn adroddiad ar wahân a gyhoeddir o fewn tair wythnos i osod y 

cyfrifon blynyddol. 

 

Argymhelliad 6. Barn y Pwyllgor yw y dylai Llywodraeth Cymru ddangos esiampl 

o ran ei dull o adrodd ar berfformiad. Rydym yn argymell yn gryf bod Llywodraeth 

Cymru yn amlinellu ei pherfformiad yn erbyn pob un o’r Dangosyddion 

Perfformiad Allweddol yn ei Hadroddiad Blynyddol. Dylai hyn adlewyrchu arfer 

gorau o ran cynnwys a chyflwyno’r wybodaeth hon.  

 

Cafwyd rhagor o ohebiaeth ynghylch y Dangosyddion Perfformiad Allweddol gyda'r 

Pwyllgor yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad hwn; gweler Atodiad 3 sy'n trafod y Fframwaith 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol.  

 

Argymhelliad 7. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ysgrifennydd Parhaol yn 

darparu diweddariad am y cynnydd a wnaed wrth ddatblygu’r Dangosyddion ac 

yn darparu’r amserlen ar gyfer cwblhau’r gwaith hwn.  

 

Cafwyd rhagor o ohebiaeth ynghylch y Dangosyddion Perfformiad Allweddol gyda'r 

Pwyllgor yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad hwn; gweler Atodiad 3 sy'n trafod y Fframwaith 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol. 

 

Argymhelliad 8. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhannu â’r 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y papurau a lywiodd ei phenderfyniad i ddod â’r 

archwiliad allanol o hawliadau grant awdurdodau lleol i ben, ei gwerthusiad o’r 

peilot gydag Archwilio Cymru a’i hasesiad risg o’r penderfyniad.  
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Derbyn 

 

Roedd y penderfyniad yn seiliedig ar drafodaethau gydag Archwilio Cymru ynghylch 

natur ansylweddol canlyniadau'r gwaith archwilio a wnaed hyd yn hyn, ac a oedd yn 

rhesymol ai peidio i roi baich gwaith archwilio ychwanegol ar Lywodraeth Leol yn unig. 

Rheolir cynlluniau grant gan swyddogion polisi yn seiliedig ar y telerau ac amodau 

rhwymol sy'n cwmpasu'r hyn y gellir ei gyflawni, y canlyniadau a'r mecanweithiau talu. 

Mae'r dull hwn yn cael ei gymhwyso i bob un o'r rhai sy'n derbyn grant yn y trydydd 

sector, y sector preifat neu'r sector cyhoeddus. Wrth ddileu'r angen am waith archwilio 

ychwanegol, y cyfan y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud yw defnyddio dull cyson o 

ymdrin â phob cynllun grant. 

 

Argymhelliad 9. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 

gwybodaeth am sut y mae’n cael y sicrwydd gofynnol ynghylch cyllid grant i 

awdurdodau lleol yn dilyn y penderfyniad i gael gwared ar y gofyniad am 

archwiliad. Dylai hyn egluro sut y bydd y datganiad blynyddol gan Swyddogion 

Adran 151 yn rhoi sicrwydd ychwanegol i’w hardystiad o hawliadau grant unigol.  

 

Derbyn 

 

Rhaid i bob grant neilltuedig fanylu ar y telerau ac amodau sy'n gyfreithiol rwymol megis 

y cyraeddiadau, y canlyniadau a'r dulliau talu sy'n ofynnol gan dderbynnydd y grant. Nid 

yw hyn yn wahanol ar gyfer sefydliadau'r sector cyhoeddus neu’r sector preifat. Yna 

defnyddir y telerau ac amodau hyn gan swyddogion polisi i fonitro cynnydd a chytuno ar 

daliadau carreg filltir. Rôl y swyddog Adran 151 yw cadarnhau bod y gwariant a 

dderbyniwyd wedi'i ddefnyddio at y dibenion y cytunwyd arnynt ac yn unol â thelerau ac 

amodau cyfreithiol rwymol y grant. Drwy wneud hynny, mae'n ategu'r trefniadau monitro 

arferol a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru.   

 

Argymhelliad 10. Nodwn y gwendidau a nodwyd gan Wasanaeth Archwilio 

Mewnol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â mentrau rheoli’r gweithlu. Rydym 

yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi sicrwydd i’r Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus yr ymdriniwyd â’r gwendidau hyn.  

 

Derbyn 

Lwfans Dyletswyddau Dros Dro 

Rydym yn parhau i ymgysylltu â'n cydweithwyr ar Ochr yr Undebau Llafur (TUS)  i 

gytuno ar strategaeth i reoli nifer y staff sy'n derbyn Lwfansau Dyletswydd Dros Dro 

(TDA) yn y sefydliad, i lefel yr ydym yn fwy cyfforddus â hi. Mae nifer y lwfansau wedi 

bod yn uwch nag yr hoffwn i yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan ein bod wedi ceisio 

rheoli ein hadnoddau'n ofalus o fewn ein cyfyngiadau cyllidebol, ac wedi cyfyngu ar ein 

gweithgarwch recriwtio. 
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Mae Covid hefyd wedi effeithio'n sylweddol ar ein cynnydd yn ystod y 12 mis diwethaf. 

Fel sefydliad, roedd angen yr hyblygrwydd arnom i symud adnoddau'n gyflym i rolau 

blaenoriaeth dros dro yn y meysydd lle’r oedd yr angen mwyaf. Mae'r defnydd o 

Lwfansau Dyletswyddau Dros Dro yn y modd hwn wedi bod yn briodol yn unol â’r polisi, 

ac wedi cynnig mwy o ystwythder i ni wrth ddelio â'r materion uniongyrchol oedd yn ein 

hwynebu ar y pryd. Wrth symud ymlaen, fy nod yw lleihau'n sylweddol yr angen am 

lwfansau, yn enwedig rhai tymor hwy dros 6 mis. Mae'r pyrth dyrchafu mewnol wedi ein 

galluogi i ddechrau'n gryf ar hyn gyda 90 o staff ar draws y graddau SEO a G7 (51 SEO 

a 39 G7), a oedd yn derbyn Lwfansau Dyletswyddau Dros Dro wedi llwyddo i gael eu 

dyrchafu i swyddi ar radd uwch, gan ddileu'r angen am lwfans. Disgwyliwn i'r sefyllfa 

hon wella ymhellach wrth i'r pyrth recriwtio barhau drwy'r graddau yn y sefydliad. 

 

Rydym wedi ymrwymo i weithio'n agos gyda TUS i gytuno ar opsiynau pellach i reoli 

Lwfansau Dyletswyddau Dros Dro, o gynlluniau ymadael ar gyfer y rhai sydd wedi bod 

yn cael lwfansau am gyfnod sylweddol, a pholisi diwygiedig gyda threfniadau 

llywodraethiant llymach wrth gymeradwyo lwfansau tymor hwy. 

 

Secondiadau 

Mae'r cynnydd o ran gweithredu'r argymhellion ar yr Archwiliad Secondiadau wedi bod 

yn arafach na'r disgwyl. Y bwriad oedd iddynt fod yn rhan o’r broses o weithredu'r 

adolygiad Gwasanaethau Corfforaethol, fodd bynnag, mae’r symud adnoddau a’r ffocws 

ar ymdrin â materion sy'n ymwneud â Covid wedi atal yr adolygiad rhag cael ei 

gwblhau'n llawn. Rwy’n falch o ddweud, fodd bynnag, ein bod wedi cryfhau ein dull o 

ymdrin â secondiadau yn ddiweddar drwy adnoddau ychwanegol. Mae hyn yn golygu 

bod un tîm bellach yn goruchwylio secondiadau, mae'r broses wedi'i symleiddio a cheir  

mecanweithiau cymeradwyo clir, rydym wedi gwella ein trefniadau contract drwy lunio 

dogfennau safonol ac mae trefniadau adrodd gwell ar waith. Rwy'n llawn ddisgwyl i 

unrhyw gamau sy'n weddill gael eu cwblhau yn ystod y misoedd nesaf, wrth i’r tîm 

weithio'n agos gyda’r Gwasanaeth Archwilio Mewnol ac Ochr yr Undebau Llafur i 

weithredu’r argymhellion.  

 

Gweithwyr Asiantaeth 

Gwnaed cynnydd o ran yr Archwiliad Weithwyr Asiantaeth. Cyhoeddwyd polisi newydd 

ym mis Mawrth 2021 i adlewyrchu argymhellion adroddiad y Gwasanaeth Archwilio 

Mewnol, ac mae wedi cryfhau'r meysydd canlynol yn benodol: 

 

- Cymeradwyaeth gan y cyfarwyddwr Adnoddau Dynol cyn penodi ac ôl lleoliad 12 

wythnos; 

- y dyddiad arfaethedig ar gyfer diwedd y contract, a thystiolaeth bod cydweithwyr wedi 

ceisio llenwi’r swydd yn fewnol.  
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Argymhelliad 11. Rydym yn argymell bod agendâu cyfarfodydd Pwyllgor 

Archwilio a Sicrwydd Risg Llywodraeth Cymru, ynghyd â chrynodeb priodol o 

faterion sy’n codi o’r cyfarfodydd, yn cael eu cyhoeddi fan lleiaf.  

 

Derbyn 

 

Cytunwyd gyda Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) y bydd 

agendâu ARAC Llywodraeth Cymru a chrynodeb o'r materion dan sylw yn cael eu 

cyhoeddi, gan ddechrau o'r cyfarfod nesaf. 

 

Argymhelliad 12. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhannu â’r 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus werthusiad o’r adolygiad peilot o'r Llyfrgell 

Genedlaethol a sylwadau ar unrhyw wersi a ddysgwyd. Dylai Llywodraeth Cymru 

hefyd gyhoeddi amserlenni ar gyfer adolygiadau gwerthuso Cyrff Hyd Braich 

eraill a manylion am sut y defnyddiwyd dull seiliedig ar risg i bennu trefn 

blaenoriaeth yr adolygiadau hyn.  

 

Derbyn 

 

Bydd swyddogion yr Uned Cyrff Cyhoeddus yn cynnal gwerthusiad o'r Adolygiad 

Pwrpasol o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, gan gynnwys ymarferiad gwersi a ddysgwyd. 

Bydd canlyniadau'r ymarferiadau hyn yn cael eu rhannu â'r Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus. 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn drafftio amserlen a fydd yn nodi manylion yr holl 

Adolygiadau Pwrpasol o Gyrff Hyd Braich yng Nghymru, sydd o fewn cylch gwaith yr 

Uned Cyrff Cyhoeddus dros gyfnod o 5 mlynedd y Llywodraeth newydd. Defnyddir nifer 

o ffynonellau tystiolaeth wrth ddatblygu'r amserlen hon, gan gynnwys trafodaeth gyda 

Thimau Partneriaeth, a dadansoddi Model Sicrwydd sy'n seiliedig ar Risg. Mae'n werth 

nodi y bydd angen rhaglen gytbwys o adolygiadau dros y cylch 5 mlynedd i gwblhau'r 

rhaglen yn effeithiol. 

 

Argymhelliad 13. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi diweddariad 

i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar yr amserlenni ar gyfer gwerthuso’r Uned Cyrff 

Cyhoeddus a’i fod yn derbyn copi o unrhyw adroddiad a chasgliadau. 

 

Derbyn 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybodaeth i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am 

amseriad y gwerthusiad o'r Uned Cyrff Cyhoeddus, a bydd yn rhannu canlyniad y 

gwerthusiad hwnnw gyda'r Pwyllgor. 
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Mae gwaith paratoi ar y gwerthusiad hwnnw wedi dechrau, a bydd yn cynnwys barn y 

Fforwm Arweinwyr Cyhoeddus a Thimau Partneriaeth Llywodraeth Cymru. 
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Atodiad 2 

 

Y PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS: Y BUMED SENEDD – ADRODDIAD 

GWADDOL 

 

Diolch am Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd. Rwy’n croesawu canfyddiadau'r 

adroddiad hwn, ac rwy’n darparu’r ymatebion canlynol i'r ddau argymhelliad sy'n 

ymwneud â Llywodraeth Cymru. 

 

Argymhelliad 5. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ymateb i 

adroddiadau Archwilydd Cyffredinol Cymru o fewn 15 diwrnod gwaith, er mwyn 

llywio penderfyniadau’r Pwyllgor ynghylch sut i flaenoriaethu ei waith, yn unol â’r 

protocol presennol. 

 

Derbyn 

 

Rydym wedi atgoffa swyddogion o'r angen i ymateb i adroddiadau Archwilydd 

Cyffredinol Cymru o fewn 15 diwrnod a byddwn yn sicrhau y cydymffurfir â'r targed hwn 

cyn belled ag y bo modd.  

 

Ar adegau, oherwydd cymhlethdod yr argymhelliad a'r angen i gael cyfraniadau lluosog 

i'r argymhelliad, mae’n bosibl y bydd y targed 15 diwrnod yn her i'w gyflawni. Mewn 

sefyllfa o’r fath, byddwn yn ymateb i'r Archwilydd Cyffredinol o fewn 15 diwrnod, gan 

amlinellu'r cynnydd a wnaed a phryd y disgwyliwn allu anfon yr ymateb 

 

Argymhelliad 6. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i ymateb i 

argymhellion ein Pwyllgor olynol drwy nodi naill ai ‘derbyn’ neu ‘gwrthod’. 

 

Derbyn  

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ymateb i'r argymhellion gyda naill ai ymateb 

'derbyn' neu ymateb 'gwrthod'. Rydym wedi atgoffa swyddogion o'r angen i ymateb fel 

hyn. 
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Atodiad 3  

 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at yr Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru 

- 22 Mawrth 20212  

 

Cymerodd eich Pwyllgor blaenorol gryn dipyn o ddiddordeb yn y gwaith yr oeddwn 

wedi’i roi ar y gweill i ddatblygu system o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol. 

Ymdriniodd y Pwyllgor â hwy mewn llythyr ar 21 Mawrth yn ogystal ag mewn 

argymhellion penodol yn eu hadroddiad gwaddol a'u hadroddiadau ar gyfrifon. 

 

Mae'r gwaith ar y system wedi mynd rhagddo'n sylweddol ers y tro diwethaf imi roi 

diweddariad i’r Pwyllgor, ac mae ein cyfrifon blynyddol yn cynnwys amlinelliad lefel 

uchel o'r system fel y mae ar hyn o bryd. Nid ydym wedi rhoi'r holl ddata cefndir yn y 

cyfrifon eu hunain, yn rhannol oherwydd y byddai gwneud hynny'n cymryd cryn dipyn o 

le, ac yn rhannol oherwydd bod rhywfaint o'r data a ddefnyddir gennym yn gyfrinachol 

neu ddim yn addas i’w wneud yn gyhoeddus am resymau eraill.  Gallwn rannu'r holl 

ddata gyda'r Pwyllgor os yw'r Pwyllgor yn dymuno ei weld, ond byddai angen inni 

wneud hynny ar y sail ei fod yn cael ei drin fel dogfen gyfrinachol ac nad yw'n cael ei 

rannu ymhellach. 

 

At hynny, wrth gwrs, bydd fy olynydd Andrew Goodall am ystyried a yw hwn yn ddull y 

mae am barhau ag ef a’i ddatblygu ymhellach, gan ymgynghori â’r Prif Weinidog. Rwy’n  

siŵr y bydd Andrew yn cadw mewn cof y pwyntiau y mae'r Pwyllgor wedi'u mynegi 

wrthyf am y system hon, ac y bydd yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y datblygiadau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru - 22 Mawrth 2021.pdf (senedd.cymru) 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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