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1.             Cyflwyniad 
  

Mae Deddf yr Amgylchedd 1995 yn nodi mai pwrpasau Awdurdod Parc 
Cenedlaethol yw 
 

• Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth                                  
ddiwylliannol ardal y parc     

• Hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a  mwynhau rhinweddau arbennig yr 
ardal. 

  

Mae'r Ddeddf hefyd yn nodi bod dyletswydd ar yr Awdurdod, wrth ddilyn y pwrpasau 
hyn, i geisio meithrin lles cymdeithasol ac economaidd cymunedau lleol. 
  

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi ymrwymo i egwyddorion llywodraethu 
corfforaethol da wrth gyflawni ei bwrpasau statudol. Drwy ddatblygu, mabwysiadu 
a gweithredu a monitro Cod Llywodraethu Corfforaethol yn barhaus mae’r Awdurdod 
yn cadarnhau ei ymrwymiad ffurfiol a’i fwriadau parhaus. 
  
Mae'r Cod Llywodraethu Corfforaethol yn gyson ag egwyddorion Sefydliad Siartredig 
Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) a Fframwaith Cymdeithas Prif 
Weithredwyr yr Awdurdod Lleol (SOLACE) sy'n Cyflawni Llywodraethu Da mewn 
Llywodraeth Leol (2016). 
  

Mae'r Cod Llywodraethu Corfforaethol yn disgrifio'n gynhwysfawr ymrwymiad a 
dealltwriaeth yr Awdurdod i lywodraethu corfforaethol, a'i ddealltwriaeth ohono, ac 
mae'n amlinellu'r trefniadau y mae wedi'u rhoi ar waith i sicrhau gweithredu a monitro 
effeithiol parhaus. 
  
Mae'r Cod Llywodraethu Corfforaethol hefyd yn gwneud darpariaeth am ymrwymiad 
ar y cyd gan Aelodau a swyddogion i'r egwyddorion y mae'n cynnwys, yn 
ogystal â datganiad o sicrwydd a lofnodwyd ar y cyd gan y Cadeirydd yr Awdurdod a'r 
Prif Weithredwr. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod egwyddorion llywodraethu 
corfforaethol nid yn unig yn cael eu hymgorffori a'u rhaeadru'n llawn ledled yr 
Awdurdod, ond eu bod yn cael cefnogaeth lawn yr holl Aelodau yn ogystal â'r Prif 
Weithredwr a'r Tîm Rheoli. 
  

Mae'r Cod Llywodraethu Corfforaethol yn ymgorffori'r egwyddorion datblygu 
cynaliadwy a'r nodau a nodir yn Neddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Yn unol â 
hynny, bydd ein prosesau gwneud penderfyniadau yn sicrhau ein bod yn cadw'r 
egwyddorion canlynol wrth galon cynllunio a chyflawni ein gwaith er mwyn cyfrannu at 
y Nodau Lles. 
  

Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy 
• Tymor hir 

• Integreiddio 

• Cydweithio 

• Cyfranogiad 

• Atal 

  
Mae nodau llesiant mabwysiedig yr Awdurdod, a ddatblygir trwy ymgynghori ac 
ymgysylltu trylwyr, nid yn unig yn arwain yr holl weithgareddau busnes yn yr 



 

Awdurdod, ond yn bwydo'n uniongyrchol i'r Nodau Lles Cenedlaethol fel y nodir yn y 
Ddeddf.  

  
Nodau Lles Cenedlaethol 

• Cymru Ffyniannus 

• Cymru Gydnerth 

• Cymru Iachach 

• Cymru Fwy Cyfartal 

• Cymru o Gymunedau Cydlynol 

• Cymru o Ddiwylliant Bywiog lle mae’r Iaith Gymraeg yn Ffynnu 

• Cymru sy'n Gyfrifol yn fyd-eang 

  
Yr Iaith Gymraeg 
Yn unol â Mesur y Gymraeg 2011, mae gan yr iaith Gymraeg statws cyfreithiol cyfartal 
â’r Saesneg ac ni ddylid ei drin yn llai ffafriol.  Yn ogystal â’i gwarchod mae’n rhaid i’r 
Awdurdod lunio Strategaeth Hybu’r Gymraeg sy’n nodi sut y bydd yn hyrwyddo’r 
defnydd o’r iaith a chynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yn yr ardal.  Mae sicrhau fod 
Eryri yn lle mae’r Gymraeg yn ffynnu i'w weld bellach yng nghyd-destun amcanion 
strategaeth Llywodraeth Cymru o Gymraeg 2050 - sef ei huchelgais i weld miliwn o 
bobl Cymru yn mwynhau siarad a defnyddio’r Gymraeg erbyn 2050.       
 
Ers ei sefydlu, mae'r Awdurdod wedi bod yn weithgar iawn o ran defnyddio a 
hyrwyddo’r Gymraeg.  Fel y brif iaith mewn llawer o amgylcheddau cymdeithasol a 
phroffesiynol yn y Parc Cenedlaethol, mae'r Gymraeg wedi'i hadnabod fel un o 
rinweddau arbennig Eryri ac wedi’i gynnwys yng Nghynllun Eryri (Cynllun Rheoli'r Parc 
Cenedlaethol) i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn rhan fywiog o'n bywyd bob dydd. 
 
Ar lefel ymarferol, mae'r Awdurdod yn gweithredu ar sail cydraddoldeb o ran yr iaith 
Gymraeg a Saesneg. Mae pob agwedd ar fusnes a gwasanaethau'r Awdurdod ar gael 
yn llawn yn y ddwy iaith, sy'n cael ei alluogi gan fod mwyafrif y staff yn gwbl 
ddwyieithog. Mae'r Gymraeg wedi'i gwreiddio'n llawn yn niwylliant ac ethos y sefydliad. 
 

 
 

2.   Pam Mabwysiadu Cod Llywodraethu Corfforaethol? 
  

Mae mabwysiadu Cod Llywodraethu Corfforaethol yn ffordd arall y mae Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol yn dangos ei gydnabyddiaeth o'r ffaith bod Awdurdod effeithiol yn 
dibynnu ar sefydlu a chynnal hyder pobl leol yn Aelodau a swyddogion yr 
Awdurdod. Mae llywodraethu corfforaethol da yn tanategu hygrededd a hyder yn yr 
arweinyddiaeth ac mae’n ffurfio’r sylfaen lle darperir holl wasanaethau’r Awdurdod. 
  
Mae mabwysiadu, monitro a chydymffurfio â'r Cod Llywodraethu Corfforaethol yn  
helpu i wella cyfreithlondeb yr Awdurdod ac mae’n cynyddu’r ymddiriedaeth a roddir 
yn yr Awdurdod gan bobl leol, ymwelwyr a rhanddeiliaid. 
  

Mae llywodraethu cryf, tryloyw ac ymatebol yn galluogi Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol i roi dinasyddion yn gyntaf trwy ddilyn ei nodau a'i flaenoriaethau yn 
effeithiol, a thrwy eu seilio ar fecanweithiau priodol ar gyfer rheoli perfformiad a risg. 



 

Er mwyn cynnal hyder dinasyddion, rhaid i'r mecanweithiau hyn fod yn gadarn a rhaid 
gweld eu bod yn gadarn. 
  
At ei gilydd, mae mabwysiadu ac ymrwymo i'r Cod Llywodraethu Corfforaethol yn 
rhoi’r sail yn ei le i’r Awdurdod cyfan ymrwymo i’r ffordd y mae'n bwriadu cyflawni ei  
rôl o ran arwain a chynrychioli'r gymuned, gan ddarparu cyfleoedd i bawb, gan 
sicrhau y canolbwyntir yn gryf ar gwsmeriaid ym mhopeth y mae'r Awdurdod yn 
ei wneud. 

  
 

3.   Beth yw llywodraethu corfforaethol ? 
  

Mae gan yr Awdurdod rôl allweddol wrth gyflawni ei bwrpasau statudol er budd ei 
gymuned leol a'r genedl. Mae awdurdod cyhoeddus effeithiol yn dibynnu ar hyder y 
cyhoedd yn yr Aelodau a swyddogion yr Awdurdod, ac mae systemau Llywodraethu 
Corfforaethol effeithiol yn darparu hyder mewn gwasanaethau cyhoeddus. 
  
Mae Llywodraethu Corfforaethol yn ymadrodd a ddefnyddir i ddisgrifio sut mae 
sefydliadau'n cyfarwyddo ac yn rheoli'r hyn y maent yn ei wneud ac mae Llywodraethu 
Corfforaethol da yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus gyflawni eu 
gwasanaethau mewn ffordd sy'n dangos atebolrwydd, didwylledd a gonestrwydd. Ar 
gyfer awdurdodau cyhoeddus mae hyn hefyd yn cynnwys sut mae Awdurdod Parc 
Cenedlaethol yn cysylltu â'r cymunedau y mae'n eu gwasanaethu.  
 
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ystyried bod Llywodraethu Corfforaethol yn 
gwneud y pethau iawn, yn y ffordd iawn, ar gyfer y bobl iawn mewn modd amserol, yn 
gynhwysol, agored, gonest ac atebol. Mae'n cynnwys y systemau a'r prosesau,  
a hefyd y diwylliant a'r gwerthoedd, sy’n cyfarwyddo ac yn rheoli’r Awdurdod a sut y 
mae'n atebol i ac yn ymgysylltu a’i randdeiliaid. 
 

 
4.   Pam mae angen Cod Llywodraethu Corfforaethol arnom? 
  

Mae Llywodraethu Corfforaethol yn bwysig oherwydd ei fod yn hanfodol o ran: 
  
•  Darparu gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel 
  

Mae gwendidau llywodraethu cenedlaethol wedi arwain at fethiant gwasanaeth 
a defnydd aneffeithiol o adnoddau cyhoeddus. Mae sefydliadau sy’n perfformio 
ar lefel uchel, ar y llaw arall, yn meddu ar drefniadau llywodraethu effeithiol. 

  

•    Codi ymddiriedaeth y cyhoedd 
  

Cynyddir ymddiriedaeth y cyhoedd pan fydd ansawdd y gwasanaethau y 
maent hwy a’u teuluoedd yn ei brofi yn uchel, a phan fydd sefydliadau yn cael  
eu gweld fel rhai agored a gonest wrth gyfathrebu eu perfformiad, ac wrth 
ddysgu oddi wrth eu camgymeriadau. 

  

  
 



 

Mae'r Fframwaith Llywodraethu yn cynnwys saith egwyddor llywodraethu da: 
  

Egwyddor 1: Ymddwyn yn onest, dangos ymrwymiad cryf i werthoedd moesegol, a 
pharchu rheol y gyfraith 
  
Egwyddor 2: Sicrhau didwylledd ac ymgysylltiad cynhwysfawr â rhanddeiliaid 
 
Egwyddor 3: Diffinio canlyniadau o ran buddion economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol cynaliadwy 
  
Egwyddor 4: Penderfynu ar yr ymyriadau sy'n angenrheidiol i gyflawni'r canlyniadau a 
fwriadwyd i'r eithaf 
  
Egwyddor 5: Datblygu gallu'r endid, gan gynnwys gallu ei arweinyddiaeth a'r unigolion 
ynddo 
  
Egwyddor 6: Rheoli risgiau a pherfformiad trwy reolaeth fewnol gadarn a rheolaeth 
ariannol gyhoeddus gref 
  
Egwyddor 7: Gweithredu arferion da o ran tryloywder, adrodd ac archwilio i sicrhau 
atebolrwydd effeithiol 

  
Mae pob un o'r egwyddorion hyn yn rhan bwysig o drefniadau Llywodraethu 
Corfforaethol Awdurdod y Parc Cenedlaethol. 
  

Mae'r Cod hwn yn disgrifio sut y bydd yr Awdurdod yn cwrdd â, ac yn dangos ei 
ymrwymiad i Lywodraethu Corfforaethol da mewn perthynas â'r saith Egwyddor hyn, 
sut y bydd yn cyflawni hyn a phwy fydd yn monitro ac yn adolygu'r trefniadau 
llywodraethu. 
  
Er bod y cod hwn yn seiliedig ar 7 Egwyddor Llywodraethu Da fel yr amlinellwyd 
uchod, mae yna egwyddorion a fframweithiau moesegol eraill sy'n berthnasol i waith yr 
Awdurdod ac i ymddygiad ei Aelodau a'i swyddogion. 

Fframwaith Safonau Moesegol Cymru 
Wedi'i sefydlu gan Ran 3 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 i hyrwyddo a chynnal 
safonau uchel o ymddygiad moesegol gan Aelodau a swyddogion awdurdodau 
perthnasol yng Nghymru. Mae'r Fframwaith yn cynnwys deg egwyddor ymddygiad 
cyffredinol ar gyfer Aelodau (sy'n ymgorffori 'Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus' yr 
Arglwydd Nolan). 

Adolygiad o Dirweddau Dynodedig Cymru   
Roedd yr adroddiad terfynol yn cynnwys set o egwyddorion llywodraethu da y 
cytunwyd arnynt. Maent yn adlewyrchu dimensiwn Cymraeg o reoli cynaliadwy 
egwyddorion adnoddau naturiol o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, nodau Deddf 
Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a ffyrdd o weithio. 
  
Mae Atodiad 1 yn dangos sut mae'r ddwy set o egwyddorion hyn yn cydblethu â'r 7 
Egwyddor Llywodraethu Da y mae'r Cod hwn yn seiliedig arnynt. 
  
 



 

5.   Egwyddorion Llywodraethu Corfforaethol yr Awdurdod 
  

Egwyddor 1: 

  

Ymddwyn yn onest, dangos ymrwymiad cryf i werthoedd moesegol, a pharchu 
rheol y gyfraith 
  

Dim ond os oes gan y rhai sy'n dal swydd gyhoeddus y safonau ymddygiad uchaf ac 
yn annog eraill i wneud hynny y gellir cyflawni safonau ymddygiad uchel a llywodraethu 
effeithiol. 
  
Bydd yr Awdurdod yn ymdrechu i fabwysiadu diwylliant o ymddygiad yn seiliedig ar 
werthoedd a rennir, egwyddorion moesegol ac ymddygiad da. 
  
Cyflawnir hyn trwy fabwysiadu a pharhau i adolygu: 
  

•                Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau 
•                Cod Ymddygiad ar gyfer Staff 
•                Polisi Seinio Rhybudd  / Chwythu'r Chwiban 
•                Strategaeth Gwrth-Dwyll a Llygredigaeth 
•                Polisi Rhoddion a Lletygarwch 
•                Rheolau Sefydlog 
•                Cynllun Dirprwyo 
•                Cofrestr Buddiannau Aelodau 
•                Proses Cwynion Ffurfiol Corfforaethol 
•   Gwerthusiadau a Hyfforddiant 

 
 
Egwyddor 2: 
  

Sicrhau didwylledd ac ymgysylltiad cynhwysfawr â rhanddeiliaid 
  

Nid yw'n ddigonol i'r Awdurdod wneud pethau yn y ffordd iawn mae'n rhaid i ni hefyd 
gael ein gweld yn gwneud pethau yn y ffordd iawn. Mae hyn yn gofyn am ymgysylltu'n 
llawn ag ystod amrywiol o bobl, trwy broses sydd wedi'i chynllunio a'i hadnoddu mewn 
ffordd sy'n deg.  
  
Bydd yr Awdurdod yn cyflawni hyn trwy: 
  
• Ffurfio a chynnal perthnasoedd sy'n parchu ei gilydd gyda sefydliadau eraill. 
• Gweithio gyda phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus i helpu cwsmeriaid a  

rhanddeiliaid i ddeall ein priod gyfrifoldebau a'r hyn yr ydym yn ceisio ei  
gyflawni trwy weithio mewn partneriaeth.                  

• Sefydlu a chynnal fforwm partneriaeth Fforwm Eryri i ddod â phawb sy'n  
ymwneud â dyfodol Eryri ynghyd, a fydd yn symbylu ein dull o weithio ar 
y cyd.                         

• Ymgysylltu ag ymgynghori mewn ffordd ystyrlon a thrwy fecanweithiau   
           sy'n ceisio cipio a chofleidio barn yr holl bartïon perthnasol.   
• Gweithredu ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol. 



 

• Gweithredu ei Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu. 
• Gweithredu gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau   
           Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.              
• Cynnal ei fusnes mewn ffordd agored a thryloyw (gan gynnwys ymchwilio i'r 
 ffordd orau o weithredu cyfarfodydd pwyllgor hybrid sy'n ymgorffori mynediad 
 cyhoeddus).              

  
  

Egwyddor 3: 
  

Diffinio canlyniadau o ran buddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol 
cynaliadwy 
  

Mae prosesau a dyletswydd yr Awdurdod wedi'u nodi gan Ddeddf yr Amgylchedd 
1995. Bydd yr Awdurdod yn sicrhau ei fod yn diffinio canlyniadau fel a ganlyn: 
  

• Cynhyrchu Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol (Cynllun Eryri) mewn 
partneriaeth ag ystod amrywiol o randdeiliaid, a'i adolygu bob pum 
mlynedd.          

• Cynhyrchu Datganiad Lles yn nodi amcanion llesiant a'r canlyniadau a ddymunir 
sy'n ymgorffori'r Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy.          

• Cynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol, a'i adolygu bob pum mlynedd. 
• Adrodd yn rheolaidd ar gynnydd a chanlyniadau 

  

Egwyddor 4: 

  
Penderfynu ar yr ymyriadau sy'n angenrheidiol i gyflawni'r canlyniadau a 
fwriadwyd i'r eithaf 
  

Mae gwneud penderfyniadau gwybodus yn rhan sylfaenol o lywodraethu corfforaethol 
da. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod fod yn drylwyr wrth archwilio perfformiad.  
  

Bydd yr Awdurdod yn sicrhau bod y broses benderfynu yn cynnwys asesiad 
risg manwl gan gynnwys: 
  

• Goblygiadau ariannol, cyfreithiol ac adnoddau dynol (bydd awduron 
adroddiadau yn atebol os ydyn nhw'n darparu cyngor eu hunain).              

• Asesiadau effaith cydraddoldeb a chynaliadwyedd. 
• Risgiau a chamau gweithredu lliniarol. 

  
Cynhelir adolygiadau rheolaidd ac amserol gan y Pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau ar: 

• Gwariant cyllideb a phrosiect. 
• Perfformiad yn erbyn yr amcanion llesiant a nodir yn y Datganiad 

Lles.              
• Cofrestr Risg yr Awdurdod. 



 

  

Egwyddor 5: 
  

Datblygu gallu'r endid, gan gynnwys gallu ei arweinyddiaeth a'r unigolion ynddo 
  

Mae sicrhau bod gan Aelodau a swyddogion y sgiliau angenrheidiol i 
weithredu'r sefydliad yn agwedd bwysig ar lywodraethu. 
  

Bydd yr Awdurdod yn sicrhau bod gan y rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu'r 
Awdurdod y sgiliau, y wybodaeth a'r profiad sydd eu hangen arnynt i berfformio'n 
dda. 
  

Bydd yr Awdurdod yn cyflawni hyn trwy'r hyn a ganlyn: 

• Gweithredu Strategaeth Datblygu Aelodau . 
• Datblygu dealltwriaeth a sgiliau arwain a gallu ar draws yr Awdurdod. 
• Gweithredu cynllunio olyniaeth effeithiol i baratoi ar gyfer newidiadau personél 

yn y dyfodol.   
• Datblygu a chynnal y broses Werthuso ar gyfer Staff. 
• Sicrhau bod gwybodaeth a hyfforddiant ar gael fel sy'n briodol i Aelodau a 

swyddogion, i'w galluogi i gyflawni eu rolau. 

   

Egwyddor 6: 
  

Rheoli risgiau a pherfformiad trwy reolaeth fewnol gadarn a rheolaeth ariannol 
gyhoeddus gref 
  
Bydd gan yr Awdurdod Strategaeth Rheoli Risg a bydd yn gweithredu system rheoli 
risg sy'n cynorthwyo i gyflawni ei nodau a'i flaenoriaethau corfforaethol, yn amddiffyn 
enw da'r Awdurdod ac asedau eraill ac yn cydymffurfio â rhwymedigaethau statudol a 
rheoliadol. 
  

Bydd yr Awdurdod yn sicrhau bod y system rheoli risg yn: 

• Nodi a rheoli risgiau yn ffurfiol . 

• Yn cynnwys Aelodau yn y broses rheoli risg. 

• Yn cysylltu risgiau â rheolaethau mewnol ariannol a rheolaethau mewnol 

allweddol eraill. 

• Yn ymgorffori cynllunio parhad gwasanaeth a busnes. 

• Adolygu, ac, os oes angen, yn diweddaru ei brosesau rheoli risg o leiaf unwaith 

y flwyddyn. 

  

Mae'r Awdurdod yn cydymffurfio â chyfraith cyllid ac yn cynhyrchu cyfrifon blynyddol 
yn unol â chanllawiau CIPFA. Mae'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau yn cytuno ar y 
Cynllun Ariannol Tymor Canolig ac yn monitro cyllidebau bob chwarter. Mae hefyd yn 
gweithio'n agos gydag Archwilio Mewnol ac Allanol i sicrhau rheolaethau mewnol 
cadarn.    
  
  



 

Egwyddor 7: 

  

Gweithredu arferion da o ran tryloywder, adrodd ac archwilio i sicrhau 
atebolrwydd effeithiol 
  

Mae'r Awdurdod wedi ymrwymo i broses benderfynu agored a thryloyw. Cyhoeddir yr 
holl Raglenni / Agendâu, Cofnodion a Dogfennau Cyfarfodydd ar Wefan yr Awdurdod.  
   
Ar hyn o bryd, mae cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu cynnal yn rhithiol ac yn cael eu 
darlledu ar sianel YouTube yr Awdurdod ar ôl y digwyddiad. Fel rhan o'r adolygiad o 
gyfarfodydd pwyllgor yn y dyfodol, ymchwilir a gweithredir opsiynau mynediad 
cyhoeddus a darlledu byw.1 
  
Mae'r Awdurdod yn gweithio'n agos gydag Archwilio Mewnol ac Allanol i sicrhau bod ei 
brosesau'n cydymffurfio â'r gyfraith ac arfer da, ac yn ymrwymo i weithredu 
argymhellion a wneir o ganlyniad i archwiliadau. 

  
   

6.        Monitro ac Adolygu 
  

Mae Llywodraethu Corfforaethol Da yn ymofyn am yr hyn a ganlyn: 

• Cyfranogiad gweithredol Aelodau a swyddogion ar draws yr Awdurdod. 
• Datblygu, gweithredu a gwella diwylliant Llywodraethu Corfforaethol yr 

Awdurdod yn barhaus.  
• Paratoi, mabwysiadu a chynnal Cod Llywodraethu Corfforaethol cyfoes, gan 

gynnwys trefniadau ar gyfer sicrhau ei fod yn cael ei weithredu 
a'i gymhwyso'n barhaus. 

• Cydlynu ac adolygu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 
• Hyrwyddo arfer gorau mewn Llywodraethu Corfforaethol ledled yr Awdurdod. 

  

Mae'r Awdurdod yn gyfrifol am fonitro ac adolygu trefniadau Llywodraethu 
Corfforaethol yr Awdurdod. 
  
Bydd yr Awdurdod yn sicrhau bod y trefniadau hyn yn cael eu hadolygu'n barhaus 
trwy gyfrwng: 
  

• Gwaith Archwilio Mewnol ac Allanol. 
• Weithio gyda'n rhanddeiliaid i sicrhau bod trefniadau effeithiol ar waith ar gyfer 

monitro gwaith partneriaeth a phrosiectau. 
• Adroddiadau a baratowyd gan reolwyr sy'n gyfrifol am agweddau ar y Cod hwn. 
• Asiantaethau adolygu ac Arolygiaethau eraill. 

 
 
 

 
1 Nid oes mynediad cyhoeddus ar gael i gyfarfodydd pwyllgor ar hyn o bryd, ond bydd hyn yn cael ei 
adolygu. 



 

Yn ogystal, cynhelir adolygiad penodol â ffocws bob 4 blynedd cyn etholiadau 
llywodraeth leol, sy'n arwain at Gynghorau Gwynedd a Bwrdeistref Sirol Conwy yn 
penodi Aelodau i Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Bydd hyn yn galluogi'r Awdurdod i 
fanteisio ar y dysgu a'r profiad a gafwyd dros y cylch llywodraeth leol a gweithredu 
unrhyw newidiadau sy'n ofynnol cyn i Aelodau newydd gael eu hethol am dymor 
newydd.  

  
 

7.        Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
  

Bob blwyddyn bydd yr Awdurdod yn cyhoeddi Datganiad Llywodraethu Blynyddol, a 
fydd yn darparu asesiad cyffredinol o drefniadau Llywodraethu Corfforaethol yr 
Awdurdod ac arfarniad o'r rheolaethau allweddol sydd ar waith i reoli risgiau 
llywodraethu allweddol yr Awdurdod. 
  

Bydd y Datganiad hefyd yn darparu manylion ynghylch ble mae angen gwneud 
gwelliannau. 
  

Bydd y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn cael ei adolygu gan y Tîm Rheoli a'i 
gymeradwyo gan yr Awdurdod, cyn iddo gael ei lofnodi gan Gadeirydd yr Awdurdod 
a'r Prif Weithredwr. 
  

Cyhoeddir y Datganiad Llywodraethu Blynyddol fel rhan o Ddatganiad Cyfrifon 
Blynyddol yr Awdurdod a bydd yn cael ei archwilio gan ein Harchwilwyr Allanol. 

  
 
 
 
Llofnodwyd 
  

  

      
  

  
Wyn Jones                Emyr Williams 
Cadeirydd                 Prif Weithredwr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atodiad 1 

Sut mae'r Fframwaith Safonau Moesegol ac Egwyddorion Llywodraethu 
Tirweddau Dynodedig yn croesgyfeirio ag Egwyddorion Cod Llywodraethu'r 
Awdurdod. 
  

Egwyddorion 
Llywodraethu Da 

Fframwaith Safonau 
Moesegol 

Egwyddorion Llywodraethu 
Tirweddau Dynodedig 

Egwyddor 1: Ymddwyn yn 
onest, dangos ymrwymiad 
cryf i werthoedd moesegol, 
a pharchu rheol y gyfraith 
  

Gonestrwydd 
Uniondeb a Phriodoldeb 
Anhunanoldeb 
Dyletswydd i gynnal y Gyfraith 

Tegwch a Hawliau 
Atebolrwydd a thryloywder 
  

Egwyddor 2: Sicrhau 
didwylledd ac ymgysylltiad 
cynhwysfawr â 
rhanddeiliaid 
  

Gonestrwydd 
Didwylledd 
Atebolrwydd 
Uniondeb a Phriodoldeb 
  

Cyfreithlondeb 
Cyfranogiad a llais 
Tegwch a Hawliau 
Atebolrwydd a thryloywder 

Egwyddor 3: Diffinio 
canlyniadau o ran buddion 
economaidd, cymdeithasol 
ac amgylcheddol 
cynaliadwy 
  

Stiwardiaeth 
Cydraddoldeb a Pharch 
Gwrthrychedd wrth Wneud 
Penderfyniadau 
Stiwardiaeth 
  

Datblygu a gweithredu 
gweledigaeth strategol ar gyfer 
yr ardal 

Egwyddor 4: Penderfynu 
ar yr ymyriadau sy'n 
angenrheidiol i gyflawni'r 
canlyniadau a fwriadwyd i'r 
eithaf 
  

Gwrthrychedd wrth Wneud 
Penderfyniadau 
Atebolrwydd 
Arweinyddiaeth 
  

Rheoli perfformiad yn effeithiol 
Atebolrwydd a thryloywder 
  

Egwyddor 5: Datblygu 
gallu'r endid, gan gynnwys 
gallu ei arweinyddiaeth a'r 
unigolion ynddo 
  

Arweinyddiaeth 
Gwrthrychedd wrth Wneud 
Penderfyniadau 
Uniondeb a Phriodoldeb 
  
  

Rheoli perfformiad yn effeithiol 

Egwyddor 6: Rheoli risgiau 
a pherfformiad trwy 
reolaeth fewnol gadarn a 
rheolaeth ariannol 
gyhoeddus gref 
  

Atebolrwydd 
Gwrthrychedd wrth Wneud 
Penderfyniadau 
Stiwardiaeth 
Dyletswydd i gynnal y Gyfraith 

Atebolrwydd a thryloywder 
Rheoli perfformiad yn effeithiol 

Egwyddor 7: Gweithredu 
arferion da mewn 
tryloywder, adrodd ac 
archwilio i sicrhau 
atebolrwydd effeithiol 
  

Atebolrwydd 
Dyletswydd i Gynnal y Gyfraith 
Uniondeb a Phriodoldeb 
  

Atebolrwydd a thryloywder 
Cyfreithlondeb 
Rheoli perfformiad yn effeithiol 

  
  
  
 


