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Seilir penawdau ar egwyddorion llywodraethu da o 
Cyflawni Llywodraethu Da mewn Llywodraeth: Fframwaith (CIPFA/Solace, 2016). 

 

Cyf Camau Gweithredu a Mesurau  Targed 

A Uniondeb a Gwerthoedd  
(Ymddwyn ag uniondeb, arddangos ymrwymiad cryf i werthoedd moesegol, a pharchu grym y gyfraith) 

1 
Byddwn yn parhau i ddatblygu trefniadau llywodraethu corfforaethol yn unol â disgwyliadau 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, Cynllun Gweithredu Asesiad Corfforaethol Swyddfa 
Archwilio Cymru cytunedig ac egwyddorion cenedlaethol cyflawni llywodraethu da  

Mawrth 
2018 

2 Byddwn yn darparu hyfforddiant Côd Ymddygiad i aelodau ar ôl etholiad 2017  Medi 
2018 

3 
Byddwn yn darparu strategaeth gofal cwsmeriaid i sicrhau ein bod yn cyrraedd disgwyliadau 
ein cwsmeriaid ond gan sicrhau bod hyn yn cael ei wneud mewn ffordd sy'n cefnogi 
cyfathrebu'r Cyngor a'i amcanion.  

Mawrth 
2018 

4 Byddwn yn adolygu ein Strategaeth Atal Twyll ac Arferion Llwgr  Mawrth 
2018 

5 Byddwn yn adolygu ein Rheolau Gweithdrefn Ariannol  Mawrth 
2018 

6 Byddwn yn hyrwyddo polisïau a gweithdrefnau Ariannol, Strategaeth Atal Twyll ac Arferion 
Llwgr yr Awdurdod Parhaus 

7 Byddwn yn Cau ac yn Archwilio'r Cyfrifon o fewn yr amserlenni priodol  Mehefin 
2017 

B Bod yn agored ac ymgysylltu 
(Sicrhau ein bod yn agored ac ymgysylltu'n drylwyr â rhanddeiliaid) 

1 Byddwn yn datblygu ymhellach ymagweddau ymgynghori, ymgysylltu ac ymchwilio'r Cyngor  Mawrth 
2018 

2 
Byddwn yn gwahodd Gweithgor Adolygu'r Cyfansoddiad i gysoni'r dyddiadau cau o ran 
Rheolau Sefydlog a Rheolau'r Weithdrefn Gaffael ar gyfer cyflwyno Cwestiynau Rhybudd o 
Gynnig, Cwestiynau a Deisebau. 

Medi 
2018 

3 
Byddwn yn sicrhau bod y Pwyllgorau Craffu yn ystyried manteisio'n well ar gyfleoedd i herio 
cynigion a phenderfyniadau sy'n herio newid.  
O Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru - Llywodraethu Da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau  

Mawrth 
2018 

4 

Byddwn yn sicrhau bod y Swyddogion yn gweithio gyda'r cynghorwyr i nodi lefel y 
wybodaeth y mae cynghorwyr am ei gweld ar opsiynau ar gyfer newid i wasanaeth, er mwyn 
gwella tryloywder o ran y broses gwneud penderfyniadau.  
O Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru - Llywodraethu Da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau  

Mawrth 
2018 

5 

Byddwn yn adolygu cylch gwaith y Grŵp Llywodraethu Corfforaethol a'r Gweithgor  
Adolygiad Corfforaethol er mwyn egluro eu cyfrifoldebau o ran asesu ac adolygu trefniadau 
llywodraethu.  
O Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru - Llywodraethu Da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau  

Mawrth 
2018 

6 
Byddwn yn gweithio'n agos gydag adrannau i flaenoriaethu a helpu gwasanaethau i 
ymgysylltu â'r bobl iawn ar yr adeg iawn ac i gyflawni blaenraglen waith Marchnata a'r 
Cyfryngau.  

Mawrth 
2018 

7 

Byddwn yn cynnal ac yn datblygu prif lwyfannau digidol yr awdurdod sef y wefan 
gorfforaethol, y fewnrwyd, yr ystafell newyddion, Darganfod Sir Gâr, a gwefan y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  Byddwn hefyd yn cynyddu ymwybyddiaeth o ymgyrch 'Ar-lein 
Amdani' i annog rhagor o bobl i ryngweithio â'r cyngor yn ddigidol 

Mawrth 
2018 

8 Byddwn yn parhau i ddatblygu a gweithredu GeoDiscover ac yn parhau i'w gyflwyno ledled y 
Cyngor, ynghyd â defnydd llawn o'r Gazetteer  

Mawrth 
2018 

Cynllun Gweithredu Llywodraethu a Defnyddio Adnoddau yn Well

http://www.cipfa.org/policy-and-guidance/publications/d/delivering-good-governance-in-local-government-framework-2016-edition
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Cyf Camau Gweithredu a Mesurau  Targed 

9 Byddwn ni, fel rhan o'r Strategaeth Trawsnewid Digidol, yn parhau i ymgysylltu a deall 
anghenion yr Adran i'w galluogi i ddarparu gwasanaethau effeithiol.  

Mawrth 
2020 

10 
Byddwn yn parhau i ymateb i geisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (FOIA) oddi 
mewn i'r terfyn amser Statudol - fodd bynnag, byddwn yn parhau i bwysleisio atebion da a 
digonol (2.1.1.17)                                                                                                     (Canlyniad 2016/17 - 94.43%) 

90% 

11 Ein nod yw cynyddu defnydd y cyhoedd o wefan y Cyngor (ICT/005) 
(2016/17 - 1,278,152 o ymweliadau) 

1,400,00
0 

C Gwneud gwahaniaeth 
(Diffinio deilliannau o ran manteision economaidd, cymdeithasol, ac amgylcheddol cynaliadwy) 

1 
Byddwn yn cefnogi gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn arwain ar ddatblygiad 
Cynllun Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, craffu arno, a strwythur grŵp thematig y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  

Mawrth 
2018 

2 Ar gyfer 2018/19 byddwn yn cyhoeddi Strategaeth Gorfforaethol gyfnerthedig, a fydd yn 
cynnwys Amcanion Llesiant a Phrif Flaenoriaethau Amcanion Gwella y Cyngor.  

Mawrth 
2018 

3 
Byddwn yn datblygu cyfres o Ddangosyddion Deilliannau Sir Gaerfyrddin gyda'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn rhoi sylw i'r rhain, lle gallwn, fel corff cyhoeddus, yn ein 
Hamcanion Llesiant a Chynlluniau Gweithredu.  

Mehefin 
2018 

4 Byddwn yn adolygu polisi'r Cyngor ynghylch gwaredu eiddo diangen ac yn sicrhau ei fod yn 
cyd-fynd â'r blaenoriaethau adfywio   

Mawrth 
2018 

5 Byddwn yn cynyddu % yr aelwydydd sy'n cyrchu'r Rhyngrwyd yn Sir Gaerfyrddin ar sail 
canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru (ICT/006)                                                (2014/15 - 76%) 80% 

6 Ein nod yw cynyddu % y bobl sy'n cytuno bod eu cyngor lleol yn darparu gwasanaethau o 
safon uchel(PAM/002)                                                                                                  (Canlyniad 2016/17  51 %) 

52 % 

D Sicrhau ein bod yn cyflawni'r hyn y mae'n fwriad gennym ei wneud  
Penderfynu ar yr ymyriadau angenrheidiol i gyflawni'r deilliannau bwriadedig i'r graddau gorau posibl 

1 
Byddwn yn monitro'r Cynlluniau Gweithredu manwl ar gyfer Amcanion Llesiant y Cyngor am 
2017/18 drwy gydol y flwyddyn, ac yn adrodd ynghylch unrhyw ymyriadau angenrheidiol 
sy'n ofynnol i'w cadw ar y trywydd iawn   

Mawrth 
2018 

2 
Byddwn yn sicrhau'r defnydd mwyaf posibl o Fuddion Cymunedol ym mhob enghraifft o 
gaffael lle gellir gwireddu buddion o'r fath, ac yn adrodd am y buddion yn achos pob 
contract sydd dros £1 filiwn  

Mawrth 
2020 

3 
Byddwn yn gweithredu fel galluogwr a chyfryngwr ar gyfer trawsnewid y modd y caiff 
gwasanaethau ledled y Cyngor eu darparu i gwsmeriaid trwy gynyddu cyfleoedd i gyrchu 
gwasanaethu'r Cyngor drwy dechnolegau digidol.  

Mawrth 
2020 

4 
Byddwn yn cynhyrchu Cynllun Gwasanaeth Digidol tymor hir sy'n galluogi tenantiaid i 
wneud pethau ar-lein. Sicrhau bod systemau yn cael eu datblygu i ddarparu gwell 
gwybodaeth. 

Mawrth 
2019 

5 
Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gael 
ystod o fanteision drwy weithio ar y cyd ym maes rheoli eiddo ac i leihau cost dal a rheoli 
eiddo drwy nodi cyfleoedd tymor byr a thymor hir.  

Mawrth 
2018 

6 
Byddwn yn datblygu ac yn gweithredu hwb ar gyfer pob gwasanaeth cysylltiedig ag eiddo, 
fframweithiau a swyddogaethau rheoli'r porth o fewn yr Awdurdod, ac ar gyfer partneriaid 
rhanbarthol a chleientiaid allanol posibl.  

Mawrth 
2018 

7 Byddwn yn cynyddu % y defnydd o'r ddesg gymorth Hunanwasanaeth TGCh (ICT/002) 
(2016/17 - 33%) 35% 

8 Byddwn yn cynyddu nifer y Gwasanaethau Cyngor Trafodiadol  sydd ar gael i'r cyhoedd ar-
lein. (ICT/003)                                                                                                                                                (2016/17 - 7) 10 

E Gwerthfawrogi ein pobl; ymgysylltu, arwain a chefnogi  
(Datblygu'r capasiti a'r gallu i arwain ac unigolion) 

1 Byddwn yn darparu Llawlyfrau a gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth i Gynghorwyr (ar ôl 
Etholiad 2017) ar y broses ddemocrataidd  

Gorff 
2017 
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2 Byddwn yn darparu hyfforddiant Côd Ymddygiad i aelodau ar ôl etholiad 2017   Medi 
2018 

3 Byddwn yn datblygu Fframwaith Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar sail y Fframwaith 
Ymddygiad  

Mawrth 
2018 

4 Byddwn yn datblygu Cynllun Gweithlu Strategol i'r Cyngor  Gorff 
2018 

5 
Byddwn yn cefnogi'r Fframwaith Rheoli Absenoldeb Salwch Corfforaethol drwy weithio gyda 
Phenaethiaid Gwasanaeth a rheolwyr i sicrhau bod cefnogaeth ar gael i'r staff lle bo'r angen 
a bod y polisi salwch yn cael ei roi ar waith yn gyson   

Mawrth 
2018 

6 
Byddwn yn peilota egwyddorion gweithio ystwyth newydd y Cyngor yn achos ymarferion 
gweithio ar draws yr Is-adran Rheoli Pobl. Bydd canlyniadau'r peilot hwn yn cael eu defnyddio 
i lywio cyflwyno gweithio ystwyth ledled y Cyngor  

Mawrth 
2018 

7 Byddwn yn sicrhau bod gan y defnyddiwr y ddyfais/dyfeisiau TG priodol i ddarparu eu 
gwasanaeth yn effeithiol.  

Mawrth 
2018 

8 
Ein nod yw cadw % y gweithwyr gan gynnwys athrawon a staff mewn ysgolion sy'n gadael 
cyflogaeth yr awdurdod lleol, boed ar sail wirfoddol neu anwirfoddol, i leiafswm (CHR/001)                                                                     
(Canlyniad 2016/17 - 6.96%) 

7% 

9 

Byddwn yn hyrwyddo ymhellach drefniadau pendant o ran rheoli absenoldeb salwch i leihau 
nifer y dyddiau gwaith / shifftiau y bu i bob gweithiwr awdurdod lleol cyfwerth ag amser 
llawn (CALl) eu colli oherwydd absenoldeb salwch. (CHR/002)   

                                                            (Canlyniad 2016/17 - 10.8 diwrnod) 

9.6 
diwrnod 

10 Byddwn yn cynyddu % y gliniaduron a ddefnyddir yn y cyngor i sicrhau ein bod yn symud 
tuag at weithlu hyblyg 80%. (ICT/004)                                                     (Canlyniad 2016/17 - 42%) 47% 

F Rheoli risgiau, perfformiad ac arian  
(Rheoli risgiau a pherfformiad drwy reolaeth fewnol gadarn a rheolaeth ariannol gyhoeddus gref) 

1 Byddwn yn datblygu Strategaeth Rheoli Risg newydd  Mawrth 
2018 

2 Byddwn yn sicrhau bod Rheoli Parhad Busnes a Chynlluniau Argyfwng yn gweithio gyda'i 
gilydd ledled yr Awdurdod drwy gyfarfodydd grŵp rheolaidd  

Mawrth 
2018 

3 Byddwn yn sicrhau bod risgiau sy'n gysylltiedig â'r holl safleoedd sy’n eiddo i Gyngor Sir 
Caerfyrddin neu’n cael eu defnyddio ganddo yn cael eu nodi a’u rheoli’n addas a digonol.  

Mawrth 
2018 

4 Byddwn yn adolygu Asesiad Risg Canolfan Ddata  Chwefror 
2020 

5 
Byddwn yn datblygu ymhellach drefniadau Rheoli Perfformiad Corfforaethol y Cyngor e.e. 
Cynlluniau Busnes i gyrraedd disgwyliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a 
Dangosfyrddau System Monitro Perfformiad a Gwella (PIMS) 

Mawrth 
2018 

6 

Byddwn yn atgyfnerthu ymhellach drefniadau cynllunio ariannol drwy ddatblygu 
cysylltiadau amlwg rhwng y Cynllun Ariannol Tymor Canolig a phrosesau cynllunio 
corfforaethol y Cyngor (Adroddiad Cynllunio Arbedion Menter Cyllid Preifat Swyddfa 
Archwilio Cymru).  

Mawrth 
2018 

7 
Byddwn yn nodi cyllid cyfalaf a refeniw a ddyrannwyd i'n Hamcanion Llesiant ac yn 
monitro'r modd rydym yn dyrannu adnoddau yn unol â'r blaenoriaethau hyn.  
(Adroddiad Cynllunio Arbedion Menter Cyllid Preifat Swyddfa Archwilio Cymru). 

Chwefror 
2018 

8 

Byddwn yn atgyfnerthu ymhellach drefniadau cynllunio ariannol drwy sicrhau bod 
amserlenni cyflawni mewn achosion busnes yn bendant a thrwy adolygu amserlenni mewn 
ymarferion herio'r Gyllideb gydag Aelodau'r Bwrdd Gweithredol.  
(Adroddiad Cynllunio Arbedion Menter Cyllid Preifat Swyddfa Archwilio Cymru). 

Mawrth 
2018 

9 
Byddwn yn atgyfnerthu ymhellach drefniadau rheoli ariannol drwy weithredu ein polisi 
incwm a chodi tâl  
(Adroddiad Cynllunio Arbedion Menter Cyllid Preifat Swyddfa Archwilio Cymru). 

Mawrth 
2018 

10 Byddwn yn atgyfnerthu ymhellach drefniadau cynllunio ariannol drwy ddiweddaru ein 
strategaeth cronfeydd wrth gefn a'i chyflwyno i'r Cyngor newydd.  

Medi 
2017 
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(Adroddiad Cynllunio Arbedion Menter Cyllid Preifat Swyddfa Archwilio Cymru). 

11 Byddwn yn gwella caffael ymhellach drwy weithio gydag adrannau ar Reoli Categori 
gwariant  

Mawrth 
2020 

12 Byddwn yn darparu, drwy TGCh, awtomateiddio ac integreiddio prosesau gweithio mewnol 
a gweithdrefnau i roi bod i arbedion effeithlonrwydd.   

Mawrth 
2018 

13 Byddwn yn anelu at fwyafswm incwm derbyniadau cyfalaf i gefnogi rhaglen gyfalaf o £2.7m 
(2.1.2.12)                                                                                                       (Canlyniad 2016/17 - 90% = £2.36m) 100% 

14 Ein nod yw cynyddu % y Dreth Gyngor a gesglir (CFH/007)              (Canlyniad 2016/17 97.05%) 97.10% 

15 Ein nod yw casglu o leiaf 98% o'r ardrethi annomestig (CFH/008) 
 (Canlyniad 2016/17 - 98.2%) 98% 

G Tryloywder ac atebolrwydd da 
(Gweithredu arferion da o ran tryloywder, adrodd, ac archwilio er mwyn darparu atebolrwydd effeithiol) 

1 

Byddwn yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol manwl am 2016/17 a diweddariad am ein 
cynnydd o ran y Strategaeth Gorfforaethol. Byddwn hefyd yn cymharu ac yn egluro ein 
canlyniadau yn erbyn holl Gynghorau eraill Cymru (ar gyfer Dangosyddion Cenedlaethol, 
canlyniadau 'Arolwg Cenedlaethol Cymru' ynghyd ag unrhyw ganfyddiadau Rheoleiddiol) 
gan nodi unrhyw fylchau y mae angen rhoi sylw iddynt.   

Hydref 
2017 

2 Byddwn yn parhau i adrodd ynghylch data perfformiad i'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol a'r 
Cyngor  

Mawrth 
2018 

3 Byddwn yn adolygu'r Llawlyfr Archwilio  Mawrth 
2018 

4 Byddwn yn sicrhau bod archwiliad anghymwys ar gyfrifon terfynol 2016/17.  Medi 
2017 

5 Byddwn yn anelu at sicrhau gwir gyflawniad yn erbyn y Cynllun Archwilio Blynyddol (6.4.1.3)  
                                                                                       (Canlyniad 2016/17 - 80%) 90% 

 


