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PWRPAS YR ADRODDIAD   

 

1 Cyflwyno, i’r aelodau, adroddiad gwella blynyddol gan Archwilydd 

Cyffredinol Cymru. Mae’r adroddiad gwella blynyddol a gyhoeddwyd yn 

cyflawni dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol yn unol â’r Mesur 

Llywodraeth Leol (2009) trwy grynhoi ei waith archwilio ac asesu.  

 

CRYNODEB GWEITHREDOL 

 

2 Yn seiliedig ar y gwaith a wneir gan Swyddfa Archwilio Cymru a’r 

rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i hynny, cred yr Archwilydd 

Cyffredinol fod yr Awdurdod wedi cyflawni ei ddyletswyddau cynllunio 

gwella yn 2017/18 ac yn debygol o gydymffurfio â gofynion Mesur 

Llywodraeth Leol (2009) yn ystod 2018/19. 
 

ARGYMHELLION 

 

3 Gofynnir i’r aelodau nodi’r adroddiad gwella blynyddol. 

 

CEFNDIR 

 

4 Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol ar y llywodraeth, ac mae’n 

cael ei benodi gan Ei Mawrhydi y Frenhines. Mae’r Archwilydd Cyffredinol 

yn gwneud ei gwaith drwy ddefnyddio staff ac adnoddau eraill sy’n cael 

eu darparu gan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae Swyddfa Archwilio Cymru 

yn cael ei dal i gyfrif gan y Cynulliad Cenedlaethol. 

 

5 Gydag archwilwyr penodedig, mae’r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio 

cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, gan gynnwys awdurdodau unedol, yr 

heddlu, y gwasanaeth prawf, awdurdodau tân ac achub, parciau 

cenedlaethol a chynghorau cymuned. Mae hefyd yn cynnal 

astudiaethau gwerth am arian, ac mae’n asesu cydymffurfiaeth â 

gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. 
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GWYBODAETH 

 

6 Wrth bennu ehangder y gwaith a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn, bu 

Swyddfa Archwilio Cymru yn ystyried y cyfoeth o wybodaeth a gasglwyd 

yn sgil archwiliadau ac arolygiadau yn ogystal â ffynonellau eraill o 

wybodaeth a oedd ar gael, gan gynnwys mecanweithiau Awdurdod Tân 

ac Achub Gogledd Cymru ei hun i adolygu a gwerthuso.  

 

7 Yn ystod y flwyddyn, ni wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol unrhyw 

argymhellion ffurfiol. Fodd bynnag, roedd nifer o gynigion ar gyfer gwella 

wedi’u hawgrymu eisoes, ac yn ymwneud â diweddaru’r polisi a 

chanllawiau ar gyfer y cerbydau fflyd gwyn.  

 

GOBLYGIADAU 

 

Amcanion Llesiant Ni chanfuwyd dim. 

Cyllideb Ni chanfuwyd dim. 

Cyfreithiol 

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol yn 

adlewyrchu dyletswydd yr Awdurdod o dan 

Fesur Llywodraeth Leol 2009 i wneud trefniadau i 

sicrhau gwelliant parhaus wrth gyflawni ei 

swyddogaethau. 

Staffio Ni chanfuwyd dim. 

Cydraddoldeb/Hawliau 

Dynol/Y Gymraeg 
Ni chanfuwyd dim. 

Risgiau 

Ni chanfuwyd dim risgiau yn gysylltiedig â 

pheidio â chydymffurfio gan fod yr adroddiad yn 

dod i’r casgliad fod yr Awdurdod yn debygol o 

gydymffurfio â gofynion Mesur Llywodraeth Leol 

(2009) yn ystod 2018/19.  

 


