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Hybu Cig Cymru – Dogfen Fframwaith 
Mawrth 2017 

 
Cyflwyniad 

 
1. Lluniwyd y ddogfen hon gan yr Is-adran Amaeth - Cynaliadwyedd a Datblygu 
(ASDD) trwy ymgynghori â Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC). Mae’n 
pennu’r fframwaith eang y mae HCC yn gweithredu oddi mewn iddo, ac yn nodi 
manylion y telerau a’r amodau ar gyfer gweithredu. Darperir trosolwg cynhwysfawr 
o’r trefniadau rheoli arian cyhoeddus yng Nghymru gan Rheoli Arian Cyhoeddus 
Cymru. Caiff y ddogfen ei hadolygu o bryd i’w gilydd gan Lywodraeth Cymru a HCC 
ar y cyd a hynny heb fod am gyfnodau o fwy na phum mlynedd. Ceir copïau o’r 
ddogfen ynghyd ag unrhyw ddiwygiadau dilynol yn Llyfrgell Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru (y Cynulliad Cenedlaethol) ac maent ar gael i aelodau’r cyhoedd ar wefan 
HCC. Mae’r ASDD a HCC wedi llofnodi’r ddogfen a nodi’r dyddiad. 
 
2. Mae Llywodraeth Cymru a’i Chyrff Hyd Braich wedi cytuno ar yr Egwyddorion 
canlynol i lywodraethu’r berthynas rhyngddynt: 
 
 

Egwyddorion Llywodraethu sy’n diffinio’r berthynas rhwng Cyrff Hyd Braich 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Cymru  
 

Diben a chenhadaeth ar y cyd 

1. Cyflawni ar gyfer Cymru. Mae gan gyrff hyd braich swyddogaeth allweddol 
wrth lywodraethu Cymru a bodloni dyheadau trigolion Cymru. O safbwynt 
Llywodraeth Cymru, prif swyddogaeth cyrff hyd braich yw cyflawni ei 
chyfrifoldebau statudol a bodloni amcanion a sefydlwyd gan Weinidogion Cymru 
gan ddefnyddio arian a ddyfarnwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Cynhelir 
y berthynas hon trwy drefniant nawdd a reolir gan Lywodraeth Cymru ar ran y 
Gweinidogion. Ceir cyrff hyd braich o amrywiol fathau trefniadaethol, gan 
gynnwys elusennau a chyrff lled-farnwrol, a gallant gwmpasu gwahanol 
awdurdodaethau y tu hwnt i Gymru. Er y perchir yr amrywiaeth hwn, mae 
Gweinidogion yn disgwyl i gyrff hyd braich gyflawni swyddogaethau a 
gwasanaethau pwysig i bobl Cymru ar eu rhan.  
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2. Pwyslais canlyniadau a pherfformiad cyrff hyd braich. O fewn y cyfyngiadau 

a bennir gan statud ac ymrwymiadau Gweinidogol, caiff amcanion cyrff hyd 
braich eu nodi cyn belled â phosibl yn nhermau canlyniadau sy’n glir, yn 
berthnasol ac yn heriol. I hybu arloesedd ac effeithlonrwydd, caiff cyrff hyd braich 
gymaint o hyblygrwydd â phosibl o ran cyflawni’r canlyniadau hyn. Ni ddylai 
llythyron cylch gwaith unigol fod yn fwy rhagnodol na’r hyn sy’n ofynnol gan 
gyfrifoldebau’r cyrff hyd braich. Fodd bynnag, dylai’r fframwaith perfformiad 
asesu cyfraniad y corff hyd braich wrth gyflawni canlyniadau. 

 

Y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Chyrff Hyd Braich 

3. Perthynas a ddiffinnir gan ymddiriedaeth a risg. Dylai’r berthynas rhwng 

Llywodraeth Cymru a chyrff hyd braich fod yn seiliedig ar ymddiriedaeth a 
pharch at ei gilydd, gyda dull cymesur o ymdrin â risg. Pan fo tystiolaeth o 
berfformiad gwael neu lywodraethu gwan, bydd Llywodraeth Cymru yn 
mabwysiadu dull mwy ‘ymarferol’ rhagnodol o gynnal y berthynas. Bydd 
Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod ei swyddogaethau nawdd yn perfformio’n 
effeithiol ac yn bodloni’r disgwyliadau a bennir yn yr egwyddorion hyn. 

 
4. Cydweithredu effeithiol. Caiff cyrff hyd braich eu gwerthfawrogi am eu 

harbenigedd a’u profiad. Mae cyrff hyd braich, Llywodraeth Cymru a’r sector 
cyhoeddus ehangach yn cydnabod pwysigrwydd gweithio gyda’i gilydd a 
datblygu ‘Tîm Cymru’, chwilio am gyfleoedd ehangach a dyfnach i gydweithio 
wrth ddatblygu polisïau, cefnogi ei gilydd a dathlu llwyddiant. Dylid achub ar y 
cyfle i arbed arian, nodi arbedion a gwella effeithiolrwydd yn frwdfrydig ac ar y 
cyd. 

 
5. Cyfathrebu effeithiol. Mae cyrff hyd braich a Llywodraeth Cymru yn ffurfio teulu 

estynedig ac yn cynnal dull cyson, parchus a cholegol o ymdrin â’i gilydd yn 
gyhoeddus ac yn breifat. Mae pob parti yn ymdrechu i gyfathrebu’n effeithiol, bod 
mor agored â phosibl, peidio â rhannu gwybodaeth sy’n annisgwyl, a rheoli 
materion dadleuol trwy drafodaeth effeithiol a negodi aeddfed.  

 
Llywodraethu ac atebolrwydd 
 
6. Cadeirydd a bwrdd cyrff hyd braich. Mae cadeiryddion cyrff hyd braich yn bobl 

bwysig ym mywyd cyhoeddus Cymru a chânt eu penodi yn unol â Chod Ymarfer 
Penodiadau gan Weinidogion i Gyrff Cyhoeddus. Mae byrddau cyrff hyd braich 
yn atebol i Weinidogion am gyflawni’r amcanion sydd wedi eu diffinio, sicrhau 
llywodraethu corfforaethol o ansawdd uchel a goruchwylio swyddogion 

gweithredol y cyrff hyd braich, gan gynnwys y Prif Weithredwr. 
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7. Prif swyddogaeth y bwrdd wrth oruchwylio cyrff hyd braich. Dylai 
llywodraethu a’r drefn rheoli mewnol fod yn fater i fwrdd y corff hyd braich yn 
bennaf. Bydd Llywodraeth Cymru yn dibynnu ar y bwrdd, yr adran archwilio 
mewnol a Swyddfa Archwilio Cymru am sicrwydd. Dylai’r swyddogaeth nawdd 
ganolbwyntio ar fod yn atebol am ddarparu amcanion a rheoli’r berthynas rhwng 
y corff hyd braich a Llywodraeth Cymru. Dylid nodi swyddogaethau a 
disgwyliadau clir ar gyfer Gweinidogion, cadeiryddion, byrddau, swyddogion 
gweithredol, swyddogion cyfrifyddu, isadrannau nawdd ac archwilwyr yn y 
Ddogfen Fframwaith. 

 

8. Rheoli perfformiad. Er ein bod yn disgwyl i berfformiad da, llywodraethu 

effeithiol a pherthynas barchus fod yn bethau arferol, mae’n rhaid i’n dull fod yn 
un sy’n gallu ymateb yn effeithiol i berfformiad gwael neu broblemau eraill. Pan 
fo tystiolaeth o berfformiad gwael yn gysylltiedig ag amcanion, rheoli cronfeydd, 
effeithiolrwydd y bwrdd neu agweddau eraill ar lywodraethu, mae gan 
Lywodraeth Cymru yr hawl a’r cyfrifoldeb i gymryd mwy o ran a bod yn fwy 
rhagnodol. Cynhelir rheoli perfformiad ar sail risg, yn dibynnu ar dystiolaeth o 
reoli mewnol cadarn i ategu rheolaeth ysgafnach neu, fel arall, ddefnyddio 
rheolaeth gadarnach pan reolir risgiau yn llai boddhaol. 

 

9. Dirprwyo. Mae Llywodraeth Cymru a swyddogion cyfrifyddu cyrff hyd braich yn 

parhau i fod yn atebol ar y cyd am gronfeydd cyhoeddus sy’n cael eu gwario trwy 
nawdd cyrff hyd braich. Fodd bynnag, dylai’r drefn reoli nawdd arferol ddim ond 
bod mor rhagnodol ag sy’n angenrheidiol er mwyn cael sicrwydd bod cronfeydd 
cyhoeddus yn cael eu rheoli’n gywir a bod canlyniadau’n cael eu cyflawni’n gost-
effeithiol. Bydd cyfrifoldeb ariannol yn cael ei ddirprwyo i’r graddau sy’n bosibl, 
yn gyson â chyfrifoldebau Gweinidogion Cymru a’r swyddogion cyfrifyddu. 

 

10. Ymateb i newid. Mewn byd cyfnewidiol lle mae blaenoriaethau Gweinidogion yn 
newid, gall fod yn angenrheidiol ail-bennu swyddogaethau a dulliau cyflawni 
gwasanaethau cyrff hyd braich. Neu, pan fo hynny’n fwy priodol, gellid adolygu 
perthnasedd parhaus eu hamcanion a’u trefniadau cyfansoddiadol. O bryd i’w 
gilydd gall Llywodraeth Cymru gynnal adolygiadau trefniadaethol neu thematig 
manwl i sicrhau bod ei chyrff hyd braich yn parhau i fod yn addas i’r diben a 
gwneud cynigion i’w diwygio. 

 

 

3. Yn ogystal â hyn, mae’n rhaid i HCC sicrhau, wrth gyflawni ei swyddogaethau, 

ei fod yn gwneud hynny mewn modd sy’n gyson ag Egwyddorion Llywodraethu sy’n 
Canolbwyntio ar y Dinesydd sy’n cynnwys y Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus a 
nodir gan y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus (Pwyllgor Nolan): 
 

 rhoi’r Dinesydd yn gyntaf;  

 gwybod Pwy sy’n gwneud Beth a Pham;  

 ymgysylltu ag Eraill;  

 byw Gwerthoedd Gwasanaeth Cyhoeddus;  

 meithrin Darpariaeth Arloesol;  

 bod yn Sefydliad sy’n Dysgu; a 



 4 

 chyflawni Gwerth am Arian. 
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Cynnwys 
 
1. Diben Hybu Cig Cymru 

 
2. Llywodraethu ac Atebolrwydd 

 
2.1 Gwreiddiau Cyfreithiol y Pwerau a’r Dyletswyddau 
 
2.2 Swyddogaethau a Chyfrifoldebau 
 

 Cyfrifoldeb Gweinidogion 
 Atebolrwydd a Chyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyfrifyddu 
 Atebolrwydd a Chyfrifoldebau Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol yr 

Adran nawdd 
 Y Tîm Nawdd 
 Atebolrwydd a Chyfrifoldebau’r Prif Weithredwr fel Swyddog 

Cyfrifyddu’r Corff Hyd Braich 
 Swyddogaeth y Prif Weithredwr fel Swyddog Cyfuno 
 Swyddogaeth y Prif Weithredwr fel Prif Swyddog achosion yr 

Ombwdsmon 
 Bwrdd Hybu Cig Cymru 

 
2.3  Trefniadau Cyfrifyddu ac Archwilio 
 

 Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
 Pwyllgor Archwilio 
 Archwilio Mewnol 
 Archwilio Allanol 
 Hawl Mynediad yr Adran Nawdd 

 
3. Trefniadau Rheoli 

 
3.1 Cyffredinol 
 
3.2 Staff Hybu Cig Cymru 
 

 Recriwtio, Cadw a Chymell Staff 
 Tâl ac Amodau Gwasanaeth 
 Cylch Cyflog 
 Buddion Staff a Dyfarniadau nad ydynt yn gyflog 
 Pensiynau 
 Dileu Swydd, Taliad Diswyddo a Digolledu 

3.3  Fframwaith Cynllunio 
 

 Cynllunio Cyllideb 
 Cynllunio Busnes 
 Rheoli Perfformiad 
 Adrodd ar Eithriadau 

3.4  Adolygiad Cyfnodol 
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3.5  Is-gwmnïau a Mentrau ar y Cyd 

 
4. Cyfrifoldebau Ariannol 

 
4.1  Gwariant 
 

 Benthyca, Rhoi benthyg, Gwarantau a Buddsoddiadau 
 Grantiau a Benthyciadau 

 
4.2 Cyllido 
 

 Incwm o Ffynonellau’r Trysorlys 
 Incwm o Ffynonellau nad ydynt yn rhai’r Trysorlys 
 Cronfeydd Preifat 

 
4.3  Rheoli Arian Parod 
 

 Balansau Arian Parod 
 Rheoli Derbyniadau 
 Trosglwyddiadau 
 Llog a Enillwyd ar Arian Parod a Balansau Banc 

 
4.4      Cymorth Gwladwriaethol 

 
 
5. Gofynion Eraill 
 

5.1 Rheoli Risg 
 
5.2 Darbodusrwydd, Effeithlonrwydd ac Effeithiolrwydd – arfarnu, ymchwil 

a gwerthuso 
 
5.3 Mynediad at Wybodaeth 
 
5.4 Ymdrin â Data a Diogelwch 
 
5.5 Sylwadau a chwynion 

 
Rhestr o Atodiadau 

 
Atodiad 1 Hanfodion Nawdd Effeithiol 
Atodiad 2 Rhestr o Ganllawiau a Chyfarwyddiadau Corfforaethol ar draws y 

Llywodraeth  
Atodiad 3 Crynodeb o’r Gofynion Cymeradwyo a’r Terfynau Dirprwyo  
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1. Diben Hybu Cig Cymru 
 
1.1 Mae Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC) yn gwmni cyfyngedig 

gan warant (Rhif Cwmni: 4635113) ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth 
Cymru. Ei brif bwrpas yw datblygu, hybu a marchnata cig coch Cymru. 

 
1.2 Mae Mesur Diwydiant Cig Coch (Cymru) 2010 (y Mesur) yn rhoi’r pŵer i 

Weinidogion Cymru gyflawni’r amcanion statudol o gynyddu effeithlonrwydd 
neu gynhyrchiant yn y diwydiant cig coch; gwella marchnata yn y diwydiant 
hwnnw; gwella neu ddatblygu gwasanaethau y mae’r diwydiant yn eu darparu 
neu y gallai eu darparu i’r gymuned; gwella’r dulliau y mae’r diwydiant yn 
cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy. Mae’r Mesur yn nodi yn Atodlen 1  
swyddogaethau statudol Gweinidogion Cymru at ddiben hybu’r amcanion hyn. 
Mae’r Mesur yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru ddirprwyo eu swyddogaethau 
o dan y Mesur. Mae Gweinidogion Cymru wedi defnyddio eu pŵer a’u 
swyddogaethau dirprwyedig o dan y Mesur i HCC. Nodir amcanion cyffredinol  
HCC yn ei gynllun corfforaethol a’i gynllun gweithredol blynyddol. 

 
2. Llywodraethu ac Atebolwydd 
 
2.1 Gwreiddiau Cyfreithiol y Pwerau a’r Dyletswyddau 
 
2.1.1 Mae Adran 7 y Mesur yn rhoi i Weinidogion Cymru y pŵer i ddirprwyo eu 

swyddogaethau o dan y Mesur. Dirprwyodd cytundeb dirprwyo rhwng 
Gweinidogion Cymru a HCC ar 28 Mawrth 2008 (“y Cytundeb Dirprwyo”) yr 
holl swyddogaethau a nodir yn y Mesur i HCC.  Bydd y Cytundeb Fframwaith 
hwn yn gorfodi gofynion sy’n gyson â’r Cytundeb Dirprwyo, ac nad ydynt yn 
gwrthdaro ag ef. 

 
 
2.2 Swyddogaethau a Chyfrifoldebau 
 

Cyfrifoldebau Gweinidogol 
 
2.2.1 Mae’r Prif Weinidog wedi neilltuo’r cyfrifoldeb am oruchwylio HCC i 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (y 
Gweinidog). Y Gweinidog, yn gyffredinol, sy’n gweithredu swyddogaethau 
Gweinidogion Cymru yn gysylltiedig â HCC. Mae’r Gweinidog yn pennu’r 
fframwaith polisi ar gyfer HCC ac mae’n atebol i’r Cynulliad Cenedlaethol am 
ei weithgareddau. Bydd y Gweinidog yn cyfarfod â Bwrdd HCC bob blwyddyn 
i adolygu perfformiad a thrafod gweithgareddau’r presennol a’r dyfodol.  

 
Atebolrwydd a Chyfrifoldebau’r Prif Swyddog Cyfrifyddu 
 
2.2.2 Prif Swyddog Cyfrifyddu Gweinidogion Cymru yw Ysgrifennydd Parhaol 

Llywodraeth Cymru. Nodir ei gyfrifoldebau ef/hi gan Drysorlys Ei Mawrhydi ac 
mae’n atebol i’r Cynulliad Cenedlaethol (trwy Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y 
Cynulliad Cenedlaethol) ac i Senedd y DU (trwy Bwyllgor Tŷ’r Cyffredin ar 
Gyfrifon Cyhoeddus) am: 
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 reoleidd-dra a phriodoldeb cyllid Llywodraeth Cymru;  

 cadw cofnodion priodol ar gyfer Gweinidogion Cymru; a  

 defnyddio adnoddau yn effeithiol ac yn effeithlon. 
 
2.2.3 Mae’r Prif Swyddog Cyfrifyddu yn gyfrifol hefyd am sicrhau bod y rheolaethau 

ariannol a’r dulliau eraill o reoli a ddefnyddir ar draws Llywodraeth Cymru yn 
briodol ac yn ddigonol i ddiogelu cronfeydd y cyhoedd. Caiff ei gynorthwyo yn 
y dyletswyddau hyn gan y Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol – Economi, Sgiliau a 
Chyfoeth Naturiol a ddynodwyd ganddo/ganddi yn Swyddog Cyfrifyddu 
Ychwanegol (AAO), sydd â chyfrifoldeb dirprwyedig dros HCC. 

 
Atebolrwydd a Chyfrifoldeb Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol yr Adran Nawdd 
 
2.2.4 Y Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol – Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol yw 

AAO yr adran nawdd. Mae’n gyfrifol i’r Gweinidog a’r Cynulliad Cenedlaethol 
am sicrhau bod rheolaethau ariannol a dulliau eraill o reoli a ddefnyddir gan 
HCC yn cydymffurfio â gofynion priodoldeb a rheoli ariannol da. Yn unol â 
hyn, mae’r AAO yn gyfrifol am sicrhau bod datganiad digonol o’r berthynas 
ariannol rhwng Gweinidogion Cymru a HCC ar waith a’i fod yn cael ei 
adolygu’n rheolaidd; mae hefyd yn gyfrifol am ansawdd perthynas 
Llywodraeth Cymru â HCC. 

 
2.2.5 Mae’r AAO yn atebol i’r Cynulliad Cenedlaethol ac am gynghori’r Gweinidog: 
 

 ar fframwaith priodol o amcanion a thargedau ar gyfer HCC, yng ngoleuni 
amcanion strategol ehangach yr adran, dangosyddion cyflawni a 
pherfformiad allweddol. 

 ar y graddau y mae HCC yn cyflawni ei amcanion strategol o fewn y 
fframwaith polisi ac adnoddau a bennwyd gan y Gweinidog ac a yw’n 
cyflawni gwerth am arian. 
 

2.2.6 Mae’r AAO yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau ar waith i: 
 

 fonitro gweithgareddau HCC a’i sefyllfa ariannol trwy gyfarfodydd 
rheolaidd a llenwi ffurflenni; 

 ymdrin ag unrhyw broblemau sylweddol a allai godi o fewn HCC, gan 
gynnal ymyraethau a bennir yn angenrheidiol; 

 cynnal o bryd i’w gilydd asesiad o’r risgiau i’r adran ac i amcanion a 
gweithgareddau HCC; 

 hysbysu HCC am bolisïau perthnasol y llywodraeth yn brydlon;  

 hysbysu bwrdd HCC am unrhyw bryderon am weithgareddau HCC y mae 
angen esboniadau a sicrwydd yn eu cylch, a chymryd camau adfer; a 

 phennu Prif Weithredwr HCC yn Swyddog Cyfrifydd. 
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2.2.7 Mae gan yr AAO gyfrifoldeb dirprwyedig am reoli perthynas HCC o ddydd i 
ddydd â Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Amaeth, Cynaliadwyedd a 
Datblygu, sy’n arwain y tîm nawdd yn Llywodraeth Cymru. 

 
Y Tîm Nawdd 
 
2.2.8 Yr Is-adran Amaeth, Cynaliadwyedd a Datblygu (ASDD) yn yr adran nawdd 

yw prif gyswllt HCC.  Dyma’r brif ffynhonnell cyngor i’r Gweinidog wrth 
gyflawni ei gyfrifoldebau yn gysylltiedig â HCC. Mae hefyd yn cefnogi AAO yr 
adran nawdd â’i gyfrifoldebau ef yn gysylltiedig â HCC. Bydd swyddogion y 
tîm nawdd yn cyd-gysylltu’n rheolaidd â swyddogion HCC i adolygu ei 
berfformiad ariannol yn erbyn y cynlluniau a’i gyflawniad yn erbyn y targedau. 
Bydd y tîm nawdd yn achub ar y cyfle hefyd i lywio ac esbonio datblygiadau 
polisi ehangach a allai effeithio ar HCC. Ceir rhagor o wybodaeth am 
gyfrifoldebau’r gangen nawdd yn Atodiad 1. 

 
Atebolrwydd a Chyfrifoldebau’r Prif Weithredwr fel Swyddog Cyfrifyddu HCC 
 
Cyffredinol 
 
2.2.9 Nodir cyfrifoldebau penodol Swyddog Cyfrifyddu HCC ym Memorandwm 

Llywodraeth Cymru "Cyfrifoldebau Swyddog Cyfrifyddu Corff Hyd Braich". Fel 
swyddog cyfrifyddu, mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol yn bersonol am 
stiwardio’r cronfeydd cyhoeddus y mae’n gyfrifol amdanynt yn briodol; am 
weithredu a rheoli HCC o ddydd i ddydd; ac am sicrhau ei fod yn cydymffurfio 
â gofynion Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru. Caiff cyflogeion HCC 
gynorthwyo’r Prif Weithredwr i gyflawni ei swyddogaeth o ddydd i ddydd. Caiff 
y Prif Weithredwr hefyd ddirprwyo gweinyddiaeth o ddydd i ddydd y 
cyfrifoldebau hyn i’r cyflogeion hynny. Ond mae’n parhau i fod yn gyfrifol ac yn 
atebol dan y ddogfen hon. 

 
Atebolrwydd i’r Cynulliad Cenedlaethol 
 
2.2.10 Mae Swyddog Cyfrifyddu’r Corff Hyd Braich yn atebol i’r Cynulliad 
Cenedlaethol am y canlynol: 
 

 llofnodi cyfrifon a sicrhau bod cofnodion priodol yn cael eu cadw 
amdanynt:   

 sicrhau bod y cyfrifon yn cael eu paratoi a’u cyflwyno yn unol ag unrhyw 
gyfarwyddyd a gyflwynir gan Weinidogion Cymru;  

 llofnodi datganiad o gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu i’w gynnwys yn yr 
adroddiad blynyddol a’r cyfrifon;  

 llofnodi’r Datganiad Llywodraethu i’w gynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol 
a’r Cyfrifon;  

 rhoi tystiolaeth, gan gynnwys mynd i wrandawiadau, ar faterion sy’n 
ymwneud â HCC sy’n codi gerbron Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y 
Cynulliad Cenedlaethol, pwyllgorau eraill y Cynulliad Cenedlaethol, 
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Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin ar Gyfrifon Cyhoeddus neu Bwyllgorau Seneddol 
eraill, i gyfrif am stiwardiaeth HCC o adnoddau cyhoeddus; a  

 gweithredu unrhyw argymhellion gan y pwyllgorau hynny a dderbyniwyd 
gan Lywodraeth Cymru. 
 

Atebolrwydd i’r Adran Nawdd 
 
2.2.11 Mae Swyddog Cyfrifyddu’r Corff Hyd Braich yn atebol i’r tîm nawdd am y 
canlynol: 
 

 sefydlu, mewn cytundeb â’r tîm nawdd, gynlluniau corfforaethol a 
gweithredol HCC; 

 hysbysu’r tîm nawdd am y cynnydd o ran helpu i gyflawni amcanion polisi'r 
adran a dangos sut mae adnoddau yn cael eu defnyddio i gyflawni’r 
amcanion hynny; 

 sicrhau y darperir rhagolygon a gwybodaeth monitro yn brydlon ar 
berfformiad a chyllid i’r tîm nawdd; hysbysu’r tîm nawdd os yw gorwario’n 
debygol a chadarnhau bod camau cywiro yn cael eu cymryd 

 sicrhau y caiff y tîm nawdd ei hysbysu cyn gynted â phosibl am broblemau 
sylweddol; a 

 rhoi i’r tîm nawdd unrhyw wybodaeth briodol y gallai ofyn amdano 
ynghylch perfformiad a gwariant. 

 
Cyfrifoldebau i Fwrdd HCC 
 
2.2.12 Mae hefyd yn gyfrifol am: 
 

 hysbysu’r bwrdd am sut y cyflawnodd ei gyfrifoldebau fel y’u nodir yn y 
ddogfen hon, deddfwriaeth berthnasol, Llythyr Cylch Gwaith blynyddol y 
Gweinidog neu ohebiaeth arall; ac unrhyw ganllawiau eraill a allai godi o 
bryd i’w gilydd;  

 rhoi gwybod i’r bwrdd am berfformiad HCC o’i gymharu â’i nodau ac 
amcanion;  

 sicrhau bod y bwrdd yn ymdrin yn llwyr ag ystyriaethau ariannol yn ystod 
pob cam wrth wneud a gweithredu ei benderfyniadau a bod technegau 
arfarnu ariannol addas yn cael eu dilyn;  

 sicrhau y cynhelir system o reoli risg i lywio penderfyniadau ar gynlluniau 
ariannol a gweithredol ac i gynorthwyo wrth gyflawni amcanion a 
thargedau; 

 sicrhau bod dulliau rheoli mewnol a rheolaethau ariannol cadarn yn cael 
eu cyflwyno, eu cynnal a’u hadolygu’n rheolaidd - gan gynnwys mesurau i 
ddiogelu rhag twyll a lladrad (bydd mesurau o’r fath yn cynnwys system 
gynhwysfawr o awdurdod dirprwyedig mewnol); sefydlu gweithdrefnau ar 
gyfer ymdrin â chwynion am HCC; a datblygu a chynnal polisïau rheoli 
personél priodol, a bydd y cyfan ar gael yn gyfleus i’r holl staff; a 
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 chymryd camau priodol yn unol â thelerau memorandwm y swyddog 
cyfrifyddu os yw’r bwrdd neu ei Gadeirydd yn ystyried dull o weithredu a 
fyddai’n cynnwys trafodiad y mae’r Prif Weithredwr o’r farn y byddai’n 
groes i’r gofynion priodoldeb neu reoleidd-dra, neu nad yw’n cynrychioli 
gweinyddiaeth ochelgar neu ddarbodus, neu, effeithlonrwydd neu 
effeithiolrwydd, dichonoldeb amheus neu sy’n anfoesol. 

Swyddogaeth y Prif Weithredwr fel Swyddog Cyfuno  
 
2.2.13 Pennir y Prif Weithredwr gan Drysorlys Ei Mawrhydi fel Swyddog Cyfuno HCC 

at ddibenion Cyfrifon Llywodraeth Gyfan ac mae’n rhaid cydymffurfio â 
gofynion Memorandwm y Swyddog Cyfuno.  

 
Swyddogaeth y Prif Weithredwr fel y Prif Swyddog ar gyfer Achosion yr 
Ombwdsmon 
 
2.2.14 Y Prif Weithredwr yw’r Prif Swyddog ar gyfer ymdrin ag achosion sy’n 

ymwneud ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 
 
Bwrdd HCC 
 
2.2.15 Penodir y Cadeirydd ac aelodau’r bwrdd am gyfnod o dair blynedd gan y 

Gweinidog. Gwneir penodiadau o’r fath yn unol â Chod Ymarfer y 
Comisiynydd Apwyntiadau Cyhoeddus. 
https://www.publicappointmentscommissioner.org/web-
app/plugins/spaw2/uploads/files/Code%20of%20Practice%20August%202005
.pdf 

 
Cydnabyddir y bydd rhwymedigaethau a dyletswyddau’r Cyfarwyddwr fel y’u 
nodir yn y Cytundeb yn ddarostyngedig bob amser i’w ddyletswyddau 
cyfreithiol ac ymddiriedol i HCC, gan gynnwys (heb gyfyngiad) y dyletswyddau 
a orfodir ar y Cyfarwyddwyr gan Ddeddf Cwmnïau 2006. 

  
Cyfrifoldebau ar y Cyd 
 
2.2.16 Swyddogaeth y bwrdd yw: 
 

 darparu arweinyddiaeth effeithiol; diffinio a datblygu cyfeiriad strategol a 
phennu amcanion heriol; 

 hybu safonau uchel o gyllid cyhoeddus, cynnal yr egwyddorion rheoleidd-
dra, priodoldeb a gwerth am arian; 

 sicrhau bod gweithgareddau HCC yn cael eu cyflawni yn effeithlon ac yn 
effeithiol; a 

 monitro perfformiad i sicrhau bod HCC yn bodloni ei nodau, amcanion a 
thargedau perfformiad yn llawn. 

 
2.2.17 I wneud hyn mae’n rhaid i’r bwrdd sicrhau bod trefniadau effeithiol ar waith i 

roi sicrwydd ynglŷn â rheoli risg, llywodraethu a rheoli mewnol. Mae’n rhaid 
iddo sefydlu Pwyllgor Archwilio sy’n cael ei gadeirio gan aelod anweithredol 
(ond nid y Cadeirydd na’r Trysorydd) i ddarparu cyngor annibynnol. Disgwylir 

https://www.publicappointmentscommissioner.org/web-app/plugins/spaw2/uploads/files/Code%20of%20Practice%20August%202005.pdf
https://www.publicappointmentscommissioner.org/web-app/plugins/spaw2/uploads/files/Code%20of%20Practice%20August%202005.pdf
https://www.publicappointmentscommissioner.org/web-app/plugins/spaw2/uploads/files/Code%20of%20Practice%20August%202005.pdf
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i’r bwrdd sicrhau ei hun o effeithiolrwydd y systemau rheoli mewnol a rheoli 
risg. 

 
2.2.18 Nid yw cyfrifoldeb personol y Prif Weithredwr fel Swyddog Cyfrifyddu i sicrhau 

rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian yn lleihau o gwbl gyfrifoldeb 
aelodau’r Bwrdd sydd â dyletswydd i weithredu mewn modd sy’n hybu 
safonau uchel o gyllid cyhoeddus ac am sicrhau bod gweithgareddau HCC yn 
cael eu cynnal mewn modd effeithlon ac effeithiol. Ni chaiff roi cyfarwyddiadau 
i’r Prif Weithredwr sy’n gwrthdaro a’i ddyletswyddau fel Swyddog Cyfrifyddu 
HCC. 

 
2.2.19 Yn benodol, mae’r bwrdd yn gyfrifol am: 
 

 sefydlu a gweithredu nodau ac amcanion strategol HCC yn gyson â’i 
ddiben cyffredinol ac o fewn y fframwaith polisïau ac adnoddau a bennir 
gan y Gweinidog; 

 sicrhau bod y Gweinidog yn cael ei hysbysu’n llawn am unrhyw 
newidiadau sy’n debygol o effeithio ar gyfeiriad strategol HCC neu ar ba 
mor gyraeddadwy yw ei dargedau, a’r camau angenrheidiol er mwyn 
ymdrin â newidiadau o’r fath;  

 sicrhau cydymffurfiad ag unrhyw ofynion statudol neu weinyddol yn 
gysylltiedig â’r defnydd o gronfeydd cyhoeddus;  ei fod yn gweithredu o 
fewn terfynau ei awdurdod statudol ac unrhyw awdurdod dirprwyedig y 
cytunir arno gyda’r adran nawdd, ac yn unol ag unrhyw amodau eraill sy’n 
ymwneud â’r defnydd o gronfeydd cyhoeddus; ac, wrth wneud 
penderfyniadau, ei fod yn ystyried canllawiau a gyflwynwyd gan 
Lywodraeth Cymru; 

 sicrhau ei fod yn derbyn ac yn adolygu gwybodaeth ariannol yn rheolaidd 
ynglŷn â rheoli HCC; ei fod yn cael ei hysbysu’n brydlon am unrhyw 
bryderon ynghylch gweithgareddau HCC; a, phan fo’n berthnasol, ei fod yn 
rhoi sicrwydd cadarnhaol i’r Gweinidog drwy’r tîm nawdd bod camau adfer 
priodol wedi eu cymryd i fynd i’r afael ag unrhyw bryderon; 

 dangos safonau uchel o lywodraethu corfforaethol bob amser, gan 
gynnwys trwy ddefnyddio’r pwyllgor archwilio i helpu’r bwrdd fynd i’r afael 
â risgiau ariannol a risgiau allweddol eraill; a 

 phenodi Prif Weithredwr [gyda chymeradwyaeth y Gweinidog ymlaen llaw]. 
 

2.2.20 Caiff y bwrdd, i’r graddau a ganiateir gan y Mesur, ddirprwyo’r cyfrifoldeb am 
weinyddu materion rheoli o ddydd i ddydd i’r staff, ond mae’n parhau i fod yn 
gyfrifol ac yn atebol yn y pen draw am yr holl faterion hynny. Mae’n rhaid i 
HCC gadw rhestr o faterion a gedwir i’w penderfynu gan y bwrdd yn ogystal â 
chynllun dirprwyo sydd wedi ei gymeradwyo gan y bwrdd. 

 

Cyfrifoldebau Personol y Cadeirydd 
 

2.2.21 Mae’r cadeirydd yn atebol i’r Gweinidog [a’r Bwrdd]. Caiff y cyfathrebu rhwng 
bwrdd HCC a’r Gweinidog, yng nghwrs arferol busnes, ei gynnal drwy’r 
Cadeirydd. Bydd y Cadeirydd yn sicrhau bod aelodau eraill y bwrdd yn cael 
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gwybod am unrhyw gyfathrebu o’r fath. Mae’n gyfrifol am sicrhau bod polisïau 
a gweithredoedd y bwrdd yn cefnogi polisïau strategol ehangach y Gweinidog 
a bod y materion yn cael eu cynnal mewn ffordd onest. Mae’n rhaid i’r polisïau 
a’r gweithredoedd hyn gael eu cyfathrebu a’u lledaenu i bob rhan o HCC, pan 
fo hynny’n briodol. 

 

2.2.22 Mae gan y Cadeirydd gyfrifoldeb penodol i arwain o ran: 
 

 ffurfio strategaethau’r bwrdd; 

 sicrhau bod y bwrdd, wrth wneud penderfyniadau, yn ystyried yn briodol 
ofynion statudol a rheoli ariannol a’r holl ganllawiau perthnasol gan 
gynnwys canllawiau a ddarperir gan Weinidogion Cymru; 

 hybu’r defnydd darbodus, effeithlon ac effeithiol o staff ac adnoddau eraill; 

 sicrhau safonau uchel o reoleidd-dra a phriodoldeb; a 

 chynrychioli safbwyntiau’r bwrdd i’r cyhoedd. 
 
2.2.23 Mae’n rhaid i’r Cadeirydd hefyd: 
 

 sicrhau bod holl aelodau’r bwrdd yn cael eu briffio’n llawn ynglŷn â 
thelerau eu penodiad a’u dyletswyddau, hawliau a chyfrifoldebau; 

 sicrhau ei fod, ynghyd ag aelodau eraill y bwrdd, yn cael yr hyfforddiant 
priodol, gan gynnwys ar ofynion rheoli ac adrodd ariannol cyrff y sector 
cyhoeddus ac ar y gwahaniaethau a allai fodoli rhwng arferion y sector 
preifat a’r sector cyhoeddus; 

 sicrhau bod gan y bwrdd gydbwysedd o sgiliau sy’n briodol i gyfarwyddo 
busnes HCC, a chynghori’r Gweinidog, pan fydd penodiadau yn cael eu 
gwneud ganddo ef neu hi, am anghenion HCC pan fo seddi gwag yn codi 
ar y bwrdd; 

 asesu perfformiad aelodau unigol o’r bwrdd yn unol â’r trefniadau y 
cytunwyd arnynt â’r tim nawdd; 

 sicrhau bod Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau’r Bwrdd ar waith sy’n gyson 
â Chod model Llywodraeth Cymru. 

 
Cyfrifoldebau Aelodau Unigol o’r Bwrdd 
 
2.2.24 Wrth gyflawni eu dyletswyddau a’u cyfrifoldebau bydd aelodau’r bwrdd yn: 
 

 cydymffurfio bob amser â Chod Ymddygiad HCC ar gyfer Aelodau’r 
Bwrdd, ac â’r rheolau sy’n ymwneud â’r defnydd o arian cyhoeddus a 
gwrthdaro buddiannau;  

 peidio â chamddefnyddio gwybodaeth a gafwyd wrth gyflawni eu 
gwasanaeth cyhoeddus er budd personol neu elw gwleidyddol, na cheisio 
defnyddio’r cyfle i gyflawni gwasanaeth cyhoeddus i hybu eu buddiannau 
preifat neu rai pobl neu sefydliadau y mae ganddynt berthynas â nhw; 
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 cydymffurfio â rheolau HCC ynglŷn â derbyn anrhegion a lletygarwch, a 
phenodiadau busnes; a  

 gweithredu yn gwbl ddidwyll er budd gorau HCC. 
 

 
 
2.3 Trefniadau Cyfrifyddu ac Archwilio 
 
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
 
2.3.1 Nodir y gofynion cyfrifyddu ac adrodd statudol yn Neddf Cwmnïau 2006. 

Cyfrifon Statudol 
 
2.3.2 Ym mhob blwyddyn ariannol, mae’n ofynnol i HCC baratoi cyfrifon yn unol â’r 

Cyfeiriad Cyfrifon a gyflwynir gan Weinidogion Cymru, y statudau perthnasol / 
y Siarter Brenhinol a Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth / Datganiad 
o'r Arfer a Argymhellir ar gyfer elusennau. Cyn gynted ag y bydd yr archwiliad 
o’r cyfrifon wedi’i gwblhau, bydd HCC yn cyflwyno i Archwilydd Cyffredinol 
Cymru y cyfrifon wedi’u llofnodi ynghyd â llythyr cynrychioli. Caiff dau gopi o’r 
cyfrifon wedi’u llofnodi eu hanfon ymlaen at yr adran nawdd hefyd. Bydd y 
Gweinidog yn cyflwyno’r cyfrifon gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

 
Adroddiad Blynyddol 
 
2.3.3 Cyn gynted â phosibl ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, bydd HCC yn 

cyhoeddi adroddiad ar ei weithgareddau i ganiatáu i’r Cynulliad Cenedlaethol, 
cleientiaid eraill a’r cyhoedd farnu ei lwyddiant wrth gyflawni ei dargedau. Caiff 
union ffurf yr adroddiad blynyddol a gyhoeddir ei drafod gyda’r tîm nawdd. 

 
2.3.4 Mae’n rhaid i’r Adroddiad Blynyddol gael ei gyflwyno i’r Gweinidog cyn ei 

gyhoeddi’n ffurfiol. Caiff drafft o’r adroddiad ei gyflwyno i’r adran nawdd o leiaf 
deg diwrnod cyn ei argraffu.  

 
2.3.5 Mae’n rhaid i’r adroddiad blynyddol: 
 

 amlinellu prif weithgareddau a pherfformiad HCC yn ystod y flwyddyn 
ariannol flaenorol;  

 adrodd ar berfformiad o’i gymharu â dangosyddion perfformiad allweddol a 
phethau eraill y maent yn dymuno eu cyflawni, ac amlinellu’r cynnydd wrth 
ystyried themâu trawsbynciol Llywodraeth Cymru; 

 adrodd ar weithgareddau unrhyw gyrff corfforaethol sydd dan ei reolaeth;  

 cynnwys crynodeb o gyfrifon archwiliedig HCC neu gyhoeddi’r cyfrifon 
archwiliedig llawn mewn un ddogfen. 
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2.3.6 Mae’n rhaid gosod copi o’r Adroddiad Blynyddol gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol, ar ôl i’r cyfrifon gael eu harchwilio. Ni cheir cyhoeddi’r 
Adroddiad hyd nes iddo gael ei osod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol.  

 
2.3.7 Bydd HCC yn cyd-gysylltu ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a’r tîm nawdd 

ynghylch yr union amserlen ar gyfer cyhoeddi a chyflwyno’r Adroddiad 
Blynyddol a’r cyfrifon.  

 
Pwyllgor Archwilio 
 
2.3.8 Mae’n rhaid i HCC sefydlu Pwyllgor Archwilio i gynghori ei Swyddog 

Cyfrifyddu ynghylch a yw’r trefniadau o fewn HCC ar gyfer archwilio mewnol, 
archwilio allanol a materion llywodraethu corfforaethol yn ddigonol. Bydd HCC 
yn rhannu gyda’i dîm nawdd gopïau o gofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor 
Archwilio. Mae gan y tîm nawdd yr hawl hefyd i ddod i unrhyw gyfarfod o’r 
Pwyllgor Archwilio os yw’r amgylchiadau yn pennu bod hynny’n ofynnol. 

 
Archwilio Mewnol 
 
2.3.9 Mae’n rhaid i HCC: 

 

 sefydlu a chynnal trefniadau archwilio mewnol yn unol â’r amcanion, y 
safonau a’r arferion a ddisgrifir yn Safonau Archwilio Mewnol y 
Llywodraeth gan Drysorlys Ei Mawrhydi; 
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/internalaudit_300409.pdf 

 os darperir y swyddogaeth yn fewnol, sicrhau y gwneir trefniadau i gynnal 
adolygiadau ansawdd allanol o’i waith archwilio mewnol o leiaf unwaith 
bob pum mlynedd ac yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Llywodraeth. 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried a all ddibynnu ar yr adolygiadau hyn i 
roi sicrwydd ynghylch ansawdd archwiliad mewnol HCC; 

 bob blwyddyn, ar ôl cael cymeradwyaeth Swyddog Cyfrifyddu HCC a’i 
Bwyllgor Archwilio, cyflwyno i’r tîm nawdd y strategaeth archwilio, 
cynlluniau archwilio cyfnodol ac adroddiad archwilio blynyddol, gan 
gynnwys barn Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar reoli risg, 
rheoli a llywodraethu; a  

 hysbysu’r tîm nawdd cyn gynted â phosibl am unrhyw newidiadau i gylch 
gorchwyl ei drefniadau Archwilio Mewnol a/neu ei Bwyllgor Archwilio. 

 
2.3.10 Bydd Llywodraeth Cymru yn: 
 

 asesu effeithiolrwydd trefniadau archwilio mewnol HCC trwy graffu ar y 
cynlluniau ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol, adroddiadau ar 
weithgareddau yn y gorffennol a’i adroddiad sicrwydd blynyddol (a 
baratowyd gan Bennaeth Gwasanaeth Archwilio Mewnol HCC); a  

 bydd gan Lywodraeth Cymru hawl mynediad at yr holl ddogfennau a 
baratowyd gan archwilydd mewnol HCC, gan gynnwys pan gaiff y 
gwasanaeth ei roi i gontractwr allanol. 

 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/internalaudit_300409.pdf
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Archwilio Allanol 
 
2.3.11 Archwilydd Cyffredinol Cymru yw archwilydd allanol statudol HCC a 

benodwyd trwy gytundeb o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
 
. 
 
2.3.12 Bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru yn anfon copi o’i Adroddiad Sicrwydd 

Ychwanegol terfynol a’i Lythyr Rheoli at Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol yr 
adran nawdd. O dan adran 145 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 caiff 
Archwilydd Cyffredinol Cymru gynnal archwiliadau i ddarbodusrwydd, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y ffordd y defnyddiodd HCC ei adnoddau 
wrth gyflawni ei swyddogaethau. O dan adran 145A, caiff Archwilydd 
Cyffredinol Cymru gynnal astudiaethau i’w alluogi i wneud argymhellion ar 
gyfer gwella darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth i gyrff 
gyflawni eu swyddogaethau, ac astudiaethau eraill yn ymwneud â darparu 
gwasanaethau. At ddibenion yr archwiliadau hyn, yn ogystal â’r archwiliad 
ariannol statudol, mae gan Archwilydd Cyffredinol Cymru hawl mynediad 
statudol at ddogfennau. Bydd gan y Rheolwr a’r Archwilydd Cyffredinol 
hawliau mynediad hefyd trwy adran 136 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
Yn ogystal â hyn, bydd HCC yn darparu, mewn amodau i grantiau a 
chontractau, bod Archwilydd Cyffredinol Cymru yn gweithredu hawl mynediad 
o’r fath at ddogfennau a gedwir gan dderbynwyr grantiau a chontractwyr ac 
isgontractwyr yn unol â’r hyn sy’n ofynnol ar gyfer yr archwiliadau hyn; a bydd 
yn gwneud ei orau i sicrhau bod Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cael 
mynediad at unrhyw ddogfennau eraill sy’n ofynnol gan Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a gedwir gan gyrff eraill. 

 

Hawl Mynediad yr Adran Nawdd 
 
2.3.13 Pe bai unrhyw bryderon sylweddol yn codi mae gan y tim nawdd hawl 

mynediad at holl gofnodion a phersonél HCC at ddibenion monitro, gan 
gynnwys, er enghraifft, archwiliadau nawdd ac ymchwiliadau gweithredol. 

 
3. Trefniadau Rheoli 
 
3.1 Cyffredinol 
 

3.1.1 Oni chytunir fel arall yn ysgrifenedig gan y tîm nawdd, bydd HCC bob amser 
yn dilyn yr egwyddorion, y rheolau, y canllawiau a’r cyngor yn Rheoli Arian 
Cyhoeddus Cymru a’r ddogfen hon, gan gyfeirio unrhyw anawsterau neu 
gynigion posibl am eithriadau i’r tîm nawdd i ddechrau. Ceir rhestr o’r 
canllawiau a’r cyfarwyddiadau y mae’n ofynnol i HCC gydymffurfio â nhw yn 
atodiad 2. 

 
3.1.2 Mae’n rhaid i HCC sicrhau bob amser bod ei berthynas â Llywodraeth Cymru 

yn cael ei chydnabod yn briodol trwy ddefnyddio nod brand nawdd 
Llywodraeth Cymru. 
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3.1.3 Wrth fynd ati i gyflawni ei amcanion bydd HCC yn cydweithio’n agos â 
sefydliadau eraill yng Nghymru gan gynnwys y sector preifat, awdurdodau 
lleol a’r sector gwirfoddol gan adlewyrchu’r ymrwymiadau yng nghytundeb 
partneriaeth Gweinidogion Cymru gyda’r sectorau gwirfoddol, busnes a 
llywodraeth leol. 

 
3.2 Staff Hybu Cig Cymru  
 
Recriwtio, cadw a rheoli staff 
 
3.2.1 O fewn y cytundebau a gymeradwywyd gan y Gweinidog, mae HCC yn 

gyfrifol am recriwtio, cadw a chymell staff yn amodol ar y gofynion cyffredinol 
canlynol: 
 

 wrth recriwtio, rheoli a datblygu staff bydd HCC yn dilyn yr egwyddorion 
rheoleidd-dra a phriodoldeb wrth ddefnyddio adnoddau fel y’u nodir yn 
“Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru”, yn benodol ym Mhennod 4 sy’n ymdrin 
â strwythurau rheoli a llywodraethu mewnol; 

 caiff HCC bennu ei strwythur ei hun ac eithrio:  
 

 creu neu ail-raddio unrhyw swyddi uwch reolwyr sy’n adrodd yn 
uniongyrchol i’r Prif Weithredwr; 

 unrhyw gynnig i greu swydd newydd ar lefel nad yw eisoes wedi ei 
chynrychioli yn y strwythur staff, neu ail-raddio swydd i lefel felly; neu  

 unrhyw gynnig i ail-raddio’r holl swyddi ar radd benodol. 

 caiff HCC amrywio cyfanswm nifer y staff a gyflogir i adlewyrchu 
newidiadau yng ngraddfa ei weithrediadau neu ei swyddogaethau. Mae’n 
rhaid addasu’r cyflog cysylltiedig â’r costau perthnasol yn unol â hyn ac 
mae’n rhaid i’r tîm nawdd gytuno arnynt; 

 yn amodol ar ei lefelau awdurdod dirprwyedig, mae’n rhaid i HCC sicrhau 
nad yw creu unrhyw swyddi ychwanegol yn achosi ymrwymiadau yn y 
dyfodol a fydd yn fwy na’i allu i’w hariannu; 

 bydd polisïau rheoli a datblygu staff ar waith sy’n adlewyrchu trefniadau i 
arfarnu a rheoli perfformiad y staff gan gynnwys hyfforddiant a datblygiad i 
annog y staff i feddu ar ymddygiad a sgiliau rheoli, proffesiynol, ac unrhyw 
ymddygiad a sgiliau eraill perthnasol sy’n angenrheidiol er mwyn cyflawni 
eu swyddi; 

 bydd gan HCC God Ymarfer ar waith ar gyfer ei staff; 

 bydd gan HCC weithdrefnau cwyno a disgyblu priodol ar waith a 
threfniadau priodol ar gyfer ymdrin ag unrhyw bryderon gan y staff a allai 
fod ynghylch amhriodoldeb; 

 cynhelir ymgynghoriad ystyrlon â’r staff ynghylch materion sy’n effeithio 
arnynt. 

 
Cyflog ac Amodau Gwasanaeth 
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3.2.2 Bydd holl staff HCC yn agored i lefelau cyffredinol o gydnabyddiaeth ariannol 

a thelerau ac amodau gwasanaeth (gan gynnwys pensiwn) a amlinellwyd yng 
nghontract cyflogaeth HCC. Mae’n rhaid i’r Gweinidog awdurdodi unrhyw 
newidiadau i’r telerau a’r amodau hynny, gan gynnwys lefelau pensiwn. 

 
3.2.3 Nid oes gan HCC unrhyw bwerau dirprwyo i ddiwygio ei delerau ac amodau 

cyffredinol. Fodd bynnag, caiff HCC amrywio contractau cyflogaeth unigol heb 
i’r Gweinidog gytuno arnynt ymlaen llaw ar yr amod bod unrhyw newidiadau 
yn dod o fewn fframwaith cyffredinol y telerau a’r amodau a gymeradwywyd 
gan y Gweinidog.  Pe bai amheuaeth, dylai HCC gysylltu â’r Tîm Nawdd. 

 
3.2.4 Mae telerau ac amodau staff HCC wedi eu nodi yn ei ddogfennau.  Mae’n 

rhaid darparu copïau o’r dogfennau perthnasol i’r tîm nawdd ar gais ac ar ôl 
eu diwygio.  

 
Cylch Cyflog 
 
3.2.5 Bydd HCC yn cyflwyno achos manwl i’r tîm nawdd ar gyfer ei gylch cyflog 

blynyddol arfaethedig. Bydd hyn drwy gynllun gweithredol HCC y mae’r 
Gweinidog yn ei gadarnhau; bydd angen iddo adlewyrchu Canllawiau Cyflog 
Cyrff Hyd Braich diweddaraf Llywodraeth Cymru, bydd angen iddo gael ei 
brisio’n llawn a bydd angen dangos ei fod yn fforddiadwy yn y cyfnod y mae’r 
cylch cyflog yn ei gwmpasu a blynyddoedd y dyfodol. Disgwylir i HCC 
weithredu system sy’n rhoi cyfle cyfartal i’r staff ddatblygu. Trysorlys Ei 
Mawrhydi sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol am bolisi cyflog y sector cyhoeddus 
ac am sicrhau bod dyfarniadau cyflog yn gyson ag amcanion cyffredinol 
Llywodraeth y DU.   

 
3.2.6 Mae’n rhaid i’r tîm  nawdd fod yn fodlon bod yr holl drefniadau ynghylch cyflog 

wedi bod yn destun archwiliad cyflog cyfartal a bydd yn ofynnol hefyd 
ddangos tystiolaeth o bryd i’w gilydd bod trefniadau sicrhau ansawdd sy’n 
bodloni’r gofyniad hwn wedi eu gweithredu. 

 
3.2.7 Bydd angen i HCC roi ystyriaeth i gyhoeddiad Trysorlys Ei Mawrhydi ym mis 

Mai 2012, sef “Review of the Tax Arrangements of Public Sector Employees”.  
Mae’r Canllawiau hyn yn cadarnhau bod angen i’r holl staff gael eu talu trwy 
drefniadau cyflogres. 

 
Buddion Staff a Dyfarniadau nad ydynt yn Gyflog 
 
3.2.8 Wrth ystyried anrhegion neu ddyfarniadau nad ydynt yn gyflog i staff ac 

aelodau bwrdd, mae’n rhaid i HCC farnu a yw gweithred o’r fath yn ddefnydd 
priodol o arian cyhoeddus. Wrth lunio cynlluniau buddion staff neu 
ddyfarniadau nad ydynt yn gyflog, mae’n rhaid i HCC roi ystyriaeth i 
“Regularity, Propriety and Value for Money” Trysorlys Ei Mawrhydi a “Rheoli 
Arian Cyhoeddus Cymru” Llywodraeth Cymru. 

 
Pensiynau a Chynllun Talu wrth Ennill 
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3.2.9 Bydd staff cymwys HCC yn cael eu cofrestru’n awtomatig ar ei gynllun 
pensiwn galwedigaethol cymeradwy yn unol â Diwygiadau Pensiwn y 
Gweithle a nodwyd yn Neddf Pensiwn 2008 a Rheoliadau Pensiwn 
Galwedigaethol a Phersonol (Cofrestru Awtomatig) (Diwygio) 2012.  Mae’n 
bosibl y bydd angen manylion nifer y staff sy’n optio allan o’r cynllun pensiwn 
galwedigaethol ar ôl cael eu cofrestru’n awtomatig ar y tîm nawdd o bryd i’w 
gilydd. 

 
3.2.10 O fis Ebrill 2013, bydd yn ofynnol yn gyfreithiol i gyflogwyr adrodd ar y Cynllun 

Talu wrth Ennill mewn amser real.  Bydd cyflogwyr a darparwyr pensiynau yn 
rhoi gwybod i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi am dreth, cyfraniadau yswiriant 
gwladol a didyniadau eraill pan wneir y taliadau neu cyn hynny, yn hytrach 
nag aros tan ddiwedd y flwyddyn ariannol.  

 
Dileu Swydd, Taliad Diswyddo a Digolledu 
 
3.2.11 Mae’n ofynnol i unrhyw daliadau dileu swydd neu daliadau digolledu eraill 

gael eu gwneud yn unol â chynllun a gymeradwywyd gan y tîm nawdd.  Bydd 
angen cael cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw gan y tîm nawdd ar 
gyfer unrhyw daliadau a wneir y tu allan i gynllun cymeradwy.  Mae’n ofynnol i 
gynigion dileu swydd gydymffurfio â’r rheolau a nodir ym Mhennod 4 o “Rheoli 
Arian Cyhoeddus Cymru”.  Mae’n rhaid i’r tim nawdd gytuno ar unrhyw achos 
o ailgyflogi staff ar ôl dileu swydd/digolledu am ddiswyddo cyn cynnal unrhyw 
drafodaeth â’r sawl dan sylw.  Yr egwyddor sylfaenol yw na fydd HCC yn 
ailgyflogi unrhyw aelod  staff a gafodd ei ddigolledu am golli ei 
swydd/cyflogaeth yn ystod y cyfnod cyflawn y mae’r taliad yn berthnasol iddo. 

 
3.3 Fframwaith Cynllunio 
 
Cynllunio Cyllideb 
 
3.3.1 Mae trefniadau cynllunio cyllideb Llywodraeth Cymru yn cael eu llywodraethu  

gan ofynion Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a Gorchmynion Sefydlog y 
Cynulliad Cenedlaethol. 

 
3.3.2 Bydd HCC yn cydweithredu â’r tîm nawdd wrth ddarparu’r cymorth a’r 

wybodaeth angenrheidiol i Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â’i 
phenderfyniadau cynllunio cyllideb.  

 
3.3.3 Bydd y Gweinidog yn cadarnhau faint o gyllid sydd i’w ddarparu i HCC ac 

unrhyw gyllidebau perthnasol eraill cyn gynted â phosibl, ac fel rheol o fewn 
un mis fan bellaf, ar ôl i’r Cynulliad Cenedlaethol gytuno ar y gyllideb derfynol. 

 
Cynllunio Busnes 
 
Llythyrau Cylch Gwaith 
 
3.3.4 Bydd y Gweinidog yn trafod llythyr cylch gwaith drafft â HCC gan nodi 

amcanion polisi’r Llywodraeth a meysydd ar gyfer  dangosyddion perfformiad 
allweddol. Caiff y llythyr cylch gwaith terfynol ei gyflwyno cyn gynted â phosibl 
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ar ôl i HCC baratoi’r cynllun gweithredol ac ar ôl i Lywodraeth Cymru ei 
gymeradwyo. 

 
Cynlluniau Corfforaethol 
 
3.3.5 Ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi agenda strategol, bydd HCC yn 

cynhyrchu cynllun corfforaethol.  Bydd yn rhaid datblygu’r cynllun hwn o fewn 
y fframwaith polisi a bennir gan Lywodraeth Cymru ac mae’n rhaid iddo 
gwmpasu cyfnod yr agenda strategol. Bydd y cynlluniau corfforaethol yn cael 
eu trosglwyddo o flwyddyn i flwyddyn trwy ymgynghori â’r tîm nawdd wrth 
iddynt ddatblygu eu Cynlluniau eu hunain. 

 
Cynlluniau Gweithredol 
 
3.3.6 Bydd HCC yn paratoi cynllun gweithredu blynyddol yn nodi lefel y gwasanaeth 

sydd i’w chyflawni mewn meysydd allweddol a chesglir yr wybodaeth am 
berfformiad ac allbwn er mwyn monitro’r cynnydd. Bydd y cynllun gweithredol 
yn hysbysu llythyr cylch gwaith y Gweinidog, agenda strategol Llywodraeth 
Cymru a chynllun corfforaethol HCC. Y bwrdd fydd yn penderfynu beth fydd 
union gynnwys ei gynllun, trwy ymgynghori â’r tîm nawdd. 

 
Cymeradwyo Cynlluniau 
 
3.3.7 Cytunir ar yr amserlen ar gyfer paratoi a chyflwyno’r cynlluniau corfforaethol a 

gweithredol â’r tim nawdd. Bydd y Gweinidog yn cymeradwyo’r cynlluniau 
corfforaethol a gweithredol a byddant ar gael i’r cyhoedd. 

 
3.4 Rheoli Perfformiad 

 
3.4.1 Bydd HCC yn gweithredu systemau rheoli, gwybodaeth a chyfrifyddu fel y gall  

adolygu mewn modd prydlon ac effeithiol ei berfformiad ariannol ac 
anariannol yn erbyn targedau a nodir yn y cynlluniau corfforaethol a 
gweithredol. Bydd yn hysbysu’r tîm nawdd am unrhyw newidiadau sy’n 
gwneud cyflawni’r amcanion yn anoddach neu’n haws. 

 
3.4.2 Bob chwarter, bydd HCC yn rhoi adroddiad i’r tîm nawdd sy’n nodi’r cynnydd 

tuag at gyflawni’r targedau allweddol yn y cynllun gweithredol. Mae’n rhaid i’r 
adroddiad hefyd gynnwys manylion yr union wariant ar gyfer y flwyddyn hyd 
yn hyn o’i gymharu â’r cyllidebau a gymeradwywyd a’r ffigurau gwariant a 
ragamcanwyd ar gyfer y flwyddyn ac esboniadau o unrhyw wahaniaethau a 
materion o bwys. Os oes modd, bydd fformat yr adroddiad yn gyson â 
threfniadau HCC ar gyfer adrodd i’w fwrdd. 

 
3.4.3 Bydd HCC a’r tîm nawdd yn cyfarfod unwaith bob chwarter i drafod yr 

adroddiadau cynnydd hyn. Bydd HCC hefyd yn cyfarfod â’r Gweinidog 
ddwywaith y flwyddyn i drafod y cynnydd. 

 
 
3.5 Adolygiad Cyfnodol 
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3.5.1 Gall y tim nawdd benderfynu cynnal adolygiad llywodraethu ffurfiol, â 
chytundeb HCC os bydd pryderon penodol yn codi. 

 
  
 
3.6 Is-gwmnïau a Mentrau ar y Cyd 

 
3.6.1 Ni fydd HCC yn sefydlu is-gwmnïau na mentrau ar y cyd sy’n cynnwys sefydlu 

cyfryngau at ddibenion arbennig – fel cwmnïau, partneriaethau neu unrhyw 
strwythur arall sydd â hunaniaeth gyfreithiol ac atebolrwydd – heb gael 
cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw gan y tîm nawdd. 

 
3.6.2 Bydd unrhyw is-gwmni neu fenter ar y cyd a reolir neu a berchnogir gan HCC 

yn cael ei gyfuno ag ef, yn unol â’r hyn sy’n ofynnol dan safonau cyfrifyddu ac, 
oni chytunir fel arall gan y tîm nawdd; bydd yn ddarostyngedig i’r rheolaethau 
a’r gofynion a nodir yn y ddogfen hon, ac i unrhyw ddarpariaethau eraill 
ychwanegol a nodir mewn canllawiau a chyfarwyddiadau perthnasol. 

 
4. Cyfrifoldebau Ariannol 
 
4.1 Gwariant 
 
4.1.1 Yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau a orfodir gan y Mesur, cyfarwyddiadau gan 

Weinidogion Cymru, neu gan y ddogfen hon, gall HCC, cyn gynted ag y caiff y 
gyllideb ei chymeradwyo gan y Gweinidog, ddechrau gwario ar y rhaglen a 
gymeradwywyd yn ei gyllideb flynyddol heb gyfeirio eto at y tîm nawdd, yn 
ddarostyngedig i’r amodau canlynol: 

 

 Yn unol ag adran 4(2) o’r Mesur ni chaiff HCC ddefnyddio cyllid a godwyd 
gan ardoll a dalwyd gan bersonau am weithgareddau yn y sector 
gwartheg, y sector defaid neu’r sector moch at ddibenion talu am wariant a 
ysgwyddwyd neu sydd i’w ysgwyddo yn gysylltiedig â sector arall; 

 Yn unol â chymal 3.5.2 o’r Cytundeb Dirprwyo bydd HCC yn defnyddio 
cyllid a godwyd gan yr ardoll a gasglwyd gan HCC yn gysylltiedig a 
gweithredu’r Cytundeb Dirprwy yn unig. 

 

 Bydd HCC yn cydymffurfio â’r dirprwyaethau a nodir yn Atodiad 3. Ni cheir 
addasu na thorri’r dirprwyaethau hyn heb i’r tîm nawdd gytuno yn 
ysgrifenedig i hynny ymlaen llaw; 

 Mae’n rhaid i HCC hysbysu’r tîm nawdd ymlaen llaw cyn bwrw ymlaen â’r 
canlynol: 

 
 unrhyw gynnig a allai gael ei ystyried yn newydd, yn ddadleuol neu ag 

ôl-effaith iddo;  

 unrhyw newid polisi neu arfer sydd â goblygiadau ariannol eang; 

 unrhyw beth a allai effeithio ar lefel yr adnoddau gofynnol yn y dyfodol; 
neu 
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 unrhyw newid sylweddol i weithrediad neu gyllid unrhyw fenter neu 
gynllun penodol a gymeradwywyd gan yr adran nawdd; 

 

 Bydd HCC yn dilyn y fframwaith polisïau a bennwyd yn Rheoli Arian 
Cyhoeddus Cymru ynghylch caffael nwyddau a gwasanaethau; 

 Bydd HCC yn gwrthod ceisiadau am daliadau ymlaen llaw heblaw mewn 
achosion eithriadol pan ystyrir bod rhywfaint o daliad yn angenrheidiol. 
Mewn achosion o’r fath, mae’n rhaid dilyn yr egwyddorion a nodir yn 
Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru; 

 Bydd HCC yn ymgynghori â’r tîm nawdd cyn ymgymryd â chytundeb 
prydlesu eiddo. Mae’n rhaid i’r tîm nawdd gymeradwyo ymlaen llaw 
unrhyw gynigion i adleoli neu symud i lety newydd; 

 Mae’n rhaid i HCC fod yn agored ac yn dryloyw yn ei ddull o ymdrin â 
rhoddion ac mae’n rhaid bod ganddo bolisïau ynghylch datgelu 
gwybodaeth am roi unrhyw roddion, a’r gweithdrefnau a fabwysiadwyd ar 
gyfer hynny. 

 
Buddsoddiadau 
 
 
4.1.2 Ni fydd HCC yn gwneud unrhyw fuddsoddiadau heb gael cymeradwyaeth y 

tîm nawdd ymlaen llaw heblaw ar gyfer adneuon byr dymor o wargedau arian 
parod. 

 
Grantiau a Benthyciadau 
 
4.1.3 Mae’n rhaid i unrhyw grantiau gydymffurfio â thelerau Rheoli Arian 

Cyhoeddus Cymru ac mae’n rhaid iddynt fod yn ddarostyngedig i delerau ac 
amodau priodol sy’n darparu digon o fesurau diogelu ar gyfer y pwrs 
cyhoeddus. Mae’n rhaid i’r telerau a’r amodau, er enghraifft, ganiatáu ar gyfer 
taliadau fesul cam, atgyfnerthu hawliau mynediad swyddogion Llywodraeth 
Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru, sicrhau bod buddiannau ariannol 
Llywodraeth Cymru yn cael eu diogelu’n ddigonol, a chaniatáu ar gyfer 
adfachu mewn amgylchiadau penodol, e.e. os defnyddir arian grant ar gyfer 
rhywbeth heblaw’r dibenion cymeradwy. 

 
4.1.4 Mae’n rhaid rheoli unrhyw gynlluniau benthyciadau dan drefniadau tebyg. 
 
4.2 Cyllid 

 
4.2.1 Prif ffynhonnell y cyllid ar gyfer HCC yw’r ardoll y mae gan Weinidogion 

Cymru y pŵer o dan adran 4 o’r Mesur i’w gorfodi (“yr Ardoll”). Caiff y cyllid 
ardoll hwn ei drin fel cronfeydd cyhoeddus. 

 
 Caiff yr holl ffrydiau incwm a nodir yn y paragraffau canlynol (‘Incwm o 

Ffynonellau’r Trysorlys’ ac ‘Incwm o Ffynonellau nad ydynt o’r Trysorlys) eu 
trin fel cronfeydd cyhoeddus a bydd gofynion y ddogfen hon yn gymwys 
iddynt yn yr un modd. 
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Incwm o Ffynonellau Trysorlys 
 
Cymorth Grant 
 
4.2.2 Nid oes unrhyw gymorth grant yn daladwy i HCC. 
 
Incwm o Ffynonellau Trysorlys 
 
4.2.3 Gall HCC, cyn belled ag y bo’n bosibl, wneud y mwyaf o’i dderbynebion o 

ffynonellau heblaw am yr Ardoll pan fo hyn yn gyson â’i swyddogaethau [ac 
yn unol â’r cynllun gweithredol]. Gall gadw derbynebion sy’n deillio o enillion, 
er enghraifft, yn dilyn gwerthu tir ac adeiladau ac asedau eraill, grantiau a 
roddir gan yr UE, grantiau a roddir trwy gronfeydd y loteri, unrhyw enillion o 
weithgareddau masnachol HCC a’r rhai o ganlyniad i werthu gwasanaethau 
mewn marchnadoedd ehangach. Mae’n rhaid gwneud gweithgareddau o’r fath 
yn unol â thelerau Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru a’r ddogfen hon. 

 
4.2.4 Fel rheol, mae’n rhaid i enillion a ddaw yn sgil gwerthu ased a ariannwyd gan 

y Trysorlys sy’n werth £1 miliwn neu fwy, gael ei roi i Lywodraeth Cymru oni 
chytunir fel arall. Ceir cadw enillion sy’n deillio o werthu asedau eraill ar yr 
amod eu bod yn cael eu defnyddio i ariannu gwariant cyfalaf arall – sef 
gwariant ar adeilad, tir neu estyniadau newydd neu newidiadau i adeiladau 
presennol a phrynu unrhyw ased arall ar wahân neu gasgliad o asedau (e.e. 
peiriannau ac offer), gan gynnwys cerbydau, sydd â disgwyliad oes o fwy nag 
un flwyddyn – ac ar yr amod nad yw cyfanswm y derbynebion yn ystod y 
flwyddyn ariannol yn fwy na’r terfyn a nodir yn y gyllideb/llythyr cylch gwaith. 

 
Cronfeydd preifat 
 
4.2.5 Ystyrir rhoddion, grantiau ar gyfer ymchwil o sefydliadau nad ydynt yn rhai 

cyhoeddus, neu gymynrodd a roddir i HCC, yn gronfeydd preifat ac nid ydynt 
yn cael eu cwmpasu gan delerau’r ddogfen hon. Nid yw cronfeydd a 
dderbynnir yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, adrannau llywodraeth 
eraill, asiantaethau a sefydliadau cyhoeddus eraill na’r rhai hynny a ariennir 
yn bennaf gan y trethdalwr ac unrhyw enillion o fuddiannau neu 
weithgareddau masnachol HCC yn cyfrif fel cronfeydd preifat. 
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4.3 Rheoli Arian Parod 
 
Balansau Arian Parod 
 

Yn Ystod y Flwyddyn 
 
4.3.1 Mae’n rhaid cadw balansau arian parod a gronnir yn ystod y flwyddyn ariannol 

o gronfeydd Trysorlys ar y lefel isaf bosibl yn gyson â gweithrediad effeithlon 
HCC. Os digwydd gwarged arian parod, mae’n rhaid ei adneuo hyd nes y 
gellir ei ddefnyddio. 

 
Diwedd y Flwyddyn 
 
4.3.2 Caiff HCC ganiatâd i gario drosodd o un flwyddyn ariannol i’r nesaf unrhyw 

falansau arian parod na chawsant eu gwario o gyfanswm y gyllideb flynyddol 
gros y cytunwyd arni (h.y. fel y nodir yn y llythyr cylch gwaith, a’r rheini heb 
fod yn cynnwys incwm a ystyrir yn gronfeydd preifat). 

 
Rheoli Derbynebion 
 
4.3.3 Os yw’r derbynion a geir yn ystod y flwyddyn ariannol, neu y disgwylir eu cael 

bryd hynny, yn llai na’r hyn a ragamcanwyd, yna mae’n rhaid i HCC sicrhau 
gostyngiad cyfatebol yn ei daliadau gros er mwyn peidio â chael mwy na’r 
ddarpariaeth a awdurdodwyd.  

 
  
 
Trosglwyddiad 
 
4.3.4 Caiff HCC adleoli cronfeydd rhwng ei amrywiol gyllidebau fel y nodwyd gan y 

Gweinidog yn y llythyr cylch gwaith, a hynny heb gael cytundeb ysgrifenedig 
yr adran nawdd ymlaen llaw, ar yr amod: 

 

 na chaiff unrhyw gyllideb ei chynyddu neu ei gostwng fwy na 10 y cant neu 
£100,000, pa bynnag un yw’r swm lleiaf;  

 nad yw’r adleoliad rhwng cyfalaf, arian parod hawdd ei hylifo neu linellau 
cyllideb nad ydynt yn arian parod;   

 
4.3.5 Bydd HCC yn hysbysu’r adran nawdd yn ysgrifenedig am gynnydd yn y 

costau gweithredu/y gyllideb weinyddu.  
 
4.4 Cymorth Gwladol 
 

Bydd Gweinidogion Cymru yn sicrhau bod y trefniadau i HCC weithredu 
swyddogaethau a ddirprwywyd i HCC gan Weinidogion Cymru yn cyd-fynd â’r 
gyfraith ar Gymorth Gwladol. 
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5. Gofynion Eraill 
 
5.1 Rheoli Risg 
 
5.1.1 Mae’n rhaid i HCC ddatblygu strategaeth rheoli risg er mwyn sicrhau yr 

ymdrinnir ag unrhyw risgiau a dybir ganddo yn unol â’r agweddau perthnasol 
ar arferion gorau mewn llywodraethu corfforaethol. 

 
5.1.2 Mae’n rhaid i HCC fabwysiadu a gweithredu polisïau ac arferion er mwyn 

diogelu ei hun yn erbyn twyll a lladrata. 
 
5.1.3 Bydd HCC yn cymryd camau rhesymol i arfarnu sefyllfa ariannol unrhyw 

gwmni neu gorff arall y mae’n bwriadu ei ymrwymo mewn contract neu roi 
grant neu gymorth grant iddo, yn dibynnu ar amgylchiadau penodol y cynllun 
caffael neu grant. 

 
5.2 Darbodusrwydd, Effeithlonrwydd ac Effeithiolrwydd – arfarnu, ymchwil a 

gwerthuso 

 
5.2.1 Er mwyn sicrhau gwerth am arian, mae’n rhaid i HCC gael y systemau a’r 

gallu priodol ar waith i sicrhau bod ei bolisïau a’i raglenni yn seiliedig ar 
dystiolaeth o ran eu datblygiad, eu gweithrediad a’u gwerthusiad. 

 
5.2.3 Bydd HCC yn adolygu ei wasanaethau a’i weithgareddau yn rheolaidd, a dylid 

cynnwys hyn o fewn ei gynllun gweithredu. 
 
5.2.4 Mae’n rhaid i HCC hefyd sicrhau bod ei ddull o gyflawni arfarniadau a 

gwerthusiadau yn cyd-fynd yn llwyr â’r egwyddorion a nodwyd yn y canllaw. 
 
 
5.3 Mynediad at wybodaeth 
 
5.3.1 Mae’n rhaid i Hybu Cig Cymru (HCC) gydymffurfio â Deddf Rhyddid 

Gwybodaeth 2000 (FOIA) a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, 
sy’n rhoi’r hawl i’r cyhoedd gael mynediad at wybodaeth sydd gan 
awdurdodau cyhoeddus, yn unol ag eithriadau datgelu penodol.  

 
5.3.2 Bydd HCC yn rheoli cofnodion swyddogol yn unol â Deddf Cofnodion 

Cyhoeddus 1958 ac yn ymrwymo i gydymffurfio’n llwyr â darpariaethau 
Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2005. 

 
5.4 Ymdrin â data a diogelwch 
 
5.4.1 Mae HCC yn gyfrifol am sicrhau y caiff unrhyw ddata personol (h.y. 

gwybodaeth sy’n ymwneud â phobl sy’n fyw) y mae’n gyfrifol amdanynt eu 
cadw a’u defnyddio yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 (DPA). 

 
5.4.2 Mae Polisi Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion Llywodraeth Cymru 

(http://gov.wales/about/foi/policies/recordsmanagement/?skip=1&lang=cy)  yn 
nodi fframwaith lefel uchaf ar gyfer rheoli risg gwybodaeth a chaiff 
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gweithdrefnau priodol eu mabwysiadu i gydymffurfio â’r fframwaith. Hefyd, 
mae HCC yn rheoli Data Personol a Ddiogelir yn unol â chanllawiau’r Ddeddf 
Diogelu Data, Llywodraeth Cymru a Swyddfa’r Cabinet.  Data Personol a 
Ddiogelir yw unrhyw wybodaeth sydd naill ai’n ymwneud ag 1,000 neu ragor o 
unigolion nad yw’n gyhoeddus neu wybodaeth sy’n gallu cysylltu unigolyn y 
gellir ei adnabod â gwybodaeth arall a allai, pe bai’n cael ei rhyddhau, roi’r 
unigolyn hwnnw mewn perygl sylweddol o niwed neu drallod. 

 

5.5 Sylwadau a chwynion 

5.5.1 Mae HCC yn ymdrin â sylwadau, awgrymiadau a chwynion yn unol â 
gweithdrefn glir a fydd yn cael ei gosod ar ei wefan.  

5.5.2 Os yw’r gŵyn yn ymwneud â chais am fynediad at wybodaeth o dan Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA), Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 
2004 neu’n gais i gael mynediad at wybodaeth bersonol o dan Ddeddf 
Diogelu Data 1998 (DPA), gall Cwsmeriaid ysgrifennu at Fwrdd a Phrif 
Weithredwr HCC, a fydd yn trefnu i ymchwilio i’r gŵyn. 

5.5.3 Os yw’r cwsmer yn parhau i fod yn anfodlon ar ôl clywed canlyniad y gŵyn, 
mae ganddo’r hawl i wneud cais uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth 
am benderfyniad. Yn gyffredinol, ni all y Comisiynydd Gwybodaeth wneud 
penderfyniad ar geisiadau FOI oni bai bod gweithdrefn gwyno HCC ei hun 
wedi’i dilyn yn gyntaf. Fodd bynnag, mae a.42 o’r Ddeddf Diogelu Data yn 
rhoi’r hawl i unigolion ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth asesu a yw’r 
rheolydd data wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data o ran prosesu ei 
ddata personol. 
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Cymeradwywyd telerau’r Ddogfen Fframwaith hon gan Ysgrifennydd y Cabinet 
dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar 14 Chwefror 2017 
 

Llofnod…………………………………………………  
Pennaeth yr Is-adran Amaeth, Cynaliadwyedd a Datblygu  
 
Dyddiad…………………………………………………. 

 

Llofnod………………………………………………… 

Prif Weithredwr, HCC 

Dyddiad…………………………………………………. 
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Atodiad 1 
 

Hanfodion Nawdd Effeithiol 
 

Nodir yr egwyddorion sy’n diffinio’r berthynas waith rhwng tîm nawdd a’i gorff hyd 
braich yn y cyflwyniad i’r Ddogfen Fframwaith hon. 
 
Nod nawdd yw: 
 

 Meithrin perthynas â’r corff hyd braich sy’n seiliedig ar ymddiriedolaeth a 
pharch tuag at y naill a’r llall a chyfathrebu gonest. 

 Sicrhau bod nodau ac amcanion strategol corff hyd braich yn adlewyrchu 
ac yn hyrwyddo amcanion strategol ehangach Llywodraeth Cymru. 

 Rhoi i’r corff hyd braich y cymorth a’r arweiniad sydd ei angen arno neu’r 
hyn y gofynnir amdano i gyflawni ei nodau. 

 Annog a hyrwyddo safonau uchel o lywodraethu corfforaethol ac 
atebolrwydd ariannol o fewn y sefydliad er mwyn sicrhau ei fod yn 
gweithredu’n effeithlon ac yn effeithiol. 

 
Nodir y swyddogaethau hynny gan nawdd corff hyd braich sydd wrth wraidd y prif 
amcanion hyn yn y Ddogfen Fframwaith hon, sy’n diffinio’r berthynas rhwng y tîm 
nawdd a’r corff hyd braich y mae’n gyfrifol amdano. Nodir y swyddogaethau yn 
Atodiad A. 
 
Mae angen i dimau nawdd cael cydbwysedd rhwng rheoli a chaniatáu i gyrff hyd 
braich weithredu’n annibynnol o un dydd i’r llall, yn unol â’r hyn a fwriadwyd wrth 
sefydlu’r corff fel sefydliadau hyd braich. Mae angen iddynt sicrhau bod y 
berthynas yn un effeithiol, gyda phob partner yn galluogi ac yn cefnogi’r partner 
arall i gyflawni’r amcanion Gweinidogol. Mae’n rhaid i’r timau nawdd a’r cyrff hyd 
braich hefyd wneud yn siŵr eu bod yn rhannu gwybodaeth ac arferion gorau 
mewn modd perthnasol ac amserol, a cheisio dod o hyd i gyfleoedd i weithio 
gyda’i gilydd yn fwy effeithiol. 
 
Mae’r paragraffau canlynol yn ceisio crynhoi’r priodoleddau pwysicaf er mwyn 
helpu i sicrhau y gellir cyflawni’r gwaith nawdd mor effeithiol â phosibl. 
 
Dealltwriaeth Glir 

 
O’r fframwaith llywodraethu corfforaethol y mae’r cyrff hyd braich yn 
gweithredu oddi mewn iddo: gwybodaeth dda am sut mae’r gwaith cynllunio 
gweithredol a busnes a’r broses o osod y cylch gwaith blynyddol yn gweithio ac yn 
cysylltu â nodau ac amcanion strategol Llywodraeth Cymru (fel y’i dangosir yn 
“Cymru’n Un” a’r fframwaith Strategol); a chynllunio grŵp/isadran a changen. 
Sicrhau bod y corff hyd braich yn deall y broses fonitro a’r hyn a ddisgwylir oddi 
wrtho. 
 
O’r fframwaith atebolrwydd ariannol y mae’r tîm nawdd a’r corff hyd braich 
yn gweithredu oddi mewn iddo: gwybodaeth glir am y swyddogaethau a’r 

rhwymedigaethau unigol a nodir yn y Ddogfen Fframwaith; perthnasedd a 
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phwysigrwydd y broses archwilio, gan gynnwys llythyrau rheolwyr ac adroddiadau 
sicrwydd ychwanegol; sensitifrwydd argymhellion y Pwyllgor Archwilio a’r dull o’u  
cyflawni; 
 
Swyddogaeth weithredol a strwythur y corff hyd braich ynghyd â 
gwerthfawrogiad o’r problemau y mae’n ei wynebu a’r swyddogaethau, y 
cyfrifoldebau a’r atebolrwydd clir rhwng y tîm nawdd a’r corff hyd braich. 
 
O’r dyletswyddau a osodwyd ar y corff hyd braich o ganlyniad i Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 ac unrhyw Raglen Lywodraethu neu 
fesurau deddfwriaethol a gyflwynir. 

 
 
Asesiad o’r Risg 

 
Asesiad clir a pharhaus o’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r berthynas nawdd a 
strategaeth ar gyfer ymdrin â’r rhain: er enghraifft, risgiau penodol neu risgiau 
generig, sy’n codi yn sgil natur swyddogaeth y corff hyd braich (e.e. gwahanol 
risgiau yn gysylltiedig â gwahanol gyrff). Hefyd, risgiau penodol sy’n ymwneud â’r 
rheoli ariannol a nodir yn llythyrau’r rheolwyr; patrwm o fethiant i fodloni targedau 
strategol; neu “ddiffyg gweld” o ran cyfathrebu, a allai beri i’r tîm nawdd orfod 
cyfrannu yn fwy ymarferol at y gwaith o oruchwylio’r corff hyd braich. 
 
Cyfathrebu Effeithiol 

 
Strwythur cyfathrebu ffurfiol clir: o ran y data sy’n fuddiol i’r naill ochr â’r llall a 

chynlluniau gweithredol a busnes rheolaidd a’r trefniadau adrodd a monitro ffurfiol 
sy’n deillio o’r rhain. Gall hyn gynnwys cyfarfodydd nawdd a chyfarfodydd rhwng y 
Prif Weithredwr ac aelodau’r tîm nawdd neu’r Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, fel y 
bo’n briodol, i adolygu’r perfformiad a thrafod materion trawsbynciol neu faterion 
sy’n codi. 
 
Diwylliant o gyfathrebu’n fynych ond nid yn ymwthiol: mae’n bwysig o ran 
helpu i fagu hyder ac ennill ymddiriedaeth sydd, yn eu tro, yn gallu hybu 
didwylledd a pharodrwydd i rannu a datrys problemau ar gyfnod cynnar. Dylai hyn 
gynnwys cyfathrebu ffurfiol rhwng y Prif Weithredwr ac aelodau’r tîm nawdd neu’r 
Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol yn ogystal â thrafodaethau rhwng swyddogion. 
Dylid ystyried digwyddiadau rhannu gwybodaeth/rhwydweithio blynyddol, sy’n 
cynnig cyfle i gydweithwyr polisi a chyflenwi gyfarfod, rhannu arferion gorau a 
datblygu cysylltiadau gwaith. 
 
Mae staff uwch yn ymgysylltu’n dda: er mwyn sicrhau cyfeiriad strategol da a 

dangos ymrwymiad i’r berthynas. 
 
Cyfathrebu mewnol effeithiol: gwybod â phwy i gysylltu yn Llywodraeth Cymru 
am gyngor ar faterion megis cyllido; priodoldeb; caffael a materion personél: a 
pharodrwydd i wneud hynny. 
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Datblygu polisi cynhwysol: dylid sicrhau bod y corff hyd braich yn ymwneud ag 
unrhyw ddatblygiadau polisi ar lefel briodol, gan barhau i drafod a chyfathrebu’n 
rheolaidd trwy gydol y broses. 
 
Sefydlu Presenoldeb Awdurdodol 
 
Dylai’r tîm nawdd ymddwyn fel y prif bwynt mynediad i’r corff hyd braich at 
Lywodraeth Cymru ac ymddwyn fel ffynhonnell o gyngor awdurdodol (hyd yn oed 
os deuir o hyd i gyngor o’r fath o fan arall). Mae parodrwydd i gymryd 
perchnogaeth o gyngor o’r fath wrth gyfathrebu â’r corff hyd braich yn hanfodol. 
Mae angen deall y cyfathrebiadau yr ydych yn eu trosglwyddo a byddwch yn 
barod i roi cyngor. 
 
Herio a Chraffu: mae cwestiynu’r corff hyd braich mewn modd cadarn sydd wedi’i 

strwythuro’n briodol yn rhan hanfodol o’r swyddogaeth, o ran cefnogi atebolrwydd 
cyhoeddus. Ond dylid gwneud hyn ar lefel strategol yn hytrach nag un weithredol 
er mwyn osgoi micro-reoli. Dylid dadansoddi’r cynigion a chynnig argymhellion 
gwybodus i drydydd partïon (e.e. Swyddogion Cyfrifyddu a Gweinidogion). 
 
Cysylltu â Gweinidogion: dod i gytundeb â’r Gweinidogion ynghylch yr hyn y 

bwriedir i’r corff hyd braich ei gyflawni a hyrwyddo ei safle’n gadarn ac yn onest. 
 
Sgiliau 
 
Hyfforddiant Effeithiol: Hyfforddiant ymsefydlu cyfatebol effeithiol a hyfforddiant 
nawdd effeithiol penodol (ar y cyd â phersonél y corff hyd braich pan fo’n bosibl). 
 
Ystyried pa mor briodol yw: hyfforddiant wrth ddesg; cyfnewid swyddi am dymor 
byr er mwyn addasu; secondiadau neu gysgodi swyddi; er mwyn cynorthwyo 
dealltwriaeth o’r swyddi a’r heriau. 
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Atodiad A 
 
Swyddogaethau Nawdd a Nodir yn y Ddogfen Fframwaith Enghreifftiol  
 

 cyflwyno cyngor i’r Gweinidogion Cymru perthnasol a briffio pwyllgorau 
perthnasol y Cynulliad ar faterion y corff hyd braich; 

 derbyn yr wybodaeth a ddarperir gan y corff hyd braich dan y ddogfen 
fframwaith, a gweithredu arni; 

 cyfathrebu polisi Llywodraeth Cymru i’r corff hyd braich a rhoi cyngor ar 
sut i ddehongli’r polisi; 

 cynghori Gweinidogion ar dargedau perfformiad a sicrhau bod 
dangosyddion yn glir, yn berthnasol ac yn heriol; 

 monitro ac adolygu perfformiad y corff hyd braich yn erbyn y targedau, gan 
adrodd i Weinidogion a Phwyllgorau’r Cynulliad fel y bo’n briodol; 

 cynghori Gweinidogion ar flaenoriaethau gwariant a lefelau priodol o 
Gymorth Grant; 

 monitro sefyllfa ariannol a pherfformiad cyrff hyd braich yn erbyn 
cynlluniau trwy gyfarfodydd rheolaidd â chyrff hyd braich a ffurflenni a 
gyflwynir ganddynt; ac adrodd i Weinidogion a Phwyllgorau priodol o’r 
Cynulliad; 

 cyflwyno canllawiau i gyrff hyd braich. 
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Atodiad 2 
 

Rhestr o Ganllawiau a Chyfarwyddiadau Corfforaethol ar draws y 
Llywodraeth 
 

 y ddogfen hon;  

 Llythyr Cylch Gwaith blynyddol y Gweinidog i HCC; 

 Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru; 

 Memorandwm Llywodraeth Cymru “Cyfrifoldebau Swyddog Cyfrifyddu Corff a 
Noddir gan Lywodraeth Cymru (WGSB)”  

 Memorandwm Swyddog Cyfuno Trysorlys Ei Mawrhydi; 

 Cyfarwyddyd Cyfrifyddu HCC; 

 Llywodraethu Corfforaethol mewn Adrannau Llywodraeth Ganolog: Cod 
Arferion Da; 

 “Safonau Archwilio Mewnol y Llywodraeth” Trysorlys Ei Mawrhydi;  

 “Rheoli’r Risg o Dwyll” Trysorlys Ei Mawrhydi; 

http://www.hm-
treasury.gov.uk/d/managing_the_risk_fraud_guide_for_managers.pdf 

 “Cyrff Cyhoeddus Anadrannol Gweithredol – Canllaw ar Adroddiadau a 
Chyfrifon Blynyddol” Trysorlys Ei Mawrhydi;  

 “Bancio Adrannol: Llawlyfr i Adrannau’r Llywodraeth” Trysorlys Ei Mawrhydi 
(cyhoeddwyd fel Atodiad 5.7 o “Rheoli Arian Cyhoeddus”;  

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/mpm_annex5.7.pdf 

 “Rheoleidd-dra, Priodoldeb a Gwerth am Arian” Trysorlys Ei Mawrhydi  

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/Reg_Prop_and_VfM-November04.pdf 

 “Llyfr Gwyrdd – Arfarnu a Gwerthuso mewn Llywodraeth Ganolog” Trysorlys 
Ei Mawrhydi”; 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/green_book_complete.pdf 

 Llawlyfr Pwyllgor Archwilio Trysorlys Ei Mawrhydi; 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/auditcommitteehandbook140307.pdf 

 “Llyfr Majenta – Nodiadau Canllaw ar Werthuso Polisi ” Swyddfa’r Cabinet”;  

http://www.nationalschool.gov.uk/policyhub/magenta_book/index.asp 

http://www.nationalschool.gov.uk/policyhub/docs/profpolicymaking.pdf 

 Cod Ymarfer Swyddfa’r Cabinet i Gyrff Cyhoeddus; 

 “Guidelines for Good Practice in Evaluation” Cymdeithas Werthuso’r DU;  

http://www.evaluation.org.uk/resources/guidelines.aspx 

 “Code of Practice for Official Statistics” Awdurdod Ystadegau’r Deyrnas 
Unedig a’i brotocolau cysylltiedig   

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/managing_the_risk_fraud_guide_for_managers.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/managing_the_risk_fraud_guide_for_managers.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/mpm_annex5.7.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/Reg_Prop_and_VfM-November04.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/green_book_complete.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/auditcommitteehandbook140307.pdf
http://www.nationalschool.gov.uk/policyhub/magenta_book/index.asp
http://www.nationalschool.gov.uk/policyhub/docs/profpolicymaking.pdf
http://www.evaluation.org.uk/resources/guidelines.aspx
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http://www.statisticsauthority.gov.uk/assessment/code-of-practice/code-of-
practice-for-official-statistics.pdf 

 “Revitalising Health and Safety” Comisiwn Iechyd a Diogelwch/Adran yr 
Amgylchedd a’r Rhanbarthau; 
http://www.hse.gov.uk/strategy/ 
 

 Llythyrau “Prif Swyddog Gweithredol” sy’n bodoli; 

 Llythyrau “Annwyl Swyddog Cyfrifyddu” sy’n bodoli;  

 Llythyrau “Annwyl Swyddog Cyfuno” sy’n bodoli;  

 Llythyrau rheoli gan archwilwyr allanol; 

 cyfarwyddiadau a chanllawiau perthnasol eraill a gyhoeddir gan Weinidogion 
Cymru;  

 yr argymhellion hynny gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad 
Cenedlaethol, Pwyllgorau eraill y Cynulliad Cenedlaethol; Pwyllgor Tŷ’r 
Cyffredin ar Gyfrifon Cyhoeddus, Pwyllgorau Seneddol neu awdurdodau 
Seneddol eraill sydd wedi’u derbyn gan Lywodraeth Cymru sy’n berthnasol i  
HCC. 

 

Bydd HCC hefyd, wrth weithredu ei fusnes, yn sicrhau, ymysg pethau eraill,  
 

 ei fod yn cydymffurfio â thelerau ei Gynllun Iaith Gymraeg pan fydd gan y corff 
hyd braich Gynllun Iaith Cymraeg. Pan na fydd unrhyw Gynllun o’r fath yn 
bodoli, dylai’r corff hyd braich gydymffurfio â thelerau Cynllun Iaith Gymraeg 
Llywodraeth Cymru (yn enwedig yr adrannau ar weithio mewn partneriaeth a 
gweithio gyda thrydydd partïon); 

 bod ei swyddogaethau yn cael eu cyflawni mewn modd sy’n cyd-fynd â 
dyletswydd Gweinidogion Cymru i hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg 
fel y nodir yn strategaeth Llywodraeth Cymru a gyhoeddir o bryd i’w gilydd; 

 bod ei swyddogaethau yn cael eu cyflawni mewn modd sy’n rhoi sylw priodol 
i’r egwyddor y dylai pob unigolyn gael cyfle cyfartal;  

 ei fod yn mabwysiadu, ac yn cynnal cynllun, a gymeradwywyd gan y 
Comisiynydd Gwybodaeth, ar gyfer cyhoeddi gwybodaeth yn ôl yr angen gan 
y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth; 

 bod ei swyddogaethau yn cael eu cyflawni mewn modd sy’n cyd-fynd â 
dyletswydd Gweinidog Cymru i hyrwyddo datblygiad cynaliadwy a’i egwyddor 
arweiniol o hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol;  

 bod ei swyddogaethau yn cael eu cyflawni mewn modd sy’n rhoi sylw priodol i 
Gynlluniau Anabledd; Rhyw; a Chydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru;  

 ei fod yn dilyn dull gweithredu didwyll, fel y nodir yng Nghod Ymarfer 
Llywodraeth Cymru ar Fynediad at Wybodaeth;  

 ei fod yn rhoi sylw priodol i God Ymarfer y Comisiynydd Penodiadau 
Cyhoeddus ar gyfer Penodi Gweinidogion i Gyrff Cyhoeddus;  

http://www.statisticsauthority.gov.uk/assessment/code-of-practice/code-of-practice-for-official-statistics.pdf
http://www.statisticsauthority.gov.uk/assessment/code-of-practice/code-of-practice-for-official-statistics.pdf
http://www.hse.gov.uk/strategy/
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 ei drefniadau caffael yn cael eu cyflawni mewn modd sy’n rhoi sylw priodol i’r 
egwyddorion a nodwyd yng Nghanllaw Cynllunio Caffael Gwerth Cymru 
Llywodraeth Cymru. 
 

 ei fod yn cyflawni amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.  
 

O ran didwylledd, bydd disgwyl i HCC gynnal ei gyfarfodydd yn gyhoeddus, pan fydd 
yn ymarferol ac yn briodol gwneud hynny. Mae’n rhaid i o leiaf un cyfarfod y flwyddyn 
fod yn gyfarfod agored. Bydd HCC yn rhyddhau adroddiadau cryno neu’n cyhoeddi 
cofnodion ei gyfarfodydd yn gyhoeddus pan fo hynny’n ymarferol ac yn briodol.  
 

O ran iechyd, diogelwch a llesiant, mae’n rhaid i HCC: 
 

 gydymffurfio â’r holl ddyletswyddau statudol perthnasol o ran iechyd, 
diogelwch a llesiant fel y maen nhw’n berthnasol i bob un o’i swyddogaethau, 
prosiectau, rhaglenni a gweithgareddau; 

 ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau y mae’n eu hariannu ac unrhyw gontractwr 
ac is-gontractwr sydd gan y sefydliadau hynny i gydymffurfio yn yr un modd; a 

 chydymffurfio’n llawn â pholisi Llywodraeth y DU ar iechyd, diogelwch a 
llesiant. 
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ATODIAD 3 
 

CRYNODEB O’R GOFYNION CYMERADWYO A’R TERFYNAU 
DIRPRWYO 
 

Pwnc Terfynau Dirprwyo 

  

Penodi Prif Weithredwr  Cymeradwyaeth Gweinidog  

Taliadau cydnabyddiaeth staff a 
thelerau ac amodau  

Cymeradwyaeth Gweinidog i 
ddiwygiadau i’r telerau ac amodau 
cyffredinol  

Trefniadau pensiwn a thaliadau dileu 
swydd neu ddigolledu  

Cymeradwyaeth y tîm nawdd  

Cynllun Corfforaethol a Gweithredol  Cymeradwyaeth Gweinidog  

Is-gwmnïau a mentrau ar y cyd  Cymeradwyaeth y tîm nawdd  

Trosglwyddiad y tu allan i’r terfynau a 
nodwyd  

Bwrdd HCC  

Cynigion newydd, dadleuol neu 
gynigion ag iddynt ôl-effeithiau  

Hysbysiad i’r tîm nawdd  

Unrhyw fenthyca, rhoi benthyg, 
gwarantau, indemniadau neu 
fuddsoddiadau  

Hysbysiad i’r tîm nawdd 

Prosiectau cyfalaf Bwrdd HCC  

Prosiectau TG Bwrdd HCC 

Contractau ymgynghoriaeth  Bwrdd HCC 

Gwiriadau tendro unigol hyd at 
£50,000 

Bwrdd HCC i’r terfyniad a nodwyd a’r 
tîm nawdd uwchlaw’r terfyn  

Rhoddion, lletygarwch, gwobrau ac ati 
(£250 ar roddion a gwobrau fesul 
digwyddiad a £20,000 ar letygarwch 
fesul digwyddiad, gyda therfyn 
crynswth blynyddol o £100,000) 

Bwrdd HCC i’r terfynau a nodwyd a’r 
tîm nawdd uwchlaw’r terfynau hynny 

Nawdd Bwrdd HCC 

Colledion a thaliadau arbennig  Cymeradwyaeth y tîm nawdd  

 
 
 


