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Ein strategaethCyflwyniad
Yn yr Arolygiaeth Gynllunio, rydym yn adnabyddus am fod 
yn deg, yn agored ac yn ddiduedd yn ein harchwiliadau, 
ac wrth benderfynu ar apeliadau a thrin ceisiadau. Rydym 
yn canolbwyntio ar gyflawni ar gyfer ein cwsmeriaid, gan 
ymateb i’r amgylchedd sy’n 
newid.

Ledled Lloegr, mae ein Harolygwyr yn rhoi 
penderfyniadau ac argymhellion ar draws ein tri 
gwasanaeth cyhoeddus: archwiliadau, apeliadau 
a (hefyd yng Nghymru) cheisiadau. I wneud 
hyn, gwnawn yn siŵr bod datblygu’n cael ei 
ystyried yn ofalus, bod y cartrefi iawn yn cael 
eu hadeiladu yn y lleoedd iawn, a bod mannau 
gwyrdd yn cael eu diogelu. Gwnawn yn siŵr bod 
datblygiadau arfaethedig yn diwallu anghenion 
y dyfodol ar gyfer yr economi, yr amgylchedd a 
chymdeithas, a bod safbwyntiau’r cymunedau ar 
geisiadau seilwaith mawr yn cael eu clywed.
Rydym yn cynnal ac yn hyrwyddo ansawdd, 
gan sicrhau gwiriadau a chydbwysedd y 
system gynllunio, fel bod penderfyniadau’n 
deg, yn ddiduedd ac yn agored. Archwiliwn 
y cynlluniau lleol gan Awdurdodau Lleol sy’n 
pennu’r fframwaith ar gyfer blaenoriaethau 
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol 
lleol. Mae gennym arbenigwyr sy’n gallu 
cynghori a phenderfynu ar achosion yn 
ymwneud â phynciau arbenigol ar draws 
materion amgylcheddol, ecolegol, hanesyddol a 
choedyddiaeth.
Cefnogir gwaith ein Harolygwyr gan weithwyr 
proffesiynol medrus sy’n darparu cymorth 
gwaith achos, cyngor arbenigol, gwasanaeth 
cwsmeriaid, gwasanaethau corfforaethol, rheoli 
gwybodaeth, rheoli prosiectau ac arbenigedd 
digidol.

Ein diben yw delio ag apeliadau cynllunio, ceisiadau cynllunio 
seilwaith cenedlaethol, archwiliadau o gynlluniau lleol a 
gwaith achos arall yn gysylltiedig â chynllunio a gwaith achos 
arbenigol. Rydym yn rhannu ein harbenigedd â’n cwsmeriaid, 
cymunedau, busnesau, a llywodraethau lleol a chenedlaethol 
i alluogi cynllunio da.

Er mwyn cyflawni ein diben a chynnal gwerthoedd canolbwyntio ar gwsmeriaid, tegwch, a bod yn 
agored ac yn ddiduedd, mae gennym weledigaeth i:

‘Ddarparu gwasanaethau amserol ac effeithlon o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid 
sy’n cefnogi adferiad y wlad o’r pandemig COVID-19 trwy ymgysylltu, grymuso a 
galluogi ein gweithlu a thrwy gyflawni newidiadau polisi uchelgeisiol’.

Mae’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau yn gosod blaenoriaethau ar gyfer yr Arolygiaeth 
Gynllunio bob blwyddyn.
Y blaenoriaethau ar gyfer 2021/22 oedd:

• adfer a pherfformiad gweithredol;
• datblygu gwasanaethau digidol newydd;
• Diwygio Cynllunio a’r Prosiect Cyflymder; 
• y bwlch cyflog rhwng y rhywiau a strategaeth amrywiaeth a chynhwysiant;
• adnoddau; a
• Setliad Adolygiad o Wariant 2021/22 a Chynllunio ar gyfer y Dyfodol.

Roedd ein cynllun blaenorol wedi’i seilio ar bedair blaenoriaeth a oedd yn cynnwys nifer o 
amcanion. Wrth i ni ddechrau teimlo effaith COVID-19, canolbwyntiom ar ddiogelwch a lles ein 
pobl a chadw gwaith achos i fynd. 
Mae ein Cynllun Strategol newydd, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2021, yn canolbwyntio ar 
ein gweledigaeth newydd. Mae’n amlinellu’r amcanion y byddwn yn eu cyflawni yn ystod y tair 
blynedd ariannol nesaf er mwyn gwireddu ein gweledigaeth.
Er mwyn symleiddio ein cyfeiriad strategol a chael dealltwriaeth ehangach ohono, gwnaethom 
ddiwygio’r Cynllun Strategol i gael gweledigaeth wedi’i seilio ar dair strategaeth graidd. Mae 
cyflawni’r rhain yn gwasanaethu fel ein blaenoriaethau allanol ac felly eu hamcanion datganedig 
yw ein hamcanion strategol. Mae’r rhain yn Strategaeth Cwsmeriaid i weithredu fel gweledigaeth 
ar gyfer darparu ein gwasanaethau, a dwy strategaeth a fyddai’n galluogi ei chyflawni. Mae’r 
strategaethau galluogi yn canolbwyntio ar ein pobl ac ar ddata a gwelliant digidol.

Gwasanaeth Archwilio

Gwasanaeth Apeliadau

Gwasanaeth Ceisiadau
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Crynhoir ein perfformiad yn erbyn ein strategaethau yma. I gael 
mwy o fanylion, chwiliwch am yr eiconau ar dudalen 5 yn yr 
adroddiad drwyddo draw.
Fe wnaeth pandemig COVID-19 leihau ein capasiti ac atal ein cynnydd o ran cyflymu 
penderfyniadau. Derbyniom 21,300 o apeliadau yn 2021/22, 6% yn fwy nag yn 2020/21, ac yn 
agos at y lefel cyn y pandemig. Gan i gyfyngiadau leihau yn ystod 2021/22, cynyddom nifer y 
penderfyniadau a wnaethom.
Penderfynom fwy o achosion yn 2021/22 nag yn 2020/21, er gwaethaf ffactorau’r pandemig, gan 
gynnwys gwrandawiadau ac ymchwiliadau rhithwir yn cymryd mwy o amser na’u cywerthoedd 
wyneb yn wyneb, mesurau cyfnodau clo yn effeithio ar gyflogeion a chwsmeriaid,a chyflogeion yn 
cymryd gwyliau na chymerwyd y flwyddyn flaenorol.
Yn ystod 2021/22, fe wnaethom ganolbwyntio ar geisiadau seilwaith cenedlaethol, archwiliadau 
cynlluniau lleol ac apeliadau yr oedd angen gwrandawiad neu ymchwiliad arnynt. Y rhain, yn 
gyffredinol, sydd â’r buddiannau cymunedol mwyaf a’r potensial i gefnogi adferiad economaidd 
y wlad. Golygai hyn lai o arolygwyr yn penderfynu ar fwy o waith achos, a phenderfynu llai o 
achosion nag a dderbyniom. Roedd rhai penderfyniadau’n gyflymach nag mewn blynyddoedd 
blaenorol ond, ar gyfartaledd, roedd penderfyniadau’n cymryd mwy o amser. Rydym yn gweithio’n 
galed i benderfynu mwy o apeliadau fel y gall ein penderfyniadau ddod yn gyflymach yn gyson.

Graff 1: Apeliadau yn Lloegr dros bum mlynedd

Strategaeth Cwsmeriaid
Gosod ein hamcanion 
Mae’r Arolygiaeth yn bwriadu 
defnyddio gwybodaeth 
am gwsmeriaid i wella ei 
gwasanaethau. Rhoddodd 
aelodaeth o’r Sefydliad 
Gwasanaethau Cwsmeriaid 
ddata meincnodi i ni a 
ddefnyddiom i ddatblygu 
ein strategaeth. Mae’r 
Strategaeth yn gosod y sylfaen 
i ni ganolbwyntio mwy ar 
gwsmeriaid.
Yr hyn a wnaethom yn 
2021/22
• Darparu ein gwasanaethau.
• Cyflwyno datrysiad desg 

gwasanaeth cwsmeriaid 
newydd.

• Ffurfioli sicrwydd ansawdd.
Yr hyn a wnawn nesaf
• Cyflwyno ein Gwasanaethau 

Cyhoeddus Digidol.
• Archwilio cyflymu apeliadau.
• Ymgysylltu mwy â 

chwsmeriaid.
• Gwella Dyletswydd 

Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus.

Strategic risks
• Methiant i ymsefydlu 

newidiadau.
• Methiant i reoli rhanddeiliaid.
• Diwygiadau cynllunio.
• Effaith ceisiadau seilwaith 

cenedlaethol.
• Paratoi ar gyfer newid ac 

ymateb iddo.
• Peidio â chyflawni 

disgwyliadau perfformiad 
gweithredol.

• Cynaliadwyedd y model 
gweithredu tymor hir.

Strategaeth Data a 
Digidol
Gosod ein hamcanion 
Mae’r Strategaeth Data 
a Digidol yn amlinellu 
ymagwedd sy’n canolbwyntio 
ar ganlyniadau a buddion yn 
hytrach nag allbynnau.
Mae hyn yn rhoi’r hyblygrwydd 
i ni weithio’n gyflym gyda 
thechnolegau sy’n esblygu’n 
gyflym. Mae data a digidol 
yn allweddol i wella ein 
gwasanaethau a’r system 
gynllunio.
Yr hyn a wnaethom yn 
2021/22
• Dylunio a datblygu ein 

Gwasanaethau Cyhoeddus 
Digidol.

• Cyflawni prosiectau newid 
ac arloesedd.

• Gwella diogelu data.
• Datblygu capasiti modelu.
Yr hyn a wnawn nesaf
• Cefnogi Diwygiadau 

Cynllunio.
• Gwella rheoli gwybodaeth.
Risgiau strategol
• Diogelu data.
• Diwygiadau cynllunio.
• Paratoi ar gyfer newidiadau 

ac ymateb iddynt.
• Gwerth ac ansawdd data.
• Cynaliadwyedd y model 

gweithredu tymor hir.

Strategaeth Pobl 

Gosod ein hamcanion 
Gwnaethom ailwampio ein 
Strategaeth Bobl eleni. Mae’n 
ychwanegu at ein gwaith i 
ddatblygu ein harweinwyr ac 
yn cynnig cyfleoedd i’n pobl 
ymgysylltu â gwaith ehangach, 
fel rhwydweithiau cyflogeion.  

Yr hyn a wnaethom yn 
2021/22
• Cynnal ymgysylltiad uchel.
• Darparu ymateb effeithiol i 

COVID-19.
• Gwella cydraddoldeb, 

amrywiaeth a chynhwysiant.
• Datblygu Cynllun Gweithlu 

Strategol.
• Sefydlu gweithgorau iechyd 

a diogelwch.
Yr hyn a wnawn nesaf
• Cynnal dadansoddiad dysgu 
• Dylunio ffyrdd o weithio yn y 

dyfodol.
Strategic risks
• Diwygiadau cynllunio.
• Iechyd, diogelwch a lles.
• Paratoi ar gyfer newidiadau 

ac ymateb iddynt.
• Effaith ceisiadau seilwaith 

cenedlaethol.
• Peidio â bodloni 

disgwyliadau perfformiad 
gweithredol.

• Sgiliau yn y dyfodol.
• Cynaliadwyedd y model 

gweithredu hirdymor. 

Perfformiad strategol
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Mae ail flwyddyn y pandemig wedi gofyn i ni ymdrechu’n 
galed. Rwyf yn falch o’r ffordd y mae pobl a Bwrdd yr 
Arolygiaeth wedi ymateb. Rwyf hefyd yn ddiolchgar am 
gydweithrediad adeiladol ein partneriaid a’n rhanddeiliaid, ac 
am gefnogaeth a diddordeb Gweinidogion. 

Rydym wedi bod yn ddygn wrth geisio cadw gwaith achos i fynd. Penderfynom ar 17,433 o 
apeliadau yn 2021/22. Cynhaliom y pwyslais ar wella’r cyflymder y penderfynwn ar achosion a 
chytunwyd ar fesurau newydd gyda Gweinidogion sy’n adlewyrchu anghenion ein cwsmeriaid 
yn well. Fodd bynnag, nid yw’r pandemig wedi helpu ymdrechion i wella amseroldeb. Yn Ionawr 
2022, gofynnodd y Gweinidog dros Dai i ni nodi ffyrdd radical o gyflymu’r system. Rydym 
yn cydnabod yr her o ran perfformiad a’i effaith ar gwsmeriaid. Mae’r Bwrdd yn cefnogi’r 
penderfyniad i ganolbwyntio ar achosion â’r buddiant cymunedol mwyaf a’r potensial i gefnogi 
adferiad y wlad, ac mae’n cydnabod y materion a wynebir o ran gwella’n gynaliadwy cyflymder 
gwneud penderfyniadau yn y tymor hir.
Cyhoeddom 34 o adroddiadau newydd ar Gynlluniau Lleol y llynedd. Mae Cynlluniau Lleol yn 
darparu ar gyfer 5.2 miliwn o gartrefi y mae mawr angen amdanynt ac yn ffurfio mannau lleol. 
Trwy gynnal digwyddiadau rhithwir, llwyddom i wneud argymhellion i Weinidogion ar seilwaith 
cenedlaethol allweddol. Bydd y seilwaith hwn yn allweddol i adferiad y wlad ar ôl y pandemig. 
Rydym wedi parhau i weithio ar draws y Llywodraeth ar gyflymu’r broses o ganiatáu seilwaith o 
arwyddocâd cenedlaethol trwy’r Prosiect Cyflymder. Mae’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau 
wedi defnyddio ein harbenigedd i ddatblygu diwygiadau cynllunio. Bydd y ddau’n cyfrannu at 
ffyniant bro ar draws y wlad, gan greu mannau lle y gall pobl ffynnu.
Eleni, crëwyd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yn llwyddiannus ar gyfer 
Llywodraeth Cymru. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r sefydliad newydd, gan ddymuno’n dda i’n 
cyn gydweithwyr.

Parhau i baratoi ar gyfer y dyfodol
Mae gennym Gynllun Strategol newydd sy’n cynnwys tri maes craidd: cwsmeriaid, pobl, a data a 
digidol. Bydd y rhain yn ein helpu i ddarparu gwasanaethau amserol ac effeithlon o ansawdd uchel 
i’n cwsmeriaid. Byddant hefyd yn ysgogi ein cyfraniad at gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy’r 
Cenhedloedd Unedig a Diwygio’r Gwasanaeth Sifil. Bydd dyfodol y system gynllunio’n ddigidol ac 
yn integredig, a fydd yn golygu bod angen i ni gynyddu sgiliau ein gweithlu. Byddwn yn ceisio ei 
gwneud yn haws i gwsmeriaid gael mynediad at eu gwasanaethau wedi’u digideiddio. Mae grŵp 
o Awdurdodau Cynllunio Lleol wedi treialu cael at y gwasanaethau yn ddigidol. Gallwch ddarllen 
mwy yn yr astudiaeth achos hon. 
 

Mae pobl yn allweddol i’n cyfraniad cenedlaethol ac mae brwydr am dalent. Rydym wedi datblygu 
ein Cynllun Gweithlu Strategol cyntaf ar gyfer gweithrediadau ac Arolygwyr. Mae gennym  
gyfrifoldeb i gyfrannu at y gronfa dalent trwy ddatblygu sgiliau ein pobl a denu gweithlu amrywiol. 
Eleni, ymunodd 9 o brentisiaid a 42 o Arolygwyr newydd â’r sefydliad. Rydym wedi gweithio i wella 
amrywiaeth a chynhwysiant gan ddefnyddio profiadau bywyd cydweithwyr trwy ei rwydweithiau 
cyflogeion, gan ganiatáu i’w lleisiau gael eu clywed. Rydym hefyd wedi canolbwyntio ar iechyd a 
diogelwch a lles hefyd. Mae Arolygwyr yn gwneud eu gwaith o bell ac ar eu pen eu hunain yn aml, 
felly rydym wedi ailystyried sut gallant wneud hyn yn ddiogel. Pwysleisiodd y pandemig yr angen i 
fynd i’r afael â rheoli straen ac asesiadau risg.
Ym mis Hydref, fe wnaethom fabwysiadu ein Polisi Amgylcheddol cyntaf, a’r flwyddyn nesaf 
byddwn yn cyflawni’r cynllun gweithredu canlyniadol. Rydym yn parhau i ddatblygu ein model 
gweithredu ar gyfer y dyfodol i sicrhau ei fod yn gwella profiad cwsmeriaid mewn ffordd 
gynaliadwy.
Rôl allweddol i’r Bwrdd yw sicrhau stiwardiaeth briodol arian cyhoeddus. Unwaith eto, mae ein 
harchwilwyr wedi cadarnhau ein bod yn gweithredu’n briodol. Gan edrych tua’r dyfodol, bydd y 
Bwrdd yn parhau i gael sicrwydd ein bod yn gweithredu mewn ffordd sy’n cyflawni ein diben yn 
effeithiol ac yn effeithlon ac yn darparu’r newid strategol sy’n ofynnol i gyflawni ein gweledigaeth.
Ar fy rhan fy hun a’m Cyd-gyfarwyddwyr Anweithredol, hoffwn ddiolch i Sarah Richards a’i thîm 
Gweithredol am arwain y sefydliad yn fedrus ac yn gadarn, a’i holl bobl am fynd gam ymhellach.

Trudi Elliott

Cadeirydd Bwrdd yr Arolygiaeth Gynllunio

Datganiad Cadeirydd y Bwrdd
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#Cadw gwaith achos i fynd
Trwy ddefnyddio technoleg, cynllunio’n effeithiol ar gyfer y dyfodol, rheoli adnoddau mewn 
ffordd benodol a gwneud penderfyniadau cadarn, gwnaethom gadw gwaith achos i fynd drwy 
gydol y pandemig COVID-19. At ei gilydd, mae cyflymder gwneud penderfyniadau ar gyfer ein 
gwasanaeth apeliadau yn sefydlog ac wedi gwella mewn rhai meysydd. Rydym wedi canolbwyntio 
ein hymdrechion ar y meysydd sy’n allweddol i’r economi. Yn aml, mae’r rhain achosion sy’n cael 
eu clywed gan ymchwiliad a gwrandawiad, a rhai sy’n cael effaith uniongyrchol ar gymunedau 
lleol, fel apeliadau gorfodi. O ran yr achosion hynny, mae ein perfformiad wedi dychwelyd i 
lefelau cyn y pandemig. Mae argymhellion Rosewell wedi’u prif-ffrydio yn ein gwaith ymchwilio ac 
rydym bellach yn cyflwyno’r rhain i wrandawiadau. Mae hyn yn gyflawniad nodedig oherwydd bu 
cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion ymchwiliad a gwrandawiad eleni. Mae’r ffordd rydym yn 
mesur ac adrodd ar ein perfformiad wedi newid eleni. Mae’r mesurau newydd yn rhoi’r wybodaeth 
y dywedodd ein defnyddwyr wrthym eu bod ei heisiau.
Rydym wedi parhau i gyrraedd targedau statudol wrth ddarparu ein gwasanaeth ceisiadau, heblaw 
am estyniad ar gyfer cais Sizewell C. Mae hyn yn gyflawniad nodedig arall o ystyried cymhlethdod 
cynyddol y prosiectau hyn a diddordeb y cyhoedd ynddynt. Rydym wedi parhau i archwilio 
Cynlluniau Lleol drwy gydol y flwyddyn ac mae cyfraddau cyflwyno wedi arafu o gyfartaledd y 
blynyddoedd blaenorol.
Mae mwy na 50 o Arolygwyr a phrentisiaid cynllunio newydd wedi ymuno â’r Arolygiaeth a 
helpu i gyflawni ein perfformiad. Rydym yn dod yn sefydliad sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid 
trwy’r gwelliannau rydym yn ein gwneud i’n gwasanaethau digidol. Bydd cwsmeriaid yn profi 
rhyngwyneb ar-lein symlach a haws ei ddefnyddio wrth i’n gwasanaethau newydd fynd yn fyw.
Gyda chymysgedd o dristwch a balchder y trosglwyddom ein tîm yng Nghymru i Lywodraeth 
Cymru yn ddi-dor ar 1 Hydref. Roedd y prosiect trosglwyddo yn llwyddiannus ac rydym bellach yn 
gweithio’n agos gyda gwasanaeth newydd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.
Gwnaethom ganolbwyntio ar greu Arolygiaeth Gynllunio sy’n fwy cynhwysol ac amrywiol. Nid 
yw newid diwylliannol yn digwydd dros nos, ond mae’r sylfeini’n gadarn yn eu lle bellach. Mae’r 
bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn yr Arolygiaeth bob amser wedi bod yn achos pryder i mi ac mae 
hyn hefyd yn rhywbeth y bydd yn cymryd amser i’w newid. Mae’n arbennig o amlwg yn y grwpiau 
Arolygwyr. Y newyddion da yw ein bod yn penodi mwy o fenywod i rolau uwch a bydd hyn yn 
cyfrannu at gulhau’r bwlch yn ystod y blynyddoedd i ddod.
 

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn heriol o safbwynt ariannol ac fe orffennom y flwyddyn 
gyda thanwariant. Roedd hyn o ganlyniad i anwadalrwydd ein hincwm, effaith barhaus mesurau’r 
cyfnod clo ar ein pobl, gor-optimistiaeth ynglŷn â llenwi swyddi gwag ar adeg pan fo’r farchnad 
gyflogaeth wedi dod yn gystadleuol iawn, a chyflymder cyflawni ein prosiectau newid.

Paratoi ar gyfer y dyfodol
Fel llawer o sefydliadau, bydd y ffordd rydym yn gweithio yn newid yn barhaol o ganlyniad i’r 
pandemig. Rydym yn defnyddio’r profiad a gawsom i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Er enghraifft, 
byddwn yn defnyddio technoleg i alluogi gwrandawiadau ac ymchwiliadau sy’n hyblyg ac yn 
gynhwysol o ran anghenion amrywiol y rhai hynny sy’n gysylltiedig. Mae hyn yn ein symud i ffwrdd 
oddi wrth ddibynnu’n llwyr ar ddulliau wyneb yn wyneb. Rydym hefyd yn bwriadu cynnig mwy o 
ddewis i’n staff ynglŷn â ble a sut maen nhw’n gweithio. Bydd yn cymryd amser i effaith lawn y 
newidiadau hyn ddod i’r amlwg, ond rydym mewn sefyllfa dda i achub ar gyfleoedd.
Wrth baratoi’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer y dyfodol, rydym hefyd yn gwybod bod y system 
gynllunio’n newid. Roedd y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio yn ffocws yn Araith y Frenhines a bydd 
yn gosod heriau a chyfleoedd i ni wrth iddo sicrhau diwygiadau cynllunio. Bydd y newidiadau 
hynny’n effeithio ar ein gwasanaethau yn ystod y blynyddoedd i ddod, wrth i ni weithio’n agos 
gydag Awdurdodau Cynllunio Lleol i godi’r gwastad mewn cymunedau ar draws y wlad. Rydym 
wedi bod yn rhoi sylfaen gadarn a hyblyg ar waith a fydd yn addasu i newidiadau i bolisïau pan 
fydd y diwygiadau’n cael eu lansio. Trwy’r newidiadau hynny, byddwn yn parhau i ganolbwyntio 
ar wella profiad cwsmeriaid. Mae hyn yn mynd y tu hwnt i wella amseroldeb ein penderfyniadau 
ac wedi’i seilio ar ein gwaith i greu gwasanaethau digidol cyhoeddus hygyrch. Rydym wedi 
gwneud cynnydd da eleni: mae rhan o’n gwasanaeth apeliadau’n fyw ac aeth y cyfnod treialu 
cyntaf ar gyfer ein gwasanaeth ceisiadau yn fyw ym mis Ebrill 2022. Disgwyliwn i ddefnyddwyr allu 
defnyddio gwasanaethau digidol llawn ar gyfer Apeliadau a Cheisiadau erbyn mis Mawrth 2023. 
Byddwn yn datblygu gwasanaeth digidol ar gyfer archwiliadau pan fyddwn yn deall sut byddwn yn 
rhyngweithio ag Awdurdodau Cynllunio Lleol a chymunedau yn rhan o’r diwygiadau cynllunio.
Rwyf yn falch iawn o’r bobl yn yr Arolygiaeth Gynllunio a sut maen nhw wedi parhau i gynnal 
gwasanaethau cyhoeddus da, gan wneud gwahaniaeth mewn lleoedd ac i bobl, yn ystod yr hyn 
sydd wedi bod yn adeg aflonyddol a heriol iawn.

Sarah Richards 

Prif Weithredwr, Yr Arolygiaeth Gynllunio

Roedd effaith y pandemig COVID-19 wedi parhau i daflu 
cysgod ar ein gweithredoedd eleni. Rwyf yn falch iawn 
o’r ffordd y mae ein pobl wedi ymdopi â’r effeithiau hyn a 
pharhau i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth.

Datganiad y Prif Weithredwr
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Ein rhanddeiliaid a’n cwsmeriaid

Yn ein Cynllun Strategol, amlinellwn ein huchelgeisiau 
i gynyddu ein pwyslais ar gwsmeriaid, gan gydnabod 
pwysigrwydd cael dealltwriaeth ddyfnach o bwy yw ein 
cwsmeriaid a’r ffyrdd gorau o’u gwasanaethu nhw a’u 
hanghenion amrywiol.

Ein cwsmeriaid
Mae gennym grŵp amrywiol o gwsmeriaid ar draws ein gwasanaethau apeliadau, ceisiadau, ac 
archwiliadau. Mae ein cwsmeriaid yn cynnwys Awdurdodau Cynllunio Lleol ar gyfer archwiliadau, 
apelyddion ac asiantau cynllunio ar gyfer apeliadau, ac ymgeiswyr (gan gynnwys adrannau’r 
llywodraeth) ar gyfer ceisiadau. Mae ein gwaith hefyd yn gwasanaethu preswylwyr lleol, 
datblygwyr, tirfeddianwyr, ymgyngoreion statudol a grwpiau diddordeb arbennig, yn ogystal 
â chymysgedd amrywiol o randdeiliaid, a ddisgrifir isod. Rydym yn dyfnhau ein dealltwriaeth 
o anghenion a disgwyliadau ein cwsmeriaid er mwyn cysoni ein gwasanaethau â nhw. Eleni, 
rydym wedi bod yn gosod y sylfeini i symud tuag at fod yn sefydliad sy’n canolbwyntio mwy ar 
gwsmeriaid. Rhan allweddol o’r gwaith hwn oedd datblygu ein Strategaeth Cwsmeriaid. Mae’r 
strategaeth yn amlinellu ein huchelgeisiau i wella bodlonrwydd ein cwsmeriaid â’n gwasanaethau, 
a’u profiad ohonynt, yn barhaus. Gan fod ein Strategaeth Cwsmeriaid ar waith bellach, 
gallwn ddechrau cyflawni’r camau gweithredu a fydd yn gwireddu’r gwelliannau amlwg mewn 
gwasanaethau a phrofiad yr anelwn atynt. 

Ein rhanddeiliaid 
Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw perthnasoedd da gyda rhanddeiliaid, a’r fantais i’r 
Arolygiaeth yn eu sgil. Yn ychwanegol at ein cwsmeriaid, mae ein rhanddeiliaid allweddol yn 
cynnwys: gweinidogion a swyddogion yn yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a chyrff eraill y 
llywodraeth, Awdurdodau Cynllunio Lleol, cymunedau, cyrff proffesiynol, a chyfryngau newyddion 
a masnach.
Mae ymgysylltu â’n rhanddeiliaid a rhoi gwybod iddynt yn gyson am ein gweithgareddau, ein 
llwyddiannau a’n heriau yn bwysig i ni. Yn ystod yr haf, gwnaethom gynnal ymchwil gyda’r 
Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol, gan ymgynghori â chroestoriad o randdeiliaid ynglŷn â 
chyfeiriad ein Model Gweithredu yn y Dyfodol ar gyfer Digwyddiadau i ategu’r ymchwil a’r 
ymgysylltiad â’n pobl/staff. Nod y gwaith hwn yw sefydlu model tymor hir cynaliadwy ar gyfer 
cynnal gwrandawiadau ac ymchwiliadau, gan ychwanegu at yr hyn a ddysgwyd o’r pandemig ac 
ymgorffori buddion cynnal digwyddiadau’n rhithwir ac wyneb yn wyneb. Mae’r canfyddiadau wedi 
ein helpu i ddeall yr effeithiau posibl ar randdeiliaid a ffurfio dyluniad y model.
Yn yr hydref, lansiwyd ein hunaniaeth gorfforaethol ddiwygiedig. Nid yw logo’r Arolygiaeth 
Gynllunio wedi newid ond mae cyfres o ddelweddau, lliwiau a ffontiau newydd wedi’u 
hychwanegu. Mae hyn yn dilyn ymlaen o’r ffilm gorfforaethol ‘arweiniol’ a ryddhaom y llynedd 
sy’n crynhoi ein rolau a’n cyfrifoldebau. Mae’r ffilm hon wedi cael ei gweld ychydig yn llai na 
7,000 o weithiau ers iddi gael ei lansio. Mae ein sgôr hunanasesu ar gyfer y safon swyddogaethol 
cyfathrebu yn ‘dda’.

Ein rhyngweithiadau 
Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi’i threfnu’n dair cyfarwyddiaeth. Ein cyfarwyddiaeth fwyaf yw 
Gweithrediadau, ac mae’n flaenllaw yn ein rhyngweithiadau â chwsmeriaid. Mae Arolygwyr 
a gweithwyr achos yn rhyngweithio â chwsmeriaid a rhanddeiliaid drwy gydol eu gwaith ar 
achosion ac yn aml yn uniongyrchol wrth ymweld â safleoedd ac wrth gynnal ymchwiliadau a 
gwrandawiadau. Mae gan ein Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Corfforaethol berthynas agos 
â’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a chyrff eraill y llywodraeth. Mae’r Gyfarwyddiaeth 
Strategaeth yn cynnwys tîm Cyfathrebu sy’n rheoli ein perthynas â’r cyfryngau a thîm gwasanaeth 
cwsmeriaid sy’n helpu cwsmeriaid i ddatrys unrhyw broblemau a allai fod ganddynt. 

https://www.gov.uk/government/publications/the-planning-inspectorate-strategic-plan-2021-2025
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Ein fframwaith statudol yn 
Lloegr

Ein dyletswyddau statudol
Mae’r fframwaith statudol yn sicrhau bod y system gynllunio’n gweithredu’n deg. Ond rydym hefyd 
yn cyflawni dyletswyddau statudol eraill, fel y rheiny o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 
neu Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. Wrth wneud hynny, mae’n rhaid i ni hefyd 
sicrhau bod y partïon sy’n ymwneud â’n gwaith achos yn bodloni eu rhwymedigaethau eu hunain. 

Deddf yr Amgylchedd 2021
Ym mis Tachwedd 2021, daeth Deddf yr Amgylchedd 2021 i rym. Mae’n darparu ar gyfer ystod 
eang o fesurau, y mae llawer ohonynt yn berthnasol i gynllunio. Mae rhai o’r mesurau hynny 
mewn grym bellach tra bod angen i lawer o rai eraill gael is-ddeddfwriaeth a/neu ymgynghoriad ar 
agweddau ar ddatblygu polisi. Rydym yn monitro’r broses honno i sicrhau ein bod yn ymwybodol 
o’r newidiadau, ac yn barod amdanynt, pan fyddant yn digwydd.

Y Prosiect Cyflymder
Menter a arweinir gan y llywodraeth yw’r Prosiect Cyflymder sy’n ceisio gwella’r broses ar gyfer 
Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol. Mae’n herio rhanddeiliaid i ddileu rhwystrau a 
gweithio gyda’i gilydd yn gyflymach o fewn fframwaith presennol Deddf Cynllunio 2008. Rydym 
ar y trywydd iawn i gyflawni newid sylweddol i’r system erbyn mis Medi 2023, a bydd rhai 
gwelliannau ar gael cyn hynny.

Cynllunio ar gyfer y Dyfodol a Sicrhau Ffyniant Bro Ledled y 
Deyrnas Unedig 
Amlinellwyd cynigion i ddiwygio’r system gynllunio, gan gynnwys cynlluniau lleol, 
yn y Papurau Gwyn ‘Cynllunio ar gyfer y Dyfodol’ (2020) a ‘Sicrhau Ffyniant Bro 
Ledled y Deyrnas Unedig’ (2022). Bydd y llywodraeth yn llunio deddfwriaeth ar 
gyfer y newidiadau y mae’n penderfynu eu gweithredu. Pa newidiadau bynnag a 

gyflwynir, byddwn yn sicrhau ein bod yn barod amdanynt, a’n bod yn parhau i weithredu o fewn y 
fframwaith statudol er budd pawb sy’n ymwneud â’r system gynllunio.

Ein rhan yn y system gynllunio
Yn Lloegr, rydym yn gweithredu system a arweinir gan gynllun lle y defnyddir Cynlluniau Lleol 
i benderfynu faint o dir y dylid ei neilltuo i adeiladu cartrefi newydd, swyddfeydd, ffatrïoedd, 
warysau, siopau a phethau eraill, fel arfer dros y 10 i 15 mlynedd nesaf. Maen nhw hefyd yn 
dangos ardaloedd lle y dylid cyfyngu ar ddatblygu am ryw reswm. Yna, defnyddir y rhain i wneud 
penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar gyfer cynigion datblygu unigol.
Yn yr Arolygiaeth Gynllunio, rydym yn archwilio cadernid Cynlluniau Lleol, yn penderfynu ar ystod 
o apeliadau a cheisiadau, ac yn gwneud argymhellion ar Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd 
Cenedlaethol. Rydym yn helpu i gyflawni amcanion y llywodraeth i oresgyn rhai o’r heriau mawr 
sy’n wynebu’r wlad, fel y newid yn yr hinsawdd, darparu tai a chyflawni datblygu cynaliadwy. 

Y tair mawr
Mae tair Deddf Seneddol sy’n arbennig o arwyddocaol i’n gwaith:

• Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 
Mae’r Ddeddf hon yn ymdrin â’r system Cynlluniau Lleol, yn ogystal â’r ddyletswydd statudol 
“i benderfynu ar geisiadau ac apeliadau cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod 
ystyriaethau perthnasol yn dynodi fel arall”. 

• Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 
Mae’r Ddeddf hon yn ymdrin â’r hawl i apelio ar gyfer achosion cynllunio, gorfodi, a 
thystysgrif datblygiad cyfreithlon, yn ogystal â’n gallu i bennu’r weithdrefn ar gyfer 
amrywiaeth o fathau o achosion.

• Deddf Cynllunio 2008 
Mae’r Ddeddf hon yn ymdrin â’r drefn caniatáu ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd 
Cenedlaethol.

Mae mwy o ddeddfwriaeth ar gyfer meysydd eraill o’n gwaith, fel adeiladau rhestredig, hawliau 
tramwy ac apeliadau amgylcheddol.

Y rheolau a’r rheoliadau 
O dan y Deddfau, mae is-ddeddfwriaeth yn darparu’r manylion ar gyfer y fframwaith statudol. Er 
enghraifft, mae’n diffinio pa ddatblygiad a all ddigwydd heb geisio caniatâd cynllunio, yn ogystal â 
phryd y bydd angen i ddatblygiad gael cymeradwyaeth ymlaen llaw. Mae hefyd yn amlinellu sut i 
wneud ceisiadau ac apeliadau a’r ffordd y mae’n rhaid i ni eu trin.

Mae ein gwaith wedi ei rwymo gan fframwaith statudol. Mae 
Deddfau Seneddol yn pennu’r rhan fwyaf o hawliau allweddol 
o fewn y system gynllunio.
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Ein proffil risg

Rheoli risgiau strategol
Rydym yn rheoli ein risgiau strategol yn weithredol er mwyn defnyddio arian cyhoeddus yn 
y ffordd orau, gwella ein perfformiad i’r eithaf a chyflawni ein hamcanion. Mae aelod o’r Tîm 
Gweithredol yn gyfrifol am bob risg strategol, a’i hasesodd gan ddefnyddio matrics sgorio pump 
wrth bump. Graddiwn yr effaith drwy ystyried canlyniadau’r risg. Graddiwn y debygoliaeth drwy 
ystyried y tebygolrwydd y bydd y risg yn cael ei gwireddu. Caiff pob risg ei chategoreiddio a 
chytunir ar barodrwydd i dderbyn y risg. Mae’r datganiad ynghylch parodrwydd i dderbyn risg 
yn diffinio’r lefel a’r math o amlygiad i risg y byddwn yn eu goddef i gyflawni ein gweledigaeth 
strategol. Mae’r Tîm Gweithredol yn gyfrifol am osod y parodrwydd i dderbyn risg, a bydd yn 
cyfeirio at y datganiad parodrwydd i dderbyn risg wrth reoli’r risgiau strategol, gweler tudalen 77. 
O dro i dro, caiff effeithiolrwydd ein proses Rheoli Risg a rheolaeth fenwol ei hadolygu gan ein 
gwasanaeth Archwilio Mewnol a ddarperir gan Asiantaeth Archwilio Mewnol y Llywodraeth. Ni 
chanfuwyd unrhyw wendidau sylweddol fel y crynhoir yn yr adran Archwilio Mewnol ar dudalen 79.

Ein proffil risg yn 2021/22
Mae Tabl 1 yn crynhoi’r proffil risgiau strategol ar gyfer yr Arolygiaeth a’r newidiadau yn ystod y 
deuddeg mis diwethaf. Rydym yn cynnal ymarfer sganio’r gorwel bob blwyddyn i amlygu risgiau 
trawsbynciol a allai effeithio ar yr Arolygiaeth. Mae hyn yn cynnwys amlygu ffactorau gwleidyddol, 
economaidd, cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol. Gallai’r ffactorau hyn 
effeithio ar ein risgiau presennol a’n helpu i amlygu risgiau newydd.
Mae ein proffil risg presennol yn dangos bod y sgorau cyfredol ar gyfer ein holl risgiau rhwng 12 
ac 16. Mae’r sgorau wedi symud drwy gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, wrth gymharu’r sgorau ar 
31 Mawrth 2021 a 2022, dim ond un sgôr risg sy’n wahanol. Mae pump o’n risgiau strategol wedi 
cael eu cau ac mae pum risg newydd wedi cael eu hychwanegu at y gofrestr, sy’n dangos bod 
perthnasedd y risgiau yn cael ei adolygu’n barhaus ac effeithiolrwydd mesurau lliniaru.

Wrth i’r byd ein herio ac wrth i ni newid ac esblygu, rydym 
yn defnyddio rheoli risg i liniaru’n systematig y bygythiadau 
hynny a allai ein hatal rhag gwireddu ein Cynllun Strategol. 

Rhif adnabod 
y risg

Teitl y risg
Categori 

risg

Parodrwydd 
i dderbyn 

risg

Sgôr 
ym mis 
Mawrth 

2021

Sgôr 
ym mis 
Mawrth 

2022

S11 Diogelu data
Cydymffurfio, 
cyfreithiol, a 
rheoleiddiol

Amharod 12 12

S12
Methiant i ymsefydlu 
newidiadau

Cyflawni 
gweithredol

Parod 16 16

S13
Methiant i reoli 
rhanddeiliaid

Enw da a 
hygrededd

Lleiafsymiol 12 12

S14 Diwygiadau Cynllunio
Enw da a 
hygrededd

Lleiafsymiol 16 16

S15
Effaith ceisiadau 
seilwaith cenedlaethol

Cyflawni 
gweithredol

Amharod 16 16

S16 Iechyd, Diogelwch a Lles Pobl Amharod 12 16

S18
Y gallu i ymateb i newid 
allanol a bod yn barod 
amdano

Cyflawni 
gweithredol

Gochelgar
Risg 

newydd
12

S19
Peidio â bodloni 
disgwyliadau perfformiad 
gweithredol

Enw da a 
hygrededd

Lleiafsymiol
Risg 

newydd
16

S20
Model gweithredol tymor 
hir yn anghynaliadwy

Enw da a 
hygrededd

Lleiafsymiol
Risg 

newydd
12

S21 Sgiliau ar gyfer y Dyfodol Pobl Awyddus
Risg 

newydd
16

S22 Gwerth ac ansawdd data
Enw da a 
hygrededd

Lleiafsymiol
Risg 

newydd
16

Tabl 1. Proffiliau risg

https://www.gov.uk/government/publications/the-planning-inspectorate-strategic-plan-2021-2025
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S11 - Diogelu data 
Gallai diffyg rheolaethau cadarn a 
diwylliant anaeddfed o reoli data arwain 
at dor diogelwch data. 

Newid i’r sgôr - dim newid.

Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 
2021/22
• Darparwyd pecyn e-ddysgu gyda hyfforddiant 

wedi’i deilwra i’r holl staff.
• Penodwyd a hyfforddwyd perchnogion 

gwybodaeth a rolau arbenigwr gwybodaeth. 
Sicrhawyd y deëllir atebolrwydd.

• Cyflwynwyd Hysbysiad Preifatrwydd Staff 
a Recriwtio a datblygwyd yr Hysbysiad 
Preifatrwydd Gwaith Achos.

• Gweithredwyd system rheoli gwybodaeth i 
amlygu a rheoli meysydd risg.

• Amlygwyd maes risg lle y rhennir gwybodaeth 
heb ei golygu.

Mesurau lliniaru yn y dyfodol
• Sicrhau bod Asesiadau o’r Effaith ar Ddiogelu 

Data ar waith ar gyfer prosesau sydd â risg 
uchel o dor diogelwch data. 

• Gweithredu polisi golygu i sicrhau bod 
gwybodaeth yn cael ei golygu cyn ei 
chyhoeddi.

• Sefydlu cytundeb rhannu data gyda’n 
rhanddeiliaid.

• Gwella ein polisi a’n harferion cadw 
cofnodion.

• Rhoi hyfforddiant wedi’i deilwra ar ddiogelu 
data i Arolygwyr.

S12 - Methiant i ymgorffori 
newidiadau

O ganlyniad i gapasiti a gallu 
cyfyngedig, efallai nad yw 
gwasanaethau cyhoeddus digidol yr 

Arolygiaeth yn gwbl weithredol neu’n darparu 
digon o werth i gwsmeriaid a threthdalwyr. 

Newid i’r sgôr - dim newid.

Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 
2021/22
• Penodwyd cynghorwyr digidol ar ochr y 

cleient i gynorthwyo uwch arweinwyr i wneud 
penderfyniadau allweddol ac i roi sicrwydd 
yngŷn â datblygiad y gwasanaethau digidol a 
chyflawni’r prosiect.

• Penodwyd cyflenwyr digidol ychwanegol i 
gynyddu capasiti a gallu ym maes allweddol 
data ac arbenigedd digidol.

• Diffiniwyd y capasiti a’r gallu tymor hir sy’n 
angenrheidiol i ddatblygu’r gwasanaethau a 
sicrhawyd cyllid i fodloni’r anghenion hynny.

Mesurau lliniaru yn y dyfodol
• Defnyddio’r cyllid a sicrhawyd i ddatblygu 

capasiti a gallu yn yr Arolygiaeth.

S13 - Methiant i reoli 
rhanddeiliaid

Gallai methiant i reoli perthnasoedd a 
chyfathrebu â rhanddeiliaid a chwsmeriaid 
neu gamgymeriad yr ymdriniwyd ag ef yn wael 
effeithio ar ein henw da.

Newid i’r sgôr - dim newid.

Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn  
2021/22
• Monitrwyd cysylltiadau cwsmeriaid trwy 

offeryn desg gwasanaeth cwsmeriaid 
newydd.

• Cipiwyd a defnyddiwyd gwybodaeth a 
gynhyrchwyd gan system monitro cyfryngau..

• Monitro adborth cwsmeriaid drwy amrywiaeth 
o ddulliau.

Mesurau lliniaru yn y dyfodol
• Datblygu offeryn rheoli rhanddeiliaid i gasglu 

gwybodaeth a ddefnyddir i ddiogelu enw da’r 
Arolygiaeth Gynllunio.

• Datblygu dull effeithiol o welliant parhaus er 
mwyn gweithredu’n brydlon ar wybodaeth a 
gwella profiad cwsmeriaid.

S14 - Cynllunio ar 
gyfer y Dyfodol a’r 
Prosiect Cyflymder

Gallai ansicrwydd, diffyg adnoddau, capasiti a 
sgiliau oedi neu atal gweithredu’r newidiadau 
a ysgogir gan Gynllunio ar gyfer y Dyfodol a’r 
Prosiect Cyflymder. 

Newid i’r sgôr - dim newid.

Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn  
2021/22
• Gweithiwyd gyda’r Adran Ffyniant Bro, Tai a 

Chymunedau i gwblhau’r ymgynghoriad ar y 
Prosiect Cyflymder. 

• Treialwyd sawl arloesiad mewn prosiect 
peilot i ddarparu gwell cyngor cyn ymgeisio i 
ymgeiswyr a rhanddeiliaid.

• Aseswyd y potensial i ehangu arloesiadau 
llwyddiannus i geisiadau tebyg.

Mesurau lliniaru yn y dyfodol
• Ehangu’r system newydd o roi cyngor gwell 

cyn ymgeisio i geisiadau mewn sectorau 
dethol (er enghraifft ynni gwynt a solar ar y 
môr).

• Gweithio gyda’r Adran Ffyniant Bro, Tai a 
Chymunedau i asesu newidiadau cyfreithiol 
a pholisi a’u heffaith ar ein gwasanaethau 
digidol.

• Ymgysylltu ag Awdurdodau Cynllunio Lleol, 
cwsmeriaid a rhanddeiliaid i baratoi ar gyfer 
newidiadau.

• Paratoi ein systemau a’n gweithlu i weithredu 
newidiadau.

• Datblygu rhaglen i gynyddu’r adnoddau 
sgiliau cynllunio ac amgylcheddol sydd ar 
gael i’r system gynllunio.
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S15 - Effaith ceisiadau 
Prosiect Seilwaith o 
Arwyddocâd Cenedlaethol
Gallai cyflwyno cais unigol, mawr, 

cymhleth, proffil uchel a dadleuol, neu nifer o 
achosion llai sy’n gorgyffwrdd, fod y tu hwnt i’n 
capasiti i’w cyflawni.

Newid i’r sgôr - dim newid.

Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 
2021/22
• Gwellwyd y broses ymgeisio trwy gynyddu’r 

capasiti i dderbyn sylwadau ar brosiectau 
mawr.

• Ymgysylltwyd â rhanddeiliaid i wella 
rhagfynegi, modelu a dyrannu adnoddau.

Mesurau lliniaru yn y dyfodol
• Cynyddu nifer yr Arolygwyr a’u profiad.
• Parhau i gyflawni’r gwasanaeth ceisiadau 

digidol a’r Prosiect Cyflymder.

S16 - Iechyd, diogelwch 
a lles

Gallai methiant i fynd i’r afael ag iechyd, 
diogelwch a lles arwain at ddamwain neu 
ddigwyddiad mawr, damwain neu ddigwyddiad 
y bu ond y dim iddynt ddigwydd, neu afiechyd.

Newid i’r sgôr - Mae’r sgôr uwch yn 
adlewyrchu ein gwybodaeth well am y risg, yn 
hytrach na newid i amgylchiadau.

Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 
2021/22
• Gosodwyd y weledigaeth a’r uchelgeisiau ar 

gyfer iechyd, diogelwch a lles.
• Adolygwyd mandad a newidiwyd aelodaeth y 

Pwyllgor Iechyd a Diogelwch i osod cyfeiriad 
yn well a chael dylanwad cadarnhaol ar ein 
diwylliant.

• Rheolwyd a lliniarwyd risgiau iechyd a 
diogelwch allweddol (gweithio’n unigol a 
diogelwch personol, asesu risg a straen) trwy 
weithgorau a hyfforddiant.

• Gweithredwyd llwybr dysgu ar gyfer ein pobl.

Mesurau lliniaru yn y dyfodol
• Parhau i fonitro ac ymateb i’r pandemig 

COVID-19.
• Gweithredu system a phrosesau diogelu ar 

gyfer gweithio’n unigol a diogelwch personol.
• Ymsefydlu’r arfer o gynnal asesiadau risg fel 

arfer safonol ar gyfer cyflogeion a rheolwyr er 
mwyn lleihau amlygiad.

• Gwella gallu’r sefydliad i reoli straen.
• Adolygu a gwella polisïau i sicrhau iechyd, 

diogelwch a lles cyflogeion, a gwneud yn siŵr 
eu bod yn cael eu gweithredu.

S18 - Y gallu i 
ymateb i newid 
allanol a bod yn 

barod amdano
Mae diffyg dadansoddi gwybodaeth yn arwain 
at fethu ag adnabod newidiadau allanol a 
chyfeiriad strategol wedi’i seilio ar wybodaeth 
anghywir a fyddai’n cael effaith negyddol ar ein 
gwasanaeth cwsmeriaid.

Newid i’r sgôr - Risg newydd yw hon.

Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 
2021/22
• Dyluniwyd gallu i sganio’r gorwel.

Mesurau lliniaru yn y dyfodol
• Cynyddu sgiliau mewnol, a sefydlu 

rhwydwaith ar gyfer casglu gwybodaeth fel 
y gallwn wneud penderfyniadau gwybodus a 
phennu cyfeiriad strategol.

S19 - Peidio â bodloni 
disgwyliadau perfformiad 
gweithredol
Gallai’r gamgyfatebiaeth rhwng galw 

ac adnoddau gweithredol annigonol arwain at 
beidio â bodloni disgwyliadau cwsmeriaid a 
mwy o ansicrwydd a chost i’r system gynllunio. 

Newid i’r sgôr - Risg newydd yw hon.

Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 
2021/22
• Parhawyd i wella’r cylch recriwtio.
• Datblygwyd gwasanaethau digidol.

Mesurau lliniaru yn y dyfodol
• Cynyddu hyblygrwydd o ran dyrannu 

achosion i Arolygwyr ar draws yr holl 
wasanaethau.

• Ehangu’r gronfa ymgeiswyr a gwella 
cynwysoldeb ac effeithiolrwydd ein 
proses ddethol er mwyn cynyddu nifer ac 
amrywiaeth yr Arolygwyr sy’n ymuno.

• Gwella’r gyfradd cadw Arolygwyr newydd 
trwy fynegi disgwyliadau’n glir i ddarpar 
ymgeiswyr a gwella’r hyfforddiant ar gyfer y 
rhai sy’n ymuno. Galluogi’r rhai sy’n gadael i 
ymuno fel cyflogeion cyfnod penodol.

• Gwella effeithiolrwydd ein prosesau mewnol 
trwy awtomeiddio ein gwasanaethau digidol a 
recriwtio prentisiaid.
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S20 - Model 
gweithredol tymor hir yn 
anghynaliadwy 
Gallai ymddygiadau cwsmeriaid 

a rhanddeiliaid, cyllid annigonol ac adnoddau 
sgiliau cyfyngedig arwain at beidio â bodloni 
disgwyliadau cwsmeriaid a mwy o ansicrwydd a 
chost i’r system gynllunio. 

Newid i’r sgôr - Risg newydd yw hon.

Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 
2021/22
• Datblygwyd model gweithredu yn y dyfodol ar 

gyfer digwyddiadau, wedi’i seilio ar yr hyn a 
ddysgom wrth gynnal digwyddiadau rhithwir 
a chyfunol.

Mesurau lliniaru yn y dyfodol
• Amlygu a dadansoddi pa newidiadau y gellid 

eu gwneud ar draws y system gynllunio i 
gyflymu’r gwasanaeth apeliadau a gwneud 
argymhellion i’r Gweinidog Tai.

• Amlygu a dadansoddi sut gallai newidiadau 
i ymddygiad rhanddeiliaid gyflymu’r 
gwasanaeth apeliadau a gwneud 
argymhellion i’r Gweinidog Tai.

S21 - Sgiliau ar gyfer y 
Dyfodol  

Gallai methiant i amlygu gofynion gallu yn y 
dyfodol beryglu cyflawni’r Cynllun Strategol, 
gan olygu nad yw’r gweithlu’n meddu ar y 
galluoedd i addasu i ffyrdd newydd o weithio.

Newid i’r sgôr - Risg newydd yw hon.

Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 
2021/22
• Ymsefydlwyd y swyddogaeth cynllunio 

gweithlu strategol.
• Dyluniwyd y Cynllun Gweithlu Strategol ar 

gyfer Gweithrediadau.

Mesurau lliniaru yn y dyfodol
• Gweithredu’r Cynllun Gweithlu Strategol. 
• Amlygu rolau allweddol a rhoi cynlluniau 

olyniaeth ar waith. 
• Sefydlu llwybrau gyrfa ar gyfer proffesiynau ar 

draws yr Arolygiaeth. 

S22 - Gwerth ac 
ansawdd data

Gallai methiant i amlygu, integreiddio a sicrhau 
ansawdd data arwain at oedi a chostau 
uwch wrth wneud newidiadau ac arloesi 
mewn ymateb i welliannau ar draws y system 
gynllunio.

Newid i’r sgôr - Risg newydd yw hon.

Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 
2021/22
• Datblygwyd polisïau a safonau ynglŷn ag 

ansawdd data.

Mesurau lliniaru yn y dyfodol
• O fewn dogfennau, amlygu’r data a 

ddefnyddiwyd i gefnogi penderfyniad.
• Ychwanegu integreiddio ansawdd data fel 

mesur rheoli wrth weithredu newidiadau i’n 
prosesau.

• Lleihau dyblygu a gwella ansawdd trwy 
amlygu data craidd a ddefnyddir ar draws 
gwahanol wasanaethau.

• Galluogi integreiddio data i symud 
gwybodaeth ar draws systemau’n haws trwy 
weithredu warws data gweithredol.

• Gweithio gyda rhanddeiliaid yn y system 
gynllunio i greu a sicrhau cydymffurfiaeth ag 
egwyddorion, safonau a chanllawiau data.

Risgiau a gaewyd
Dyma’r pum risg strategol a gaewyd gennym eleni:

• Caewyd S1 Gallu a chapasiti ac S7 Newid yn y sefydliad oherwydd cyfunwyd y risgiau yn 
risg S21 Sgiliau ar gyfer y dyfodol.

• Caewyd S2 Sganio’r gorwel a chynllunio adnoddau oherwydd ailfframiwyd y risg o dan S18 
Y gallu i ymateb i newid allanol a bod yn barod amdano.

• Caewyd S3 Gwireddu buddion prosiectau newid oherwydd cyfunwyd y risg ag S12 Methiant 
i ymgorffori newidiadau.

• Caewyd S4 Perfformiad gweithredol oherwydd ailfframiwyd y risg o dan risg S19 Peidio â 
bodloni disgwyliadau perfformiad gweithredol.

• Caewyd S17 Colli cyfleoedd i wella profiad cwsmeriaid oherwydd bod yr ymchwil 
defnyddwyr a gwblhawyd yn rhan o ddatblygu’r Gwasanaeth Cyhoeddus Digidol wedi 
amlygu cyfleoedd i wella profiad cwsmeriaid. Mae’r broses o wireddu’r cyfleoedd hynny yn 
amcan yn ein strategaeth gwsmeriaid.



Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021/22Yr Arolgyiaeth Gynllunio22 23

Dylunio sefydliadol
Rydym wedi gwella’r dyluniad sefydliadol a roesom ar waith yn y flwyddyn flaenorol yn barhaus. 
Recriwtiwyd 96 o bobl yn allanol a dyrchafwyd 91 o’n pobl ni. Mae bron 84% o’n pobl yn 
Arolygwyr neu’n ymwneud yn uniongyrchol â darparu ein gwasanaethau.
Ym mis Hydref 2021, trosglwyddwyd ein Tîm yng Nghymru i Lywodraeth Cymru, a chafodd 46 o 
weithwyr cynllunio proffesiynol a’u timau cymorth eu trosglwyddo o’r Arolygiaeth.

Ffyrdd o weithio yn y dyfodol
Ar yr un pryd â rheoli effeithiau’r pandemig parhaus, rydym wedi sefydlu rhaglen waith sy’n 
sicrhau bod gennym weithle modern sy’n bodloni anghenion ein pobl mewn ffordd gynaliadwy ac 
sy’n caniatáu i ni ddenu a chadw unigolion dawnus. Eleni, rydym wedi amlygu’r math o weithle 
y mae arnom ei eisiau a’i angen. Un sy’n cynnig hyblygrwydd i’n pobl a’n timau, sy’n hyrwyddo 
gweithio ar y cyd ac sy’n gwella’r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau i’n cwsmeriaid yn 
barhaus. Rydym wedi dechrau gweithio ar gyflawni hyn gan ganolbwyntio ar dri maes: ein pobl a'n 
polisïau, ein hystadau a’n hoffer, a datblygu ein harweinwyr.

Cynllunio’r gweithlu strategol
Rydym wedi dechrau datblygu ein gwaith cynllunio’r gweithlu strategol, gan roi’r cyfle gorau 
i ni o sicrhau bod gennym y sgiliau y mae arnom eu hangen i barhau i fodloni anghenion ein 
cwsmeriaid a chyflawni ein Cynllun Strategol. Cynllunio’r gweithlu strategol yw’r broses o edrych 
ar ba rolau, galluoedd a sgiliau y gallai fod eu hangen ar sefydliad, neu efallai na fydd eu hangen 
arno mwyach, yn y blynyddoedd i ddod. Rydym wedi dechrau gyda’n dau broffesiwn mwyaf, sef 
Arolygwyr Cynllunio a Chyflawni Gweithredol. Rydym yn edrych pum mlynedd tua’r dyfodol, gan 
asesu pa newidiadau a allai ddod yn ystod y cyfnod hwnnw a’r effeithiau posibl ar ein pobl. Gall 
fod angen rhai rolau newydd arnom, gall fod angen i rai rolau addasu, a gall fod arnom angen 
llai o rolau mewn rhai meysydd. Os byddwn yn gwneud pethau’n iawn, bydd cydweithwyr yn 
gallu dysgu ac addasu’n raddol dros y pum mlynedd nesaf i fodloni gofynion newidiol eu rolau. 
Trwy edrych ar hyn fel mater o drefn fel sefydliad, byddwn yn lleihau’r angen am ymarferion gallu 
sefydliadol ar raddfa fawr yn y dyfodol.

Iechyd, diogelwch a lles
Rydym wedi myfyrio ar y gwersi a ddysgwyd drwy gydol y pandemig ynglŷn â’r heriau a 
wynebodd ein pobl wrth iddynt gydbwyso gwaith â chyfrifoldebau gofalu. Cydnabuom hefyd fod y 
bobl sy’n cynnal ymweliadau safle yn gweithio’n fynych mewn cymunedau, ac ar eu pen eu hunain 
yn aml. Rydym wedi sefydlu rhaglen waith i wneud gwelliannau ar draws ein sefydliad. Bydd y 
rhaglen hon yn canolbwyntio ar dri maes: gweithio’n unigol a diogelwch personol, asesu risg a 
straen. Rydym eisoes wedi dechrau darparu hyfforddiant ar weithio’n unigol i Arolygwyr a mynnu 
bod system gweithiwr unigol yn cael ei defnyddio. Rydym hefyd wedi cynnig y cyfle i bob rheolwr 
llinell ddilyn hyfforddiant gan yr elusen MIND ar wella iechyd meddwl ein pobl.

Dysgu a datblygu

Yn 2021, fe ddechreuom y broses o foderneiddio a datblygu ymagwedd gyson at ddysgu ar draws 
ein sefydliad. Fe wnaeth y pandemig barhau i herio dulliau dysgu traddodiadol ac rydym wedi 
cyflwyno mwy o arloesedd i ddulliau darparu. Rydym wedi bodloni anghenion dysgu sy’n dod i’r 
amlwg, sefydlu ein hymagwedd a gosod amcanion allweddol ein hadnodd dysgu canolog, sy’n 
sail i’n Strategaeth Pobl a’n Cynllun Strategol.

Ymgysylltu
Ein sgôr ymgysylltu â phobl yn 2021 oedd 65%. Mae’r canlyniad hwn yr un peth â’n sgôr yn 2020, 
sef ein sgôr orau yn ystod y degawd blaenorol. Rydym yn parhau i fod un pwynt canran y tu ôl i 
feincnod y Gwasanaeth Sifil. Mae’r canlyniad hwn yn cadarnhau’r duedd o wella a ddechreuodd 
yn 2015, pan oedd ein sgôr ymgysylltu yn 56%. Gwelsom welliant yn y canlyniadau ar gyfer 
ein meysydd ffocws yn 2020, sef datblygu arweinyddiaeth a rheolwyr llinell a Chydraddoldeb, 
Amrywiaeth a Chynhwysiant. Ein meysydd ffocws ar gyfer 2022 yw parhau i fuddsoddi mewn 
datblygu arweinwyr a rheolwyr llinell, a datblygu ein proffesiynau, gyda phwyslais penodol ar 
sgiliau a chyfleoedd ar gyfer datblygu gyrfa.

Gan adeiladu ar yr hyn a ddysgom wrth weithio trwy’r 
pandemig, rydym bellach yn paratoi ar gyfer y dyfodol: 
creu gweithle modern sy’n cefnogi lles ein pobl, cynnal ein 
hymgysylltiad a gwella ein cynwysoldeb.

Graff 2: Ymgysylltiad trwy’r arolwg Gwasanaeth sifil

Ein sefydliad

https://www.gov.uk/government/publications/the-planning-inspectorate-strategic-plan-2021-2025
https://www.gov.uk/government/publications/the-planning-inspectorate-strategic-plan-2021-2025
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Rydym yn parhau i sbarduno ein hymagwedd at wella 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer ein pobl. 
Mae hyn yn golygu ein bod yn raddol fabwysiadu safbwynt 
gwell i’r ffordd rydym yn mynd i’r afael â busnes beunyddiol.

Amrywiaeth ein cwsmeriaid

Nid ydym yn casglu gwybodaeth am nodweddion personol apelyddion fel mater o drefn (rhywedd, 
anabledd, oedran neu ethnigrwydd). Y rheswm am hyn yw osgoi’r canfyddiad y gallai’r wybodaeth 
hon ddylanwadu ar ein penderfyniadau, i leihau faint o wybodaeth y mae’n ofynnol i apelyddion 
ei darparu ac i sicrhau y cydymffurfir ag egwyddorion diogelu data. Mae’r ymagwedd hon yn 
golygu bod yr holl grwpiau yn cael y lefel gwasanaeth sydd ei hangen. Yn ddelfrydol, byddem 
yn gallu dadansoddi pob maes o’n perfformiad a bod yn hyderus nad yw unrhyw grwpiau’n cael 
gwasanaeth o lefel wahanol. Mae’r ffaith na allwn gynhyrchu’r dadansoddiad hwn yn anffodus, a 
byddwn yn ceisio dewisiadau amgen yn lle cael y sicrwydd hwn. 

Our gender pay gap
Y bwlch cyflog a adroddwyd ar 31 Mawrth 
2022 oedd 10.4% ar y pwynt cymedrig. Mae’r 
bwlch cyflog presennol rhwng y rhywiau wedi 
lleihau 2.6 pwynt canran ers yr adroddiad 
diwethaf yn 2020/21. Cau’r bwlch hwnnw yw 
un o’r blaenoriaethau a osodwyd gan yr Adran 
Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau. Rydym wedi 
ymrwymo i weithredu cynlluniau tymor byr 
a thymor hir i fynd i’r afael â bylchau cyflog 
presennol. Rydym wedi cynnal dadansoddiad 
trwyadl o’n gweithlu a’n strwythur i ddeall 
y rhesymau pam y mae’n bodoli. Rydym yn 
hyderus bod gennym gynlluniau a chamau 
gweithredu cadarn ar waith i fynd i’r afael 
â’r bwlch ymhellach. Fel proffesiynau a 
diwydiannau eraill, rydym yn gweithio i 
wella ein cydbwysedd rhwng y rhywiau a’n 
gwobrwyon, ond fe gymer amser i gywiro’r 
anghydbwysedd rhwng y rhywiau a grëwyd yn 
y gorffennol.

Pwyslais ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn mynnu bod sefydliadau’n dileu 
gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon ac ymddygiad arall a waherddir gan y 
Ddeddf. Mae’n mynnu ein bod yn hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd 
warchodedig a’r rhai hynny nad ydynt yn ei rhannu, ac yn meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy’n 
rhannu nodwedd warchodedig a’r rhai hynny nad ydynt yn ei rhannu.
Rydym wedi cyhoeddi ein hamcanion sy’n ymwneud â’n Dyletswydd Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus ar ein gwefan. Ar hyn o bryd, mae ein hamcanion yn canolbwyntio ar gyflawni’r 
ddyletswydd o ran ein pobl. Byddwn yn ceisio ehangu hyn i gynnwys ein cwsmeriaid yn ystod y 
flwyddyn ariannol i ddod.
Ym mis Hydref 2021, gwnaethom gyhoeddi dadansoddiad yn rhan o ddatganiad ystadegol ynglŷn 
â nodweddion ein pobl. Nod y dadansoddiad hwn yw cynyddu ein tryloywder a’n hatebolrwydd i’n 
cwsmeriaid, ein rhanddeiliaid a’r cyhoedd ehangach, trwy ddarparu gwybodaeth ddibynadwy am 
amrywiaeth ein pobl. Mae hefyd yn ein helpu i amlygu mentrau y gellir eu targedu i ddenu a chadw 
pobl ar gyfer proffesiynau penodol. Er enghraifft, canfuom fod bod yn y Proffesiwn Arolygydd 
yn ffactor perthnasol o ran amrywiaeth gyffredinol ein gweithlu. Canfuwyd bod hyn yn wir am 
oedran, anabledd, ethnigrwydd, rhyw, crefydd a phatrwm gweithio. Roedd mwy o amrywiaeth o 
fewn proffesiynau eraill yn yr Arolygiaeth. Am y rheswm hwnnw, mae recriwtio Arolygwyr a’r llif 
talent cynllunio yn feysydd allweddol i ni wella arnynt er mwyn dod yn fwy amrywiol. Byddwn yn 
diweddaru a chyhoeddi’r dadansoddiad hwn yn rheolaidd, a bydd yn ein galluogi i olrhain effaith 
ein mentrau.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a 
Chynhwysiant yn yr Arolygiaeth 
Gynllunio

Graff 3: Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau dros 
bum mlynedd

Graff 4: Dadansoddiad o Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb

https://www.gov.uk/government/news/public-sector-equality-duty-ensuring-the-inspectorate-is-an-inclusive-place-to-work
https://www.gov.uk/government/news/public-sector-equality-duty-ensuring-the-inspectorate-is-an-inclusive-place-to-work
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Creu Penderfyniadau Cynllunio 
ac Amgylchedd Cymru

Prysurodd y prosiect i sefydlu corff apeliadau ar gyfer 
Cymru yn gynnar yn 2021/22. Pennwyd dyddiad ar gyfer 
lansio’r gwasanaeth newydd a dewiswyd enw newydd: 
Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.
Rhoddodd Arolygiaeth Gynllunio Cymru wybod i’n 
rhanddeiliaid am gynnydd y prosiect trwy ddiweddariadau 
mynych mewn erthyglau yng nghylchgrawn RTPI Cymru, 
sef ‘Cynllunio’, yn ogystal ag ymddangosiadau gan 
Bennaeth Cymru mewn cynadleddau a digwyddiadau 
hyfforddi. Cynhaliwyd digwyddiad rhanddeiliaid rhithwir 
ynglŷn â chynlluniau datblygu lleol ar gyfer swyddogion 
awdurdod cynllunio lleol, a groesawyd.

Daeth gwaith ar brosiect 
Llywodraeth Cymru i sefydlu corff 
apeliadau ar wahân ar gyfer Cymru 
i ben trwy greu Penderfyniadau 
Cynllunio ac Amgylchedd Cymru  

Arweiniwyd y prosiect gan Fwrdd Prosiect Llywodraeth Cymru. Roedd y Bwrdd yn ymdrin 
â phedair ffrwd waith: materion cysylltiedig â staff; systemau TG; trosglwyddo data a rheoli 
cofnodion; a chyllid.
Yn gyfochrog, sefydlodd yr Arolygiaeth Gynllunio brosiect newid hefyd i reoli, monitro a chyflawni 
ei gweithgareddau ei hun yn ymwneud â chreu’r corff newydd.

Blaenoriaethu ein pobl
Ein blaenoriaeth drwy gydol y pandemig fu lles ein pobl, a pharhaodd hyn i fod yn wir yn ystod y 
cam olaf o’r prosiect. Roedd rhaid i bawb wneud dewis ynglŷn â’u Telerau ac Amodau Cyflogaeth, 
cymryd rhan yn y prosiectau newid yn ogystal â chyflawni eu tasgau arferol. Roedd cyfathrebu ac 
ymgysylltu yn allweddol i’w cynorthwyo trwy adeg ansicr iawn. Gwerthuswyd eu rolau i sicrhau’r 
radd gywir wrth iddynt gael eu trosglwyddo o’r Arolyigaeth Gynllunio i Lywodraeth Cymru. Crëwyd 
fforwm ymgynghori i drafod a chytuno ar y telerau ac amodau a gynigiwyd. Creodd a recriwtiodd 
Llywodraeth Cymru rôl Prif Arolygydd Cynllunio a chytunwyd ar strwythur dangosol. 

Ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod trosglwyddo
Er mwyn hwyluso’r broses o drosglwyddo data a chofnodion o’r Arolygiaeth Gynllunio i 
Lywodraeth Cymru, bu’n rhaid rhewi mynediad at ein system rheoli gwaith achos a’r Porth Gwaith 
Achos Apeliadau cyn y dyddiad lansio. Effeithiodd hyn ar ein cwsmeriaid gan nad oeddent yn 
gallu cael at eu hachosion, na chyflwyno dogfennau neu apeliadau newydd trwy ein porth am sawl 
wythnos. Dioddefodd ansawdd ein gwasanaeth yn ystod y mis olaf o ganlyniad.
Trwy alw ar gymorth awdurdodau cynllunio lleol a gweithio gyda nhw, canfu Arolygiaeth Gynllunio 
Cymru ffyrdd amgen o symud ymlaen â gwaith achos byw. Roedd cwsmeriaid yn gallu gweld 
dogfennau apêl y sicrhawyd eu bod ar gael ar wefannau awdurdodau lleol.
Gan weithio yn unol â mesurau’r cyfnod clo, parhaodd Arolygwyr i gynnal ymweliadau safle a 
chynhaliwyd digwyddiadau rhithwir yn fwy mynych.

Data perfformiad rhwng mis Ebrill a mis Medi 2021
NNid oedd Arolygiaeth Gynllunio Cymru wedi cael na chyhoeddi unrhyw gynlluniau datblygu lleol 
gan awdurdodau lleol yn ystod y chwe mis hynny. Cafodd 15 cais am Ddatblygiad o Arwyddocâd 
Cenedlaethol a chyhoeddodd bedwar adroddiad, bob un yn unol â tharged gweinidogol Cymru.
Dadansoddir perfformiad y gwasanaeth apeliadau yn ôl y math o apêl a’r math o weithdrefn: 

• Penderfynodd Arolygiaeth Gynllunio Cymru ar gyfanswm o 235 o apeliadau cynllunio: 231 
trwy sylwadau ysgrifenedig a phedair trwy wrandawiadau ac ymchwiliadau.

• O ran sylwadau ysgrifenedig, gwnaed 92% o’r penderfyniadau yn unol â’r targedau 
gweinidogol. 

• Yr amser penderfynu cymedrig ar gyfer y math mwyaf cyffredin o apeliadau, sef 
apeliadau deiliaid tai a masnachol bach, oedd tua 7 wythnos.

• Yr amser penderfynu cymedrig ar gyfer yr apeliadau cynllunio eraill oedd tua 13 
wythnos.

• Ni chyrhaeddwyd y targedau gweinidogol ar gyfer gwrandawiadau ac ymchwiliadau.
• Yr amser penderfynu cymedrig ar gyfer gwrandawiadau ac ymchwiliadau oedd tua 16 mis. 
• Penderfynodd Arolygiaeth Gynllunio Cymru ar gyfanswm o 14 o apeliadau gorfodi: 11 trwy 

sylwadau ysgrifenedig a thair trwy wrandawiadau ac ymchwiliadau. 
• O ran sylwadau ysgrifenedig, gwnaed 91% o’r penderfyniadau yn unol â’r targedau 

gweinidogol.
• Yr amser penderfynu cymedrig ar gyfer sylwadau ysgrifenedig oedd 12.5 wythnos.
• O ran gwrandawiadau ac ymchwiliadau, dim ond un o dri phenderfyniad a wnaed yn 

unol â’r targedau gweinidogol.
• Yr amser penderfynu cymedrig ar gyfer gwrandawiadau ac ymchwiliadau oedd tua 13 

mis.
Bydd gwybodaeth am berfformiad ers mis Hydref 2021 ar gael yn rhan o adroddiad blynyddol 
Cymru wedi’i gydgrynhoi pan gaiff ei gyhoeddi.
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Gwasanaeth apeliadau
Gall Awdurdodau Cynllunio Lleol wrthod ceisiadau cynllunio a cheisiadau cysylltiedig, a gallant 
fethu gwneud penderfyniad mewn pryd neu roi hysbysiad gorfodi i chi yn mynnu eich bod yn 
gwneud rhywbeth neu’n rhoi’r gorau i wneud rhywbeth.
Mae’r Arolygiaeth yma os ydych chi eisiau i rywun annibynnol ystyried y penderfyniadau gan 
gynghorau. Mae ein Harolygwyr yn adolygu’r wybodaeth a’r dystiolaeth yn annibynnol ac, yn y 
rhan fwyaf o achosion, yn ymweld â’r safle a’r ardal gyfagos cyn penderfynu ar yr achos.
Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu Arolygwyr annibynnol hefyd i ystyried tystiolaeth a gwneud 
penderfyniadau ar gyfer gwaith arbenigol, gan gynnwys:

• Gwaith Gorchymyn Diogelu Coed, tynnu gwrychoedd ac apeliadau gwrychoedd neu berthi 
uchel gwrthgymdeithasol

• Hawliau tramwy cyhoeddus fel pan fydd cynigion yn cynnwys newidiadau i hawliau 
mynediad i’r rhwydwaith, neu pan geir gwrthwynebiadau i hawl dramwy newydd.

Gwasanaeth ceisiadau 
Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol
Mae pawb o’r cyhoedd yn defnyddio ac yn dibynnu ar seilwaith cenedlaethol. Dibynnir ar 
orsafoedd pŵer a ffermydd gwynt i gynhyrchu trydan. Yn yr un modd, dibynnir ar brif ffyrdd, 
rheilffyrdd, porthladdoedd a meysydd awyr i symud pobl, bwyd a chynhyrchion eraill o amgylch 
y wlad a rhwng gwledydd. A dibynnir ar gronfeydd dŵr i gael dŵr ffres o dapiau, ac ar waith trin 
carthffosiaeth wrth fflysio ein toiledau.
Y rhain yw’r prosiectau datblygu mwyaf a mwyaf cymhleth yn y wlad.  Cymerant flynyddoedd 
lawer i’w datblygu. Rydym yn darparu cyngor yn ystod y cyfnod hwnnw, gan nodi ble mae angen 
gwella’r prosiectau neu ble mae angen mwy o wybodaeth i gyfiawnhau penderfyniad dylunio.
Rydym yn ystyried buddiannau datblygwyr, awdurdodau lleol, cymunedau lleol a phartïon eraill 
â buddiant, yn gweithredu polisi’r llywodraeth ac yn ystyried unrhyw beth arall sy’n berthnasol. 
Wedyn, rydym yn argymell i’r Ysgrifennydd Gwladol p’un a ddylai’r prosiectau hyn fynd rhagddynt.
Tir comin
Rydym hefyd yn penderfynu ar geisiadau eraill ar gyfer y llywodraeth, fel ceisiadau am waith ar dir 
comin. Mae hanes hir gan dir comin yn seiliedig ar hawliau hynafol o dan gyfraith gyffredin 
Prydain, ac mae tir comin sy’n weddill yn hygyrch i’r cyhoedd erbyn hyn.
Gorchmynion Prynu Gorfodol
Gall rhai sefydliadau brynu tir hyd yn oed os nad yw’r perchennog eisiau gwerthu. Y rheswm am 
hyn fel arfer yw bod angen y tir ar gyfer prosiect pwysig fel ffordd, rheilffordd neu ddatblygiad 
pwysig ar gyfer yr ardal. Rydym yn asesu’n annibynnol p’un a ddylai’r gorchymyn prynu gorfodol 
fynd rhagddo.

Mesurau gweinidogol newydd
Cytunodd y Gweinidog ar fesurau newydd ar gyfer apeliadau sy’n canolbwyntio ar beth sy’n 
bwysig i gwsmeriaid. Maent yn canolbwyntio ar ein bod yn gwneud penderfyniadau’n gyflymach, 
yn dod yn fwy cyson o ran pa mor hir y cymer ein penderfyniadau i’w gwneud, ein bod yn agored 
o ran faint o achosion rydym yn sicrhau eu hansawdd ac yn cynorthwyo cwsmeriaid fel bod eu 
hapeliadau’n ddilys pan gânt eu cyflwyno. Nid yw targedau ar gyfer cynlluniau lleol, seilwaith 
cenedlaethol a gwaith DEFRA wedi newid.

Ein gwasanaethau yng Nghymru
Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflawni datblygu cynaliadwy wedi’i seilio ar gynlluniau 
datblygu lleol. Mae’r cynlluniau hyn yn cynnwys y strategaeth, y polisïau a’r dyraniadau i fynd i’r 
afael â materion allweddol mewn ardal, yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn. O fis Ebrill tan fis Medi 
2021, fe archwiliom y cynlluniau hynny i sicrhau y byddant yn darparu sylfaen gadarn i gefnogi’r  
broses gwneud penderfyniadau pan gânt eu mabwysiadu. Yn ystod yr un cyfnod, penderfynodd 
yr Arolygiaeth Gynllunio ar apeliadau yng Nghymru a gwnaeth argymhellion ynglŷn â Phrosiectau 
Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol a Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol yng Nghymru. 
Ar 1 Hydref 2021, trosglwyddwyd y gwasanaethau hynny i Benderfyniadau Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru, sy’n rhan o Lywodraeth Cymru.

Gwasanaeth archwiliadau 
Mae’r lleoedd lle mae pobl yn byw a gweithio yn effeithio’n sylweddol ar eu bywydau a’u lles. 
Mae cynghorau a rhai sefydliadau eraill yn cynhyrchu Cynlluniau Lleol a chynlluniau eraill gyda’u 
cymunedau i nodi sut byddant yn paratoi ar gyfer y dyfodol. Rydym yn asesu’n annibynnol p’un 
a yw’r cynlluniau yn bodloni’r profion cyfreithiol, gweithdrefnol a pholisi er mwyn iddynt gael eu 
defnyddio.

Ar draws ein gwasanaethau, mae ein Harolygwyr annibynnol 
yn penderfynu ar achosion ac yn gwneud argymhellion mewn 
modd agored, teg a diduedd. Mae hyn yn golygu eu bod yn 
ystyried y dystiolaeth, yn gwneud yn siŵr y gall pawb ymateb 
i dystiolaeth rhai eraill, ac yn cadw meddwl agored heb 
ragfarnu un farn o gymharu â barn arall. 

Ein tri gwasanaeth cyhoeddus
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Mae paratoi’n rhagweithiol ar gyfer newidiadau yn y dyfodol 
i’r systemau cynllunio a’r ffordd rydym yn gweithio, a chynnal 
ein gwybodaeth am ffyrdd, dulliau a thechnoleg newydd i gyd 
yn allweddol i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau da 
sy’n rhoi gwerth gorau am arian.  

Arloesedd
Mae ein Gweledigaeth yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau amserol, effeithlon o ansawdd 
uchel i’n cwsmeriaid. Yn Adroddiad Blynyddol y llynedd, siaradom am y camau a gymerwyd i 
ddod yn sefydliad mwy ystwyth. Un o’r camau hyn oedd sefydlu galluoedd o ran arloesedd.
Mae ein hagenda arloesedd wedi datblygu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae ein swyddogaeth 
arloesedd yn ein galluogi i brofi syniadau mwy mentrus a bod yn fwy creadigol wrth ddatrys 
problemau. Mae gennym ymagwedd gytunedig at arloesedd a fframwaith sy’n cefnogi’r broses 
arloesi. Mae gennym feysydd ffocws strategol ar gyfer arloesedd: cynnal gweithlu sydd â sgiliau 
priodol ac sydd wedi’u hyfforddi’n briodol a gweddnewid y ffordd rydym yn gweithio trwy 
awtomeiddio digidol. Mae ein meysydd ffocws yn gosod y ffiniau ar gyfer arloesedd, gan sicrhau 
ein bod yn gweithio yn y meysydd iawn i gyflawni’r gwerth mwyaf yn unol â’n Cynllun Strategol. 
Rydym wedi cymryd ein cam cyntaf tuag at greu portffolio arloesedd cytbwys sy’n canolbwyntio 
ymdrechion ar:

• gynnal a chryfhau ein gwasanaethau craidd;
• datblygu cyfleoedd newydd; a
• paratoi ar gyfer heriau aflonyddol posibl. 

Mae ein portffolio arloesedd presennol yn profi syniadau a allai gyflawni effaith o raddau amrywiol. 
O welliannau graddol ar lefel is i ffyrdd newydd gweddnewidiol o weithio.
Mae un o’n prosiectau arloesedd yn ein helpu i archwilio p’un a allai technoleg ddarparu dull 
cyson a systematig o gategoreiddio a threfnu sylwadau. Mae sylwadau’n dystiolaeth ysgrifenedig 
gan bartïon sydd eisiau rhoi eu safbwyntiau ar achos. Ceir nifer fawr iawn o achosion yn aml ac 
rydym eisiau i’n pobl allu canolbwyntio ar weithgarwch gwerth uchel, gan wneud y defnydd gorau 
o’u sgiliau a’u barn broffesiynol. Rydym wedi ffurfio partneriaeth ag arbenigwr technegol i asesu 
p’un ai deallusrwydd artiffisial yw’r dechnoleg iawn i fynd i’r afael â’n hanghenion. Byddai hyn yn 
cynorthwyo ein penderfynwyr trwy leihau’r amser y mae’n ei gymryd i amlygu ac asesu’r materion.
Mae’r enghraifft hon yn dangos sut gallwn, drwy weddnewid y ffordd rydym yn gweithio trwy 
awtomeiddio digidol, ddod yn fwy effeithlon yn yr hyn a ddarparwn, fel y gallwn ganolbwyntio ar yr 
hyn sydd bwysicaf – gwneud penderfyniadau o ansawdd da. 

Pan fydd syniadau arloesol wedi cael eu profi a’u cymeradwyo ar gyfer gweithredu, fe’u cyflawnir 
trwy ein Portffolio Newid. Trwy’r swyddogaeth hon, rydym yn rheoli cyflymder newid ar draws 
y sefydliad. Rydym yn addasu i’r cyd-destun gwleidyddol sy’n newid, yn darparu gwell profiad 
i gwsmeriaid ac yn cynorthwyo ein pobl i dyfu. Mae’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau yn 
monitro’r achosion busnes a’r gymeradwyaeth ariannol ar gyfer rhai o’r prosiectau hyn, oherwydd 
eu proffil uchel a’u gwerth uchel.

Portffolio Newid yn 2021/22
Yn 2021/22, fe gyflawnom nifer o newidiadau, y mae rhai ohonynt wedi cael eu crybwyll yn yr 
adroddiad hwn drwyddo draw:

• Gwnaethom gynllunio a chyflawni’r prosiect i gefnogi creu Penderfyniadau Cynllunio ac 
Amgylchedd Cymru yn llwyddiannus. Gwnaethom ddwyn arbenigedd ynghyd o bob rhan o’r 
Arolygiaeth i sicrhau ymgysylltiad priodol, amserol ac ystyriol â’r bobl yr effeithiwyd arnynt a 
throsglwyddo’r wybodaeth a’r data’n ddiogel.

• Fel y crybwyllwyd yn ein risg strategol 'S11 – Diogelu data', gwnaethom gyflawni newid 
mawr yn y ffordd y rheolwn ein data. Rydym yn sicrhau bod pawb yn deall eu cyfrifoldebau, a 
bod gennym brosesau a systemau ar waith i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â rheoliadau.

• Fe gyflwynom system Desg Gwasanaeth Cwsmeriaid newydd. Nod y prosiect hwn oedd 
sicrhau bod ymholiadau’n cael eu cofnodi ac yn derbyn ymateb yn gyflymach. Gallwch 
ddarllen mwy am effaith y newid hwn yn yr adran 'Ein Gwasanaeth Cwsmeriaid'.

Fel y crybwyllwyd yn yr adran 'Ein Cwsmeriaid a'n Rhanddeiliaid', fe ddefnyddiom yr hyn a 
ddysgwyd o’r ffordd y gweithiom yn rhithwir yn ystod y pandemig i ddylunio Model Gweithredu yn 
y Dyfodol ar gyfer digwyddiadau.

• Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi datblygu ein gallu i ddefnyddio technegau 
system gyfan i gefnogi Gwelliant Parhaus. Mae hyn eisoes wedi cyflawni gwelliannau mewn 
rhai o’n meysydd darparu gwasanaeth. Yn ystod y flwyddyn i ddod, bwriadwn ddefnyddio’r 
un technegau hynny mewn mwy o feysydd ar draws yr Arolygiaeth.

Portffolio Newid yn 2022/25
Mae ein Cynllun Busnes 2022/25 yn amlinellu sut byddwn yn cyflawni ein Cynllun Strategol trwy 
gyfres o weithgareddau a phrosiectau. Mae rhai prosiectau allweddol eisoes wedi dechrau:

• Mae dau brosiect ar Gynllunio ar gyfer y Dyfodol a’r Prosiect Cyflymder yn ceisio cyflawni 
uchelgeisiau llywodraethol.

• Mae’r astudiaeth achos ar y tudalennau nesaf yn disgrifio’r gwaith rydym yn ei wneud i wella 
ein gwasanaeth apeliadau a’n gwasanaeth ceisiadau.

• Mae gennym raglen waith i wella ein Hiechyd, Diogelwch a Lles, fel y disgrifir yn risg 
strategol 'S16 – Iechyd, diogelwch a lles'.

• Fel y crybwyllwyd yn natganiad agoriadol ein Prif Weithredwr, rydym yn ystyried sut gallwn 
gynorthwyo ein pobl i weithio’n hyblyg, naill ai o gartref, o’r swyddfa neu’r ddau.

• Yn rhan o hynny, byddwn yn newid i amgylchedd swyddfa newydd. Bydd hwn yn llai ac 
wedi’i ddylunio’n well i gefnogi ein hanghenion, gyda thechnoleg a gwasanaethau a fydd yn 
ein galluogi i gyfathrebu â’n cwsmeriaid a’n cydweithwyr yn y ffordd orau posibl.

• Byddwn yn parhau i gyflwyno systemau newydd i’n gwasanaethau Adnoddau Dynol ac 
Ariannol.

Arloesedd a newid

https://www.gov.uk/government/publications/the-planning-inspectorate-strategic-plan-2021-2025
https://www.gov.uk/government/publications/the-planning-inspectorate-strategic-plan-2021-2025


aelodau’r cyhoedd a’i deall.
Gan ddefnyddio sylwadau defnyddwyr, fe ddatblygom wasanaeth digidol a aseswyd gan 
Wasanaethau Digidol y Llywodraeth ac a gwblhaodd yr Asesiad Alffa yn llwyddiannus ym mis 
Medi 2021. Ers hynny, rydym wedi bod yn datblygu dull modiwlaidd ar gyfer ceisiadau prosiect 
seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol. Disgwyliwn y bydd defnyddwyr yn gallu profi elfennau 
cyntaf y gwasanaeth newydd yn rhan o brosiect peilot a fydd yn dechrau o fis Ebrill 2022 ymlaen. 
Rydym yn edrych ymlaen at gael adborth ar ein taith defnyddwyr newydd a gwell. Byddwn yn ei 
ddefnyddio i wneud gwelliannau cyn cyflwyno’r gwasanaeth yn ehangach. 

Y gwasanaeth apeliadau
Mae ein gwasanaeth apeliadau’n cynnwys amryw fathau o apeliadau, gweler tudalen 42, ac fe 
ddechreuom â’r gwaith hwn trwy ganolbwyntio ar y math symlaf: apeliadau deiliaid tai. Cyflwynir 
y rheiny gan ddeiliaid tai ar ôl i’w cais am ganiatâd datblygu gael ei wrthod gan eu Hawdurdodau 
Cynllunio Lleol.
Fe ddechreuom ein prosiect newid gydag ymchwil defnyddwyr, gan ei defnyddio i ddatblygu 
prototeip gwasanaeth digidol. Profwyd y prototeip hwnnw gan ddefnyddwyr ac fe ddefnyddiom 
eu hadborth i wella’r ymarferoldeb a’r dyluniad. Ym mis Mai 2021, aseswyd y gwasanaeth gan 
Wasanaethau Digidol y Llywodraeth a chymeradwywyd ei lansio fel ‘Beta Cyhoeddus’. Roedd hyn 
wedi caniatáu i ni ddechrau cael apeliadau deiliaid tai go iawn wrth i ni wella’r system ymhellach 
yn seiliedig ar adborth gan ddefnyddwyr. Rydym wedi bod yn gweithio gydag ambell awdurdod 
cynllunio lleol i gyfeirio apelyddion at y gwasanaeth newydd hwn.
Rydym hefyd wedi adolygu’r wybodaeth a anfonwn at gwsmeriaid am eu hapeliadau, er mwyn 
egluro’r wybodaeth y mae arnom ei hangen a sut mae ein proses yn gweithio. Yn ogystal, 
rydym wedi gwella’r cynnwys a gyhoeddwn ar GOV.UK, fel bod darpar gwsmeriaid yn gallu cael 
gwybodaeth glir a gwneud y penderfyniad sy’n iawn iddynt.
Yn 2022/23, byddwn yn cynyddu’r defnydd o’r gwasanaeth apeliadau deiliaid tai trwy sicrhau ei 
fod ar gael ar GOV.UK ar gyfer apeliadau o fewn yr ardaloedd awdurdod lleol sy’n rhan o’r cynllun 
treial. Yna, byddwn yn ehangu ein gwasanaeth digidol i’r ardaloedd awdurdod lleol eraill a mathau 
ychwanegol o apeliadau, y tu hwnt i apeliadau deiliaid tai yn unig.
Bydd gwaith ychwanegol hefyd yn cynnwys holiaduron apêl, cyflwyno sylwadau gan bartïon â 
buddiant, rhannu dogfennau a nodwedd ‘olrhain fy apêl’. 

Y gwasanaeth ceisiadau
Nod y prosiect newid hwn yw gwneud ceisiadau ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd 
Cenedlaethol yn haws, yn gyflymach ac yn fwy cost-effeithiol. Dechreuodd y prosiect hwn gydag 
ymchwil defnyddwyr hefyd. Rydym yn ddiolchgar iawn bod 200 o ddefnyddwyr gwasanaeth 
proffesiynol ac amhroffesiynol wedi rhoi eu hamser a’u safbwyntiau trwy amryw ddulliau ymchwil. 
Mae hyn yn cynnwys cyfweliadau un i un, profi defnyddioldeb syniadau posibl ar gyfer gwefan a 
didoli cardiau i ganiatáu i ni ddeall y ffordd orau o gasglu gwybodaeth at ei gilydd a'i labelu.
Beth ddysgom ni?

• Mae’r broses cyflwyno cais ar gyfer prosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol yn 
gymhleth ac yn anodd ei deall ar gyfer defnyddwyr tro cyntaf. Maen nhw’n ansicr beth i’w 
ddisgwyl ac yn anghyfarwydd â’r iaith dechnegol, ffurfiol.

• Mae defnyddwyr yn cael trafferth dod o hyd i wybodaeth sy’n ymwneud â phryderon 

Mae ein menter newid fwyaf yn canolbwyntio ar y 
gwasanaeth apeliadau a’r gwasanaeth ceisiadau.
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Gwasanaethau Cyhoeddus 
Digidol – astudiaeth achos
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Mae ansawdd ein gwaith yn bwysig i gynnal hyder pawb 
sy’n gysylltiedig â chynllunio, gan gynnwys y cyhoedd, 
gwleidyddion a datblygwyr. Wrth sôn am ansawdd, golygwn 
bopeth sy’n ymwneud â chynnwys y penderfyniad terfynol a’r 
gweithdrefnau a’r prosesau sy’n arwain at hynny.

Mae Arolygwyr unigol yn gyfrifol am y penderfyniadau a’r argymhellion a wnânt, a nhw yn y pen 
draw sy’n gyfrifol am ansawdd eu gwaith eu hunain. Fel sefydliad, sut ydym ni’n eu cynorthwyo i 
gyflawni’r ansawdd cywir?
Bydd hyn yn amrywio gan ddibynnu ar y math o waith, ond mae’r cyfan yn dechrau gyda’r 
hyfforddiant a ddarparwn ar gyfer Arolygwyr newydd. Mae’n canolbwyntio ar bwysigrwydd pwyso 
a mesur barnau croes i lunio casgliadau â chyfiawnhad da drostynt, ac ar gymhwyso Egwyddorion 
Franks – bod yn agored, yn deg ac yn ddiduedd.
Ymhellach na hyn, mae’r Arolygiaeth yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant, prosesau sicrhau 
ansawdd a rheolaeth ar wybodaeth. Darparwn ddiweddariad misol i’r holl Arolygwyr ar 
ddatblygiadau allweddol yn y byd cynllunio, gan gynnwys yn ymwneud â dyfarniadau cyfreithiol 
arwyddocaol a materion polisi.

Archwiliadau
Mae’r holl Arolygwyr sy’n newydd i waith Cynlluniau Lleol yn cael hyfforddiant a ategir gan gyngor 
ysgrifenedig am brosesau ac arfer gorau. Darperir hyfforddiant, cyngor a sesiynau briffio mewn 
dau ddigwyddiad penodol bob blwyddyn ac yn fwy mynych fel y bo’r angen, er enghraifft, trwy 
gyfarfodydd misol. Mae’r rhain yn galluogi rhannu a thrafod arfer gorau.
Sicrheir ansawdd yr holl adroddiadau Cynlluniau Lleol a llythyrau cadernid gan banel. Mae Sicrhau 
Ansawdd yn canolbwyntio ar safon y rhesymeg a’r drafftio, ac ni ddywedir fyth wrth Arolygwyr 
pa gasgliadau y dylent eu llunio. Rhoddir ystyriaeth i ansawdd hefyd mewn cyfarfodydd misol 
rheolwyr llinell ac mewn sgyrsiau misol gydag Arolygwyr. Rydym yn ystyried deilliannau’r broses 
sicrhau ansawdd, heriau cyfreithiol a chwynion yn fynych er mwyn asesu p’un a oes angen i ni 
newid unrhyw beth.
Yn 2021/22, fe gyhoeddom ein fframwaith ansawdd ar gyfer ein gwasanaeth archwiliadau. Mae’n 
dangos sut mae’r holl weithgareddau ansawdd yn dod at ei gilydd i wella ansawdd cyffredinol ein 
gwasanaeth. 

Apeliadau
Mae’r rhan fwyaf o Arolygwyr yn penderfynu ar apeliadau cynllunio neu apeliadau gorfodi ar ryw 
adeg yn ystod eu gyrfaoedd. Mae’r hyfforddiant cychwynnol yn drwyadl ac yn helaeth, ac mae’n 
ymdrin â’r prif egwyddorion ar gyfer y rhai sy’n gwneud penderfyniadau. Rhoddir arweiniad ar yr 

ymagwedd y dylid ei mabwysiadu, gan roi ystyriaeth i ddeddfwriaeth, polisi a chyfraith achosion. 
Fodd bynnag, nid ydym yn darparu unrhyw beth mwy na’r hyn a geir mewn polisi a chanllawiau 
cenedlaethol yn ymwneud â’r pwysigrwydd i’w briodoli i ystyriaethau perthnasol. Mae canlyniad 
unrhyw apêl yn fater i’r Arolygydd unigol ei farnu.
Cyflwynir hyfforddiant ar destunau penodol a diweddariad cyfreithiol mewn digwyddiadau 
dwywaith y flwyddyn. Yn aml, mae hyn yn cynnwys rhannu arfer da a phrofiad. Defnyddir 
deunyddiau hyfforddi hefyd mewn cyfarfodydd llai ac mewn gweminarau.
Caiff sampl o benderfyniadau apêl eu hadolygu gan reolwyr llinell ar ôl iddynt gael eu rhoi, a 
rhoddir adborth. Rydym yn cylchredeg unrhyw wersi sy’n codi o gŵynion neu heriau i’r holl 
Arolygwyr. 
Yn 2021/22, gwnaethom baratoi ein fframwaith ansawdd ar gyfer ein gwasanaeth apeliadau. 
Mae’n dangos sut mae’r holl weithgareddau ansawdd yn dod at ei gilydd i wella ansawdd 
cyffredinol ein gwasanaeth. 

Ceisiadau
Mae’r broses sicrhau ansawdd ar gyfer ceisiadau yn debyg i’r broses ar gyfer archwiliadau ac 
apeliadau. Cynhelir hyfforddiant cychwynnol cynhwysfawr i sicrhau bod Arolygwyr yn barod i 
archwilio, asesu a gwneud argymhellion. Ceir dau brif ddigwyddiad hyfforddi bob blwyddyn, 
a rhoddir diweddariadau mynych ar arfer gorau a materion yn ymwneud â pholisi a’r gyfraith. 
Sicrheir ansawdd yr holl adroddiadau o ran eu drafftio a’u rhesymu, ac nid o ran natur yr 
argymhelliad a wneir gan y Panel Archwilio.

Ein Proses Sicrhau Ansawdd
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Sylwadau ysgrifenedig
Caiff y rhan fwyaf o’n hachosion eu penderfynu gan Arolygwyr ar ôl gweld tystiolaeth ysgrifenedig 
ac ar ôl ymweld â’r safle fel arfer. Gelwir hyn yn “sylwadau ysgrifenedig” yn aml. Mae’r apelydd, 
yr Awdurdod Cynllunio Lleol, pobl a busnesau lleol, ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr 
apêl yn gwneud eu sylwadau yn ysgrifenedig, ac mae’r Arolygydd yn penderfynu ar yr achos ar ôl 
adolygu’r dystiolaeth.

Gwrandawiadau 
Mae ein ceisiadau seilwaith cenedlaethol, archwiliadau cynlluniau lleol a rhai achosion apêl yn 
cael eu penderfynu ar ôl i’r Arolygydd gynnal gwrandawiad. Yn yr achosion hyn, mae’r apelydd 
neu’r ymgeisydd, yr Awdurdod Cynllunio Lleol, pobl a busnesau lleol ac unrhyw un arall sydd â 
diddordeb yn yr achos yn gwneud eu sylwadau yn ysgrifenedig. Yna, mae’r Arolygydd yn cadeirio 
trafodaeth strwythuredig ynglŷn â rhai o’r materion neu’r holl faterion er mwyn ei helpu i gynnal 
prawf ar y dystiolaeth. Gall gwrandawiadau ar gyfer ceisiadau ac archwiliadau gael eu cynnal 
dros ddiwrnodau neu wythnosau, ond mae gwrandawiadau ar gyfer achosion apêl yn fyrrach o 
lawer. Yn aml, bydd Arolygwyr yn ymweld â’r safle hefyd, ac yna’n paratoi eu penderfyniad neu 
argymhelliad.

Ymchwiliadau
Cynhelir ymchwiliadau ar gyfer yr apeliadau mwyaf cymhleth ac ar gyfer rhywfaint o waith achos 
arall, fel gorchmynion prynu gorfodol a cheisiadau cynllunio sy’n cael eu galw i mewn. Mae’r 
apelydd neu’r ymgeisydd, yr Awdurdod Cynllunio Lleol, pobl a busnesau lleol ac unrhyw un 
arall sydd â diddordeb yn yr achos yn gwneud eu sylwadau yn ysgrifenedig. Yn ôl disgresiwn yr 
Arolygydd, gall pobl leisio’u barn ar lafar yn yr ymchwiliad hefyd. Mae ymchwiliadau yn fwy ffurfiol 
na gwrandawiadau, a rhoddir tystiolaeth ar brawf trwy groesholi, gan fargyfreithwyr yn cynrychioli’r 
prif bartïon â buddiant yn yr apêl, fel arfer. Ar ôl ymweld â’r safle, mae’r Arolygydd yn gwneud ei 
benderfyniad neu argymhelliad wedyn.
Yn hanesyddol, mae Arolygwyr wedi defnyddio un o’r tair gweithdrefn ar gyfer achos yn ei 
gyfanrwydd. Mae newidiadau cyfreithiol yn dweud yn glir erbyn hyn y gall Arolygwyr ddefnyddio 
mwy nag un weithdrefn ar un achos, a galwn y rhain yn weithdrefnau hybrid.

Addasu gweithrediadau i’r pandemig
Yn 2020/21, ataliodd y pandemig y cynnydd sylweddol yr oeddem wedi’i wneud yn 2019/20 
i wella ein gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid. Gohiriwyd ein cynlluniau ar gyfer gwella tra 
oeddem yn blaenoriaethu cadw gwaith achos i fynd yn ystod y pandemig, cadw ein cyflogeion 
a’n cwsmeriaid yn ddiogel a chefnogi ymateb ehangach y llywodraeth. Yn 2021/22, parhaodd 
y pandemig i effeithio ar ein capasiti a’n hyblygrwydd. Ni chaniatawyd gwrandawiadau ac 
ymchwiliadau wyneb yn wyneb tan yr haf. Gwelsom gynnydd yn y galw am ein gwasanaethau 
hefyd. Mae’n bosibl bod hyn oherwydd oedi yn 2020/21 wrth gyflwyno a phenderfynu ar 

Mae ein Harolygwyr yn defnyddio tair gweithdrefn wahanol 
i ystyried tystiolaeth. Mae’r dull a ddefnyddir ganddynt yn 
dibynnu ar yr achos, y math o dystiolaeth a sut gallant ganfod 
orau beth sydd ei angen arnynt i wneud eu penderfyniad neu 
argymhelliad.

geisiadau.
Eleni, fe ganolbwyntiom ar:

• Geisiadau seilwaith cenedlaethol, archwiliadau cynllun lleol ac apeliadau trwy wrandawiad 
ac ymchwiliad. Yn aml, dyma’r achosion sydd â’r effaith economaidd fwyaf a’r diddordeb 
cymunedol mwyaf;

• Penderfynu ar gynifer o achosion â phosibl trwy sylwadau ysgrifenedig gan yr Arolygwyr 
sydd ar gael; ac

• Ymagwedd wydn at wrandawiadau ac ymchwiliadau sy’n gwella mynediad cynhwysol 
ar gyfer cyfranogwyr. O fis Medi 2021 ymlaen, ailgydiodd cynghorau’n llwyddiannus yn y 
cyfrifoldeb am drefnu a chynnal gwrandawiadau ac ymchwiliadau.

Gwnaethom lwyddo i gynnal parhad busnes ar hyd y flwyddyn, gan gynnal ein holl wasanaethau.
Pan oedd cyfyngiadau’r pandemig yn berthnasol, pan gafodd cyfranogwyr allweddol brawf 
COVID-19 positif neu pan oedd angen diogelu cyfranogwyr agored i niwed, fe roesom gynlluniau 
wrth gefn ar waith a baratowyd gennym o flaen llaw fel bod ein gwaith achos yn parhau i gael ei 
ystyried a’i benderfynu.

Addasu i newidiadau mewn deddfwriaeth 
Rydym yn olrhain ac ymateb i newidiadau mewn deddfwriaeth sy’n effeithio ar y ffordd rydym 
yn gwneud ein gwaith. Gall newidiadau o’r fath ddiwygio rheolau a rheoliadau presennol neu 
gyflwyno rhai newydd. Efallai byddant yn rhoi cyfleoedd newydd i ni i wella ein gwasanaeth i 
gwsmeriaid.
Er enghraifft, bydd Deddf yr Amgylchedd 2021 yn chwarae rhan bwysig yn ein gwaith yn awr ac 
yn y dyfodol. Fe roesom arweiniad cynhwysfawr i’n staff ar effaith y Ddeddf ar ein gwaith achos, a 
byddwn yn parhau i roi diweddariadau wrth i ddarpariaethau ychwanegol gael eu rhoi ar waith.
Rydym hefyd yn cadw llygad am newidiadau i bolisi’r llywodraeth a dyfarniadau Llys ac yn 
ystyried y rhain yn rhan o’n hyfforddiant ac arweiniad i staff. Er enghraifft, ym mis Gorffennaf 
2021, cyhoeddodd y llywodraeth ei Fframwaith Polisi Cynllunio Cenedlaethol diwygiedig. Roedd 
hyn yn newid polisi arwyddocaol yr oedd rhaid ei gymhwyso i’n gwaith achos. Ar y diwrnod y’i 
cyhoeddwyd, fe roesom arweiniad i’n pobl fel eu bod yn ymwybodol o’r newidiadau a’r camau y 
byddai angen iddynt eu cymryd.

Modelu
Rydym wedi datblygu model adnoddau sydd wedi arwain at welliant mawr i’r ffordd 
rydym yn asesu nifer a gallu’r Arolygwyr y mae arnom eu hangen i gefnogi ein llwyth 
gwaith. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i benderfynu sut i hyfforddi a datblygu ein 

cyflogeion presennol a recriwtio Arolygwyr newydd ar lefelau gwahanol o brofiad. Rydym hefyd 
yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddyrannu adnoddau yn y ffordd orau ar draws ein gwasanaethau 
a gwahanol fathau o achosion er mwyn lleihau’r llwyth gwaith. Rydym yn datblygu’r model 
ymhellach, fel y gellir defnyddio modelu wedi’i seilio ar senarios i asesu sut gallai newidiadau i 
broses, hyfforddiant neu sgiliau effeithio ar berfformiad yn y dyfodol. 

Cyflymu apeliadau
Ym mis Ionawr 2022, gofynnodd y cyn Weinidog Tai i ni amlygu beth fyddai ei angen i’n 
helpu i wneud y rhan fwyaf o benderfyniadau ar apeliadau o fewn pedair i wyth wythnos. 
Mae hyn yn rhoi cyfle i herio’r tybiaethau sydd wrth wraidd ein gweithrediad gwasanaethau 

presennol ac archwilio sut gallai gwasanaeth apeliadau wedi’i ailfframio gael ei wneud yn fwy 
cynaliadwy. Mae gwaith ymchwil ac ymgysylltu’n digwydd yn y gwanwyn 2022 cyn i ni ymateb yn 
gynnar yn yr haf.

Ein gweithrediadau
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Cyflwynwyd 20 o Gynlluniau Lleol i ni i’w harchwilio eleni. Dyma’r nifer leiaf a gyflwynwyd yn 
unrhyw un o’r pum mlynedd diwethaf. Mae’r pandemig a diwygiadau parhaus i’r system gynllunio 
yn ddau reswm tebygol dros hyn. Fodd bynnag, ym mis Chwefror 2022, cawsom y cynllun 
mwyaf rydym erioed wedi’i archwilio: y cynllun drafft gan Awdurdod Cyfunol Manceinion Fwyaf. 
Dechreuodd yr archwiliad ym mis Mawrth 2022.
Cynyddodd ein hincwm i £3.5 miliwn in 2021/22, yn agos at gyfartaledd y pum mlynedd diwethaf. 
Er i ni gyhoeddi nifer debyg o adroddiadau ag yn 2020/21, ar gyfartaledd cymeront fwy o amser 
ac fe wnaethant gostio mwy i’w cwblhau nag mewn blynyddoedd blaenorol. Cynhaliom 72 
digwyddiad rhithwir ac wyneb yn wyneb er mwyn sicrhau na fyddai’r cynlluniau’n cael eu hoedi 
gan y pandemig, a chyhoeddom 34 o adroddiadau ar gynlluniau lleol a archwiliwyd gennym.
Daeth ein holl adroddiadau i’r casgliad bod y Ddyletswydd i Gydweithio wedi cael ei bodloni gan 
Awdurdodau Cynllunio Lleol (cynghorau fel arfer). Mae hwn yn ofyniad cyfreithiol o ran y ffordd y 
mae Awdurdodau Cynllunio Lleol yn paratoi eu cynlluniau. Os na fodlonir y Ddyletswydd, ni ellir 
parhau i archwilio’r cynllun.
Yn y rhan fwyaf o achosion, argymhellodd ein hadroddiadau newidiadau i gyflawni cynllun cadarn 
ac i basio’r profion cyfreithiol. Weithiau, roedd hyn yn golygu argymell dileu polisïau neu gyflwyno 
rhai newydd, diwygio geiriad polisi neu newid gofyniad tai. Gweithiom yn bragmatig ac yn 
adeiladol i helpu i gyflawni hyn.

Parhawyd i baratoi Cynlluniau Lleol a’u cyflwyno i ni drwy 
gydol y flwyddyn. Fe wnaethom eu harchwilio’n rhithwir 
weithiau fel nad oedd unrhyw oedi o ran y cynlluniau pwysig 
hyn ar gyfer cymunedau lleol a’r economi. 

Archwilio Cynlluniau Lleol yn 
Lloegr

Mae Cynlluniau Lleol 
Ledled Lloegr yn 
darparu ar gyfer 

5.2 miliwn o gartrefi
Ffynhonnell: https://local-plans-
prototype.herokuapp.com/

Mae data gofynion tai Cynlluniau Lleol yn adlewyrchu 
dealltwriaeth yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau 
o gynlluniau mabwysiedig ar ddiwedd mis Ebrill 2022. 
Mae’r data’n arbrofol, yn cael ei ddiweddaru’n fisol, ac yn 
destun dilysu cyfyngedig. Ni ddylid dibynnu arno felly fel 
cynrychiolaeth ‘amser real’ o gynnydd na chynnwys cynlluniau 
lleol.

Graff 5. Cynlluniau Lleol a dderbyniwyd ac a gyhoeddwyd

https://local-plans-prototype.herokuapp.com/
https://local-plans-prototype.herokuapp.com/
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Mabwysiadwyd Cynllun Lleol Doncaster 2015 i 2035 ym mis 
Medi 2021. Cynhaliwyd yr archwiliad trwy wrandawiadau 
a ddefnyddiodd ddull cyfunol gyda chyfranogiad wyneb yn 
wyneb a rhithwir ar yr un pryd, ynghyd â darlledu’n fyw ar 
YouTube.

Mae Bwrdeistref Doncaster yn Ne Swydd Efrog yn ardal fetropolitan fawr sy’n gartref i fwy na 
300,000 o bobl. Mae rhan orllewinol y Fwrdeistref yn Llain Las, ac mae ardaloedd helaeth sydd 
mewn perygl o lifogydd, gan gynnwys llawer o ardal drefol Doncaster, sawl tref arall, a choridor yr 
M18.
Roedd y Cyngor wedi bod yn gweithio ers sawl blwyddyn i baratoi cynllun newydd a map 
polisïau. Roedd cyfres o ddogfennau wedi cael eu cyflwyno i’w harchwilio yn 2014. Fodd bynnag, 
amlygodd yr Arolygydd archwilio ar y pryd bryderon o bwys ynglŷn â’r angen am dai, y fethodoleg 
dewis safleoedd, y Llain Las a pherygl llifogydd. O ganlyniad, tynnodd y Cyngor y cynllun yn ôl 
o’r broses archwilio. Ym mis Mawrth 2020, cyflwynodd y Cyngor Gynllun newydd, wedi’i seilio ar 
dystiolaeth newydd arwyddocaol a sawl rownd o ymgynghori cyhoeddus.

Cynhaliwyd yr archwiliad rhwng mis Mawrth 2020 a mis Mehefin 2021, a chynhaliwyd 
gwrandawiadau rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2020. Cadwyd pellter cymdeithasol rhwng y 
rheiny a oedd yn dymuno mynychu’r gwrandawiadau wyneb yn wyneb yn Siambr y Cyngor, a 
oedd yn cynnwys cyfarpar i hwyluso cyfranogi’n fyw ar-lein. Hwn oedd y digwyddiad cyhoeddus 
cyntaf i ddefnyddio offer y Cyngor a digwyddiad cyfunol cyntaf yr Arolygiaeth Gynllunio. Roedd 
gan y Cyngor a’r cyfranogwyr eraill farn gadarnhaol ynglŷn â’r dull cyfunol a ddefnyddiwyd yn 
ystod y sesiynau gwrandawiad.
Yn yr un modd â’r cynllun cyntaf a gyflwynwyd, roedd perygl llifogydd yn agwedd allweddol ar yr 
archwiliad. Mae’r polisi cenedlaethol yn gosod profion llym i ddiogelu pobl ac eiddo rhag llifogydd: 
ni ddylai datblygiad gael ei ddyrannu os oes gan safleoedd eraill sydd ar gael yn rhesymol yn 
yr ardal berygl is o lifogydd. Mae perygl llifogydd yn gyfuniad o debygolrwydd llifogydd a’u 
canlyniadau posibl. Mae asesu lefel y risg ar gyfer unrhyw safle, a chymharu’r risg honno â 
safleoedd eraill, yn gofyn am arfer cryn dipyn o farn. Mae angen i farn o’r fath gael ei seilio ar 
dystiolaeth gymesur a digonol.
Roedd y Cynllun yn dyrannu safle 74 hectar yn Thorne North, yng nghoridor yr M18, ar gyfer 
datblygiad warws ar raddfa fawr. Fodd bynnag, cynigiodd hyrwyddwyr tri safle arall yng nghoridor 
yr M18 dystiolaeth i ddangos bod eu safleoedd nhw ar gael, yn addas a bod ganddynt berygl is o 
lifogydd na safle Thorne North.
Gofynnodd yr Arolygydd i’r Cyngor gyflwyno’r dystiolaeth a oedd ar gael mewn ffordd a fyddai’n 
caniatáu ar gyfer cymharu’r safle’n ystyrlon ac yna arfer ei farn i raddio’r pedwar safle o ran perygl 
cymharol o lifogydd. Asesiad y Cyngor oedd y byddai dyraniad Thorne North ac un safle arall 
mewn perygl is o lifogydd na’r ddau safle arall. Cytunodd yr Arolygydd ei bod yn rhesymol dod i’r 
casgliad nad oedd y safle a ddyrannwyd mewn perygl uwch nag unrhyw un o’r tri dewis amgen, 
ac felly bod ei gynnwys yn y Cynllun yn gyson â’r prawf dilyniannol perygl llifogydd yn y polisi 
cenedlaethol.
Roedd elfennau allweddol eraill o’r Cynllun yn cynnwys:

• Tir ar gyfer tua 20,000 o gartrefi newydd (bron dwywaith cymaint ag y mae’r dull safonol 
cenedlaethol yn dangos bod eu hangen, i gefnogi amcanion twf economaidd uchelgeisiol).

• Dileu 8 safle o’r Llain Las i ganiatáu ar gyfer bodloni anghenion tai yn ardal drefol Doncaster 
a’r prif drefni eraill.

• Dileu 80 hectar o dir o’r Llain Las i hwyluso datblygiad parhaus y cyfleuster rhyngfoddol iPort 
ar gyfer cludo nwyddau ar y rheilffyrdd yn Rossington.

• Dyrannu bron 500 hectar o dir ar gyfer diwydiant a warysau.
• Cynigion i hwyluso twf Maes Awyr Doncaster Sheffield ar gyfer cludo teithwyr a nwyddau, 

ynghyd â swm sylweddol o dai a datblygiad arall ar dir o fewn ac o amgylch y maes awyr.
• Amlygu ardal helaeth ar gyfer datblygiadau ynni gwynt canolig a mawr.
• Polisïau i ddiogelu a chefnogi’r broses o gloddio a chynhyrchu mwynau agregau, 

diwydiannol, carreg adeiladu ac ynni.

Cynllun Lleol Doncaster – 
astudiaeth achos

Cydnabyddiaeth: Cyngor Doncaster 

© Hawlfraint Natural England. Mae’n cynnwys data’r Arolwg Ordnans © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata 
[2019].

Atgynhyrchir y map hwn o ddeunydd yr Arolwg Ordnans gyda chaniatâd yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa 
Ei Mawrhydi © Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri hawlfraint y Goron ac fe allai arwain at 
erlyniad neu achos sifil. Rhif Trwydded 10019782.2015.

Mae’r map yn cynnwys Ffotograffiaeth o’r Awyr a gyflenwyd gan y Grŵp GeoWybodaeth © 1997, © 2002, © 2005, © 
2007
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Rydym yn derbyn ystod eang o apeliadau, fel y dangosir yn Graff 12, ond rydym yn eu trefnu’n dri 
chategori, a fanylir isod o’r mwyaf i’r lleiaf cyffredin.
Roedd ffactorau yn ymwneud â’r pandemig wedi effeithio ar waith achos apeliadau drwy gydol 
y flwyddyn. Gall gwrandawiadau ac ymchwiliadau rhithwir gymryd mwy o amser na rhai wyneb 
yn wyneb, effeithiodd fesurau’r cyfnod clo ar gyflogeion a chwsmeriaid, roedd trafnidiaeth a 
gwestai’n llai hygyrch, arweiniodd gynnydd mewn penderfyniadau gan gynghorau at fwy o 
apeliadau a chymerodd cyflogeion wyliau nad oeddent wedi’u cymryd yn ystod y flwyddyn 
flaenorol.

Gwnaethom fwy o benderfyniadau, ond derbyniom fwy o 
achosion nag y penderfynom arnynt. Fe ddechreuom leihau 
achosion agored yn ystod y chwarter diwethaf. Cymerodd 
fwy o amser i benderfynu ar achosion.

Apeliadau yn Lloegr

Mae achosion nad ydynt yn gyflawn pan fyddwn yn eu derbyn yn golygu bod rhywfaint o’r 
wybodaeth neu’r dystiolaeth y mae eu hangen arnom yn eisiau. Caiff ystyriaeth o’r apêl ei hoedi 
wrth i ni ddisgwyl am y wybodaeth neu’r dystiolaeth honno gael eu darparu.
Y darlun cyffredinol yw bod oddeutu 40% o apeliadau yn annilys pan gânt eu cyflwyno, ac mae 
gwybodaeth neu dystiolaeth yn eisiau ynddynt. Mae hyn wedi cynyddu fymryn yn yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf. Mae achosion sy’n mynnu gwrandawiadau ac ymchwiliadau yn fwy tebygol 
o fod yn annilys pan gânt eu cyflwyno gyntaf. Mae’r gwasanaethau digidol newydd rydym yn eu 
cynhyrchu yn canolbwyntio ar y defnyddiwr, a byddant yn cynorthwyo cwsmeriaid i gyflwyno’r 
wybodaeth gywir gyda’u hapêl y tro cyntaf.

Graff 6. Achosion apêl wedi’u penderfynu yn ôl math yn 2020/21 

Graff 7. Canran yr apeliadau yn ddilys y tro cyntaf
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Graff 8: Canran yr apeliadau a ganiatawyd a nifer y tai a gafodd ganiatâd yn ôl blwyddyn

Mae nifer y tai a ganiatawyd ar apêl yn parhau’n debyg i 2019/20 a 2020/21, ac mae gryn dipyn yn 
uwch na’r cyfnod blaenorol, er bod canran yr apeliadau a ganiateir yn parhau yn yr ystod arferol. 
Y tu ôl i’r data hwn, ceir gwahaniaeth sylweddol rhwng cyfraddau llwyddo ar gyfer cynlluniau â 10 
neu fwy o gartrefi a chynlluniau ag 1 i 10 o gartrefi (gan gynnwys codi tŷ newydd yn lle un arall). 
Ar gyfer cynlluniau â 10 neu fwy o gartrefi, caniatawyd bron i 60% o apeliadau. Yn y cynlluniau 
mwy hyn, mae’n fwy tebygol y gellir dangos tystiolaeth o fuddion, fel bodloni angen am dai na 
fodlonwyd yn yr ardal neu welliannau i seilwaith fel ysgolion, man agored, tai fforddiadwy neu 
drafnidiaeth. Ar gyfer cynlluniau ag 1-10 o gartrefi, mae’r gyfradd a ganiatawyd yn agosach at 
25%.

Apeliadau cynllunio
Hwn yw ein maes gwaith mwyaf. Cynyddodd nifer yr apeliadau cynllunio newydd a gyflwynwyd 
yn ôl i lefelau cyn y pandemig ac roeddent 4% yn uwch nag yn 2020/21. Cynyddodd nifer yr 
achosion apêl gynllunio newydd a gyflwynwyd yr oedd angen eu clywed trwy ymchwiliad 38%. 
Gwnaethom ganolbwyntio Arolygwyr ar achosion yr oedd arnynt angen gwrandawiadau ac 
ymchwiliadau. Mae’r achosion hyn, yn unigol, yn fwy tebygol o fod â’r lefelau uchaf o ddiddordeb 
cymunedol ac effaith economaidd. O ganlyniad, roedd llai o Arolygwyr ar gael ar gyfer achosion y 
penderfynir arnynt trwy sylwadau ysgrifenedig.
Penderfynom ar lai o apeliadau nag y derbyniom o fis Ebrill 2021 i fis Ionawr 2022, ond dechreuom 
leihau niferoedd cyffredinol yr achosion yn ystod chwarter diwethaf 2021/22.

Apeliadau gorfodi
Cawsom 10% yn fwy o apeliadau gorfodi o gymharu â 2020/21. Mae’n debygol bod llai o 
hysbysiadau gorfodi wedi cael eu cyflwyno gan Awdurdodau Cynllunio Lleol yn ystod y flwyddyn 
flaenorol tra’u bod yn canolbwyntio ar flaenoriaethau yn ymwneud â’r pandemig.
Yn 2021/22, gwnaethom benderfynu ar nifer ychydig llai o achosion nag yn 2020/21 ac fe 
wnaethom gau yr un nifer o achosion ag a dderbyniom yn fras. Gwnaethom hefyd ganolbwyntio 
ar leihau nifer yr achosion sy’n aros am ymchwiliad, gan gau dros 200 o achosion yn llwyddiannus 
yn fwy nag a dderbyniwyd gennym. Mae hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa gref i barhau i gyflymu ein 
penderfyniadau gorfodi yn 2022/23.

Apeliadau arbenigol
Mae gwaith achos arbenigol yr ymdrinnir ag ef gan ein gwasanaeth apeliadau yn cynnwys gwaith 
i ddiogelu coed (Gorchymyn Diogelu Coed), apeliadau rheoliadau amgylcheddol, apeliadau 
gwrychoedd ac apeliadau perthi a gwrychoedd uchel, ac ystod o waith achos yn ymwneud â 
hawliau tramwy cyhoeddus. Yn gyffredinol, roedd nifer yr achosion newydd a dderbyniwyd 21% 
yn uwch nag yn 2020/21 a hefyd 18% yn uwch na chyn y pandemig COVID-19. Y cynnydd mwyaf 
oedd gwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Mae’n debygol bod Awdurdodau Cynllunio Lleol wedi 
canolbwyntio ar flaenoriaethau yn ymwneud â’r pandemig ac wedi lleihau gweithgareddau hawliau 
tramwy yn 2019/20.
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Apeliadau cynllunio wedi’u penderfynu yn ôl sylwadau ysgrifenedig
Drwy gydol y flwyddyn, gwnaethom ganolbwyntio ein Harolygwyr ar achosion â’r lefelau uchaf 
o effaith economaidd a diddordeb cymunedol. Neilltuwyd llai o Arolygwyr i achosion sylwadau 
ysgrifenedig. O ganlyniad, yn ystod llawer o’r flwyddyn, cawsom fwy o’r achosion hyn nag y 
gallem benderfynu arnynt tan y chwarter olaf, pan oeddem yn gallu dechrau gwyrdroi’r duedd. 
Roedd yr amser canolrifol a gymerom i wneud penderfyniadau yn debyg i 2020/21, sef rhyw 23 
wythnos.

Graff 9. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gynllunio wedi’u penderfynu trwy 
sylwadau ysgrifenedig

Apeliadau cynllunio wedi’u penderfynu ar ôl gwrandawiadau
Roedd gwrandawiadau rhithwir wedi caniatáu i ni barhau â’n gwaith er gwaethaf y pandemig 
COVID-19, ond buom yn eu trefnu ar ran awdurdodau lleol er mwyn eu cynorthwyo â’u 
cyfrifoldebau yn ystod y pandemig. O fis Medi 2021, dechreuodd Awdurdodau Cynllunio Lleol 
drefnu gwrandawiadau eto. Cynhaliwyd rhai gwrandawiadau wyneb yn wyneb eto, gydag opsiwn 
rhithwir wrth gefn i sicrhau y gallai cyfranogwyr gymryd rhan os na allent fynychu wyneb yn 
wyneb.
Gwnaethom gau 15 yn fwy o achosion trwy wrandawiad nag a dderbyniom, a chau nifer debyg i 
2020/21. Er i’r 50% o benderfyniadau cyflymaf barhau i gymryd amser tebyg i 2020/21, daeth yr 
amser a gymerwyd i wneud penderfyniadau yn llai cyson, a chymerodd rhai lawer mwy o amser 
wrth i ni benderfynu ar achosion a gafodd eu hoedi yn ystod y pandemig.

Graff 10. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gynllunio wedi’u penderfynu trwy 
wrandawiadau

Apeliadau cynllunio wedi’u penderfynu ar ôl ymchwiliadau
Yn yr un modd â gwrandawiadau, ailgydiodd awdurdodau lleol yn swyddogol yn y gwaith o gynnal 
ymchwiliadau ym mis Medi 2021. Roedd hyn wedi ein helpu i drin y nifer uwch o achosion yr 
oedd arnynt angen ymchwiliad, sef 50% yn fwy nag yn 2020/21. Yn gyffredinol, dyma’r achosion 
sydd â’r effaith economaidd fwyaf a’r diddordeb cymunedol mwyaf. Oherwydd y gwnaethom 
ganolbwyntio ein hadnoddau ar yr achosion hynny, gwnaethom gau nifer debyg o achosion ag yn 
2020/21 ac roeddem hefyd wedi gallu cyflymu llawer o benderfyniadau, gan barhau â’r duedd o 
flynyddoedd blaenorol yn dilyn Adolygiad Rosewell. Cymerodd y 10% o achosion a gymerodd yr 
amser hiraf fwy o amser nag yn 2020/21, ond mewn amser tebyg i’r cyfnod cyn y pandemig.

Graff 11. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gynllunio wedi’u penderfynu trwy 
ymchwiliadau

Apeliadau gorfodi wedi’u penderfynu trwy sylwadau ysgrifenedig
Cynyddodd nifer yr achosion agored ychydig yn ystod 2021 tra bod ein Harolygwyr yn gweithio 
ar achosion eraill, ond dechreuodd ostwng eto yn gynnar yn 2022. Roedd yr amser a gymerom i 
benderfynu ar yr achosion hyn yn amrywio ychydig o fis i fis, ond roedd yn gyson i raddau helaeth 
drwy gydol y flwyddyn. Roedd ein hamserau penderfynu ar gyfer y 50% o achosion cyflymaf ddwy 
wythnos yn gynt nag yn 2020/21, gan barhau â thuedd y blynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, fel 
mathau eraill o achosion, cymerodd y 10% o achosion, a gymerodd yr amser hiraf, fwy o amser, 
wrth i ni gau achosion a gafodd eu hoedi yn ystod y pandemig.

Graff 12. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gorfodi wedi’u penderfynu trwy 
sylwadau ysgrifenedig
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Apeliadau gorfodi wedi’u penderfynu ar ôl gwrandawiadau ac ymchwiliadau
Roeddem yn cynnal mwy o wrandawiadau ac ymchwiliadau gorfodi bob mis nag yr oeddem yn eu 
derbyn. Yn ystod y flwyddyn, fe barhaom â’r duedd yn 2020/21 trwy leihau nifer yr achosion sy’n 
aros am ymchwiliad gan chwarter.
O ran gwrandawiadau, lleihaodd yr amser penderfynu canolrifol ar gyfer y 50% o achosion 
cyflymaf gan un wythnos ar bymtheg, sef yn ôl i lefelau cyn y pandemig. Cymerodd y 10% o 
achosion arafaf yr un mor hir â’r llynedd.
O ran ymchwiliadau, effaith penderfynu ar fwy o achosion nag yr oeddem yn eu derbyn oedd bod 
y chwarter o achosion a gymerodd amser hirach wedi cymryd mwy o amser, ond fe barhaom 
i benderfynu ar 50% o achosion o fewn amserlenni tebyg i’r llynedd neu’n gyflymach. Ni fydd 
yr achosion sy’n cymryd yr amser hiraf yn cyflymu tan i ni wneud mwy o gynnydd ar leihau 
cyfanswm nifer yr achosion byw.

Graff 13. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gorfodi wedi’u penderfynu trwy 
wrandawiadau

Graff 14. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gorfodi wedi’u penderfynu trwy 
ymchwiliadau

Hawliau tramwy
Gwnaethom barhau i benderfynu ar waith achos Hawliau Tramwy drwy gydol y pandemig 
COVID-19 trwy gyfnewid tystiolaeth ysgrifenedig a chynnal gwrandawiadau ac ymchwiliadau 
rhithwir. Gweithiodd rai o’n Harolygwyr sydd wedi’u hyfforddi ar Hawliau Tramwy ar waith achos 
arall yn ystod y pandemig COVID-19 i’n helpu i barhau i wneud penderfyniadau.
Mae ein cysondeb wedi gwaethygu yn 2021/22 ond roedd y 50% o benderfyniadau cyflymaf yn 
debyg i’r flwyddyn flaenorol neu’n gyflymach, gan adlewyrchu’r patrwm mewn rhai mathau eraill o 
achosion. Mae gwahanol fathau o achosion Hawliau Tramwy. Mae penderfyniadau gweithdrefnol 
seiliedig ar ddesg yn gyflymach tra bod y rhai sy’n gofyn am ymchwiliadau yn cymryd mwy o 
amser.
Graff 15. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer apeliadau hawliau tramwy

Apeliadau gorchymyn diogelu coed, apeliadau gwrychoedd neu berthi uchel ac 
apeliadau gwrychoedd
Yn ystod y pandemig yn 2020/21, fe ddefnyddiom lai o gapasiti Arolygwyr nag arfer i benderfynu 
ar yr apeliadau hyn er mwyn ein helpu i reoli ein llwyth achosion cyffredinol. Fe ddychwelom 
rywfaint o’r capasiti hwnnw yn 2021/22. Gan barhau â thuedd y blynyddoedd blaenorol, roeddem 
wedi gallu lleihau ein hamser penderfynu gan bump wythnos ar gyfer y 10% o achosion cyflymaf a 
chan 23 wythnos ar gyfer hanner yr achosion, ond gwaethygodd ein cysondeb cyffredinol, gydag 
achosion yn y 10% arafaf yn cymryd un ar ddeg wythnos ychwanegol i benderfynu arnynt. 
Graff 16. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gorchymyn diogelu coed, apêl 
gwrychoedd neu berthi uchel ac apêl gwrychoedd
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Mae Hysbysiadau Gorfodi’n cael eu defnyddio gan 
gymunedau lleol i wyrdroi datblygiadau niweidiol gan y 
gallant gael canlyniadau mawr i’r holl bartïon. Gall pobl 
sy’n derbyn yr hysbysiadau hynny apelio yn eu herbyn i’r 
Arolygiaeth Gynllunio os ydynt o’r farn bod yr hysbysiad yn 
afresymol neu na chafodd ei gyflwyno’n gywir.
Mae Long Riston yn bentref bach, i’r gogledd o Hull, yn ardal Dwyrain Riding o Swydd Efrog. Yn 
hwyr yn 2019, trefnodd berchnogion y Travellers Rest i’r dafarn gael ei dymchwel heb ganiatâd 
cynllunio, gyda’r bwriad o adeiladu eiddo preswyl ar y safle.
Gwrthodwyd y cynigion ar gyfer y tai gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol, sef Cyngor Dwyrain Riding 
o Swydd Efrog. Apeliodd y perchnogion yn erbyn y penderfyniadau hynny. Penderfynodd yr 
Arolygiaeth Gynllunio ar yr apeliadau hynny a chynhaliodd benderfyniadau’r Cyngor. Ni fyddai’r 
cartrefi newydd yn cael eu hadeiladu.
Yn hwyr ym mis Rhagfyr 2020, rhoddodd Gyngor Dwyrain Riding o Swydd Efrog hysbysiad 
gorfodi ynglŷn â’r safle. Roedd yr hysbysiad yn dadlau bod y gwaith dymchwel wedi cael ei 
wneud heb ganiatâd, ac yn mynnu bod y dafarn yn cael ei hailadeiladu o fewn 15 mis er mwyn 
amnewid yr hyn yr oedd apeliadau blaenorol a pholisïau cynllunio lleol yn cydnabod ei fod yn ased 
cymunedol gwerthfawr.
Apeliodd berchennog y Travellers Rest yn erbyn yr hysbysiad gorfodi ar dair sail. Ystyriodd yr 
Arolygydd yr holl dystiolaeth ac ymwelodd â’r safle cyn gwneud ei benderfyniad.
O ran y sail gyntaf, derbyniodd yr apelydd fod angen ailadeiladu’r rhan fwyaf o’r adeilad, ond 
ceisiodd beidio ag ailadeiladu’r rhan a arferai gynnwys y tai bach. Dadleuodd y Cyngor y byddai 
diffyg tai bach i gwsmeriaid yn debygol o wneud y dafarn yn anhyfyw. Cytunodd yr Arolygydd fod 
angen i’r dafarn gael tai bach i gwsmeriaid, ond nid oedd wedi’i argyhoeddi bod angen iddynt fod 
yn yr un man ag o’r blaen.
O ran yr ail sail apêl, dadleuodd yr apelydd nad oedd yr hysbysiad wedi cael ei roi’n briodol i’r 
partïon perthnasol. Anghytunodd yr Arolygydd ac roedd yn fodlon bod yr hysbysiad wedi cael ei 
roi’n gywir gan y Cyngor.
Roedd y drydedd sail yn ymwneud â’r camau yr oedd y Cyngor yn mynnu bod y perchennog yn 
eu cymryd yn yr hysbysiad. Penderfynodd yr Arolygydd ei bod yn eithafol i’r Cyngor fynnu bod y 
perchennog yn adfer y trefniadau mewnol a’r hysbysebion allanol o’r dafarn. Gallai’r rhain fod wedi 
cael eu symud ymaith heb ganiatâd cynllunio. Fodd bynnag, ochrodd yr Arolygydd â’r Cyngor 
ar bwynt arall: bydd angen i’r adeilad newydd gael ei wasanaethu â’r holl gyfleustodau sy’n 
angenrheidiol er mwyn i dafarn weithredu.
Ar yr adeg ysgrifennu, mae’r dafarn yn cael ei hailadeiladu.

Apeliadau – astudiaeth achos

Cydnabyddiaeth: Cyngor Dwyrain Riding o Swydd Efrog.l.
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Ceisiadau am Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol yng Nghymru 
a Lloegr
Fe wnaeth ein rôl wrth archwilio pa brosiectau a ddylai fynd rhagddynt a rhoi cyfle i gymunedau 
gymryd rhan barhau, ond yn rhithwir yn bennaf. Mae hyn yn arbennig o bwysig i brosiectau 
seilwaith, oherwydd gall oedi arwain at ansicrwydd i gymunedau, seilwaith heb fod yn barod pan 
fydd ei angen, costau cynyddol i’r trethdalwr a rhai prosiectau yn mynd yn anhyfyw yn ariannol.
Fe wnaethom benderfyniad ar dderbyn ceisiadau newydd o fewn 28 diwrnod ym mhob achos, fel 
mewn blynyddoedd blaenorol. Fe roesom argymhellion i Ysgrifennydd Gwladol ar 12 o geisiadau 
seilwaith cenedlaethol yn brydlon eleni. Fe ofynnom am fwy o amser mewn un achos o ganlyniad 
i raddau’r newidiadau a wnaed gan yr ymgeisydd ynghyd â salwch yn gysylltiedig â’r pandemig 
ymhlith yr Arolygwyr Archwilio.
Fe roesom gyngor ar 70 o brosiectau seilwaith posibl. Mae’r prosiectau hynny’n debygol o ddod 
yn geisiadau ryw ddydd. Diben y cyngor yw sicrhau bod y ceisiadau hynny’n cael eu hategu gan y 
wybodaeth iawn a’u bod yn mynd i’r afael â’r materion sy’n debygol o gael eu hystyried.
Newidiodd yr ansicrwydd a grëwyd gan y pandemig COVID-19 yr amserlenni ar gyfer rhai 
ceisiadau ac effeithiodd ar ein hincwm. Cynyddodd ein hincwm o hyd i £5.3m, £0.6m yn fwy na’r 
llynedd ac yn uwch na llawer o flynyddoedd, ond gryn dipyn yn is na’r ddwy flynedd yn arwain i 
fyny at y pandemig.

Tir comin
Gall llawer o geisiadau ar gyfer gwaith ar Dir Comin fod yn fach, ond yn aml maen nhw’n allweddol 
i ddarparu trydan neu nwy fel gwasanaethau hanfodol, er diogelwch y cyhoedd neu i gynghorau 
lleol i ddarparu llwybrau troed diogel neu gyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus. Cawsom 20 yn 
fwy o geisiadau ond gwnaethom nifer debyg o benderfyniadau i’r llynedd. Cynyddodd yr amserau 
cyfartalog ychydig wrth i’n capasiti leihau.

Gorchmynion prynu gorfodol 
Gall Gorchmynion Prynu Gorfodol helpu cynlluniau pwysig i fynd rhagddynt, ond mae mynnu 
bod rhywun yn gwerthu ei dir yn gam arwyddocaol iawn. Yn aml yn ystod yr achosion hyn, mae 
Arolygwyr yn gwrando ar dystiolaeth ar faterion sensitif a phwysig iawn. Penderfynom ar 10 o 
achosion yn ystod y flwyddyn, ac mae llawer mwy o achosion yn yr arfaeth

Pandemig neu beidio, rydym i gyd yn disgwyl cael trydan, dŵr 
a nwy pan fydd arnom eu hangen, yn disgwyl teithio’n ddiogel 
pan ddymunwn ac yn disgwyl cael y bwyd a’r nwyddau eraill 
y mae arnom eu hangen gartref ac yn y gwaith. Mae cynllunio 
ar gyfer y seilwaith y mae ei angen ar y wlad wedi parhau 
drwy gydol y pandemig COVID-19.

Graff 17. Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol wedi’u derbyn a’u cyhoeddi yn 2020/21

Ceisiadau



Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021/22Yr Arolgyiaeth Gynllunio54 55

Mae safle datblygu arfaethedig Canolfan Ynni Glannau De Humber yn cynnwys 23 hectar o dir 
o fewn ffin gorsaf bŵer bresennol. Mae wedi’i leoli rhwng trefi Immingham a Grimsby. Mae aber 
Afon Humber 175 metr i’r dwyrain o’r safle, ac mae gweddill yr ardal amgylchynol yn cynnwys 
cymysgedd o ddefnyddiau diwydiannol ac amaethyddol.

Roedd y cynnig bron yn dyblu allbwn ynni cynllun a ganiatawyd yn flaenorol gan yr Awdurdod 
Cynllunio Lleol. Sicrhawyd y cynnydd trwy ddefnyddio technoleg a dyluniad mwy effeithlon, gan 
gynhyrchu hyd at 95 megawat o drydan, er na chynyddwyd llif blynyddol y gwastraff a ddefnyddir. 
Cadarnhaodd y dystiolaeth a gyflwynwyd i’r archwiliad y gallai’r datblygiad arfaethedig leihau’r 
dwysedd carbon o gymharu â’r dyluniad blaenorol. Byddai’r adeilad arfaethedig bron yn union yr 
un peth â’r cynnig gwreiddiol o ran maint a golwg.
Archwiliwyd y cais gan Arolygydd a benodwyd ar ddiwedd mis Mehefin 2020. Rhwng mis 
Tachwedd 2020 a mis Mai 2021, ystyriodd yr Arolygydd yr holl dystiolaeth, gan gynnal 
Gwrandawiad Llawr Agored er mwyn i unrhyw Barti â Buddiant ddarparu tystiolaeth, a 
Gwrandawiad Mater Penodol ynglŷn â’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu. Gofynnodd yr Arolygydd 
ddwy gyfres o Gwestiynau Ysgrifenedig i’r partïon, a gwnaed sylwadau gan y gymuned.
Cynhaliwyd yr Archwiliad yn ystod pandemig y COVID-19, tra bod mesurau cyfyngiadau symud 
ar waith, a oedd yn atal ymweliadau safle gyda chwmni. Er mwyn osgoi oedi, defnyddiwyd drôn i 
gymryd fideo eglur iawn cynhwysfawr o’r safle datblygu arfaethedig.
Derbyniwyd y ffilm a gymerwyd gan y drôn i’r Archwiliad yn gynnar ym mis Mawrth 2021 a 
cheisiwyd sylwadau arni. Dim ond un ymateb a gafwyd, a ddywedodd fod y ffilm a gymerwyd 
gan y drôn yn “ychwanegiad defnyddiol at y broses ac yn rhoi golwg dda o nodweddion a ffiniau’r 
safle a’i ardal amgylchynol, gan gynyddu dealltwriaeth o’r materion sy’n cael eu hystyried.”
Ystyriodd yr Archwiliad effeithiau tebygol adeiladu a gweithredu’r datblygiad a’i ddatgomisiynu yn 
y pen draw. Canolbwyntiodd ar ansawdd aer, treftadaeth ddiwylliannol, ecoleg, perygl llifogydd 
a draenio, daeareg, iechyd, hydroddaeareg, y dirwedd ac amwynder gweledol, halogiad tir, sŵn 
a dirgryniad, materion economaidd-gymdeithasol, cynaliadwyedd, traffig a thrafnidiaeth, rheoli 
gwastraff, ac adnoddau dŵr. Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i effeithiau cronnol gyda datblygiadau 
eraill yn yr ardal leol, fel effeithiau cronnol ar ansawdd aer a thrafnidiaeth.
Yn dilyn yr Archwiliad, cydnabu’r Arolygydd y cyfraniad y byddai’r datblygiad arfaethedig yn 
ei wneud tuag at gynhyrchu ynni sicr, amrywiol a fforddiadwy. Byddai’n cyfrannu at fodloni 
ymrwymiad carbon y Deyrnas Unedig a chefnogi’r newid i economi carbon isel.
Ymhlith materion eraill, amlygodd yr Arolygydd effeithiau posibl ar asedau treftadaeth, 
bioamrywiaeth a chadwraeth natur. Gallai’r effeithiau hynny gael eu lliniaru’n ddigonol yn rhan o’r 
Gorchymyn Caniatâd Datblygu.
Ym mis Awst 2021, argymhellodd adroddiad yr Arolygydd gymeradwyo’r prosiect i’r Ysgrifennydd 
Gwladol. Cymeradwyodd yr Ysgrifennydd Gwladol y prosiect ar 10 Tachwedd 2021. Datryswyd yr 
holl faterion a godwyd gan Bartïon â Buddiant naill ai cyn i’r Archwiliad gau neu cyn i’r Gorchymyn 
Caniatâd Datblygu gael ei wneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol.

Er mwyn cadw gwaith achos i fynd a sicrhau bod ein 
Harolygydd yn ddiogel, fe ddefnyddiom ddrôn i archwilio 
safle canolfan ynni arfaethedig.

Ar ddiwedd ein harchwiliad, fe argymhellom Orchymyn 
Caniatâd Datblygu ar gyfer y safle. Fe allai ddarparu pŵer ar 
gyfer bron 100,000 o gartrefi a chynhyrchu ynni o wastraff.

Llun llonydd o Ganolfan Ynni Glannau De Humber a gymerwyd gan ddrôn, gyda chaniatâd yr 
ymgeisydd.

Ceisiadau – astudiaeth achos
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Sut rydym yn ymdrin â chwynion
Gall cwsmeriaid wneud cwynion oherwydd gwallau gweinyddol, gwallau ffeithiol, methiant o 
ran ein safonau gwasanaeth, ymddygiad gwael ac achosion pan fydd ein cwsmeriaid o’r farn 
nad ydym wedi dilyn polisi neu ganllawiau cynllunio, deddfwriaeth berthnasol a’n canllawiau 
gweithdrefnol. Rydym yn cynnal ymchwiliad trwyadl i bob cwyn ac yn rhoi adborth i’r maes 
perthnasol o’r sefydliad pan fydd cwynion yn cael eu cadarnhau. Gall cwsmeriaid uwchgyfeirio eu 
cwynion at yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
Mae nifer y cwynion a dderbyniwyd gan yr Arolygiaeth wedi aros yn sefydlog yn ystod y pum 
mlynedd diwethaf. Yn 2021/22, mae’r amser cyfartalog i ymateb i gŵynion wedi lleihau o 28 i 
22 diwrnod. Mae’r gostyngiad hwn yn deillio’n bennaf o weithredu datrysiad desg gwasanaeth 
cwsmeriaid a wellodd effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ein tîm cwsmeriaid. Mae hefyd yn casglu 
mwy o ddata i’n helpu i ddeall pam mae angen i’n cwsmeriaid gysylltu â ni ac mae’n rhoi cyfle i 
gwsmeriaid roi adborth ar ein gwasanaeth.
Gall cwsmeriaid uwchgyfeirio eu cwynion i’r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd os na 
chafodd eu cwynion eu datrys gennym ni. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae nifer y cwynion a 
uwchgyfeiriwyd wedi aros yn gyson ac yn gymesur â nifer y cwynion a dderbynnir bob blwyddyn. 
Uwchgyfeiriwyd 41 o gŵynion i’r Ombwdsmon eleni ac ni chafodd yr un o’r rheiny ei chadarnhau, 
ar yr adeg cyhoeddi. Nid yw’r Ombwdsmon wedi gwneud argymhellion. Mae hyn yn dangos ein 
bod yn ymdrin â’n cwynion fel yr amlinellir yn ein gweithdrefn gwyno. Rydym wedi diweddaru ein 
gweithdrefn gwyno i ganolbwyntio ar ddeall y rhesymau dros gŵynion, rhannu’r hyn a ddysgwyd 
ar draws yr Arolygiaeth a gwella’r gwasanaethau a ddarparwn.
Ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf
Yn 2021/22, fe ddatblygom ein Strategaeth Gwsmeriaid. Yn 2022/23, byddwn yn canolbwyntio 
ar y gweithgareddau a fydd yn cyflawni’r Strategaeth. Y nod yw cael ffordd fwy strwythuredig i 
gwsmeriaid roi adborth a chreu fframwaith i ddysgu gan yr adborth hwnnw a’r cwynion. Byddwn 
yn monitro pa mor fodlon yw ein cwsmeriaid â’n gwasanaeth, a pha mor rhwydd yw gweithio gyda 
ni fel sefydliad. Byddwn yn olrhain effeithiolrwydd unrhyw newidiadau a wnawn wrth ymateb i 
adborth neu gwynion. Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau ein canfyddiadau, y camau a gymerwyd 
ac effaith y camau gweithredu hynny yn rheolaidd.

Rydym yn rhyngweithio ag ystod amrywiol o gwsmeriaid ac 
wedi ymrwymo i sicrhau yr ymdrinnir â’n holl waith achos 
yn broffesiynol. Rydym yn helpu i sicrhau bod ein safonau’n 
cael eu cynnal a bod adborth yn cael ei ddarparu pan fydd 
pethau’n mynd o’i le. 

Graff 18. Amserau ymateb cyfartalog i gwynion dros bum mlynedd

Graff 19. Cwynion i’r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd

Ein gwasanaeth cwsmeriaid
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Effaith ein penderfyniadau a’n hargymhellion
Mae datblygu cynaliadwy wrth wraidd polisïau’r Llywodraeth sy’n pennu’r fframwaith ar gyfer y 
penderfyniadau a’r argymhellion y mae ein Harolygwyr yn eu gwneud. Mae’r holl Arolygwyr yn 
ymwybodol o’u dyletswydd i sicrhau bod y system gynllunio’n cyfrannu at gyflawni datblygu 
o fewn ein fframwaith statudol. Nid ydym yn creu polisïau, ond mae ein Harolygwyr yn sicrhau 
bod polisïau cenedlaethol a lleol yn cael eu gweithredu ar draws y system gynllunio. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig ar gyfer archwiliadau cynlluniau lleol a Phrosiectau Seilwaith o Arwyddocâd 
Cenedlaethol, sy’n mynnu ystyriaeth fanwl o feini prawf cynaliadwyedd, gan gynnwys effeithiau 
cymdeithasol ac amgylcheddol.
Darparodd Cynllun Busnes 2021/22 weithgareddau a ddyluniwyd i gynorthwyo i ddatblygu a 
gweithredu ein system rheoli amgylcheddol. Yn benodol, fe wnaethom ddatblygu a mabwysiadu 
ein Polisi Amgylcheddol cyntaf. Lluniwyd y polisi i gefnogi a chyfrannu at gyflawni Ymrwymiadau 
Gwyrddu’r Llywodraeth, Cynllun yr Amgylchedd sy’n rhychwantu 25 mlynedd a Nodau Datblygu 
Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Mae pump o nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd 
Unedig yn arbennig o berthnasol i’n rôl: #8 Twf economaidd, #9 Seilwaith, #11 Dinasoedd a 
chymunedau cynaliadwy, #12 Defnyddio a chynhyrchu cyfrifol ac #16 Sefydliadau cryf.
Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo ar ddatblygu cynlluniau gweithredu amgylcheddol a fydd 
yn gweithredu’r polisi, gan wella ein perfformiad amgylcheddol yn barhaus o ran defnyddio 
adnoddau, ailgylchu, a lleihau llygredd, gwastraff ac allyriadau.

Effaith ein sefydliad
Mae ein model gweithredu, sef y ffordd yr ymgymerwn â’n gwaith, yn gadael ôl troed ffisegol ac 
effaith amgylcheddol. Fel arfer, mae ein pobl wedi’u rhannu rhwng gweithio mewn swyddfa a 
gweithio gartref. Yn y ddau achos, cawn effaith amgylcheddol 
trwy drafnidiaeth, gwresogi, goleuadau, gwastraff, dŵr ac 
yn y blaen. Mae Arolygwyr yn gweithio o gartref yn bennaf, 
ond mae eu rôl yn gofyn iddynt ymweld â safleoedd o 
amgylch y wlad. Mae hyn yn wir yn aml ar gyfer archwiliadau, 
ymchwiliadau a gwrandawiadau, i sicrhau eu bod yn llwyr 
ddeall effaith economaidd, gymdeithasol ac amgylcheddol 
berthnasol y cynnig maen nhw’n ei ystyried. Rydym yn cynnal 
tua 18,000 o ymweliadau safle y flwyddyn ac mae pob un yn 
cyfrannu at ein heffaith amgylcheddol. Mae Tabl 2 yn dangos 
effaith teithio busnes swyddogol ar allyriadau, a gynyddodd 
11% yn 2021/22 yn sgil mwy o ddigwyddiadau wyneb yn 
wyneb yn cael eu cynnal. Ar hyn o bryd, rydym yn mesur 
rhywfaint o’n heffaith, ond gellid gwneud mwy. Yn 2021/22 

aethpwyd ar 27 o hediadau mewnol wrth gynnal dyletswyddau swyddogol. Ni ymgymerwyd ag 
unrhyw hediadau rhyngwladol yn yr un cyfnod. Nid oes gennym fflyd cerbydau. Yn lle hynny, caiff 
ceir eu hurio trwy gontract a gaffaelwyd. O’r rheiny a huriwyd, roedd 3% yn Gerbydau Allyriadau 
Isel Iawn.
Mae maint y papur a brynwyd yn 2021/22 (406 o flychau) yn uwch nag yn 2020/21 (120 o flychau),
nid yn annisgwyl, oherwydd yn 2020/21 roeddem yn gallu defnyddio stoc presennol a brynwyd yn 
2019/20, a golygai gweithlu llai yn y swyddfa fod llai o waith argraffu wedi’i wneud.
Rydym wedi gwneud ymdrechion i leihau ein heffaith amgylcheddol drwy ddefnyddio technoleg. 
Ein polisi presennol yw gwaredu offer yn ddiogel pan na fydd asedau’n angenrheidiol mwyach. 
Mae’r polisi hwn yn cael ei adolygu. Ein dwysedd carbon yw 0.194 (MTCO2e fesul mil o 
ddefnyddwyr gweithredol) o Ddefnyddio Microsoft Cloud. Rydym yn gwybod bod ein prosiect 
Warws Data Gweithredol wedi arwain at 1.1 cilogram Co2e fesul diwrnod gwaith sy’n rhyw 
chwarter o allyriadau cyfartalog y byd fesul person bob diwrnod gwaith. Wrth i ni wella ein monitro 
fel rhan o weithredu ein Polisi amgylcheddol, byddwn yn gallu gwerthuso’n fwy cyson o fewn 
ein sefydliad. Bydd hyn yn rhan o’n cynllun i gyflwyno mesurau newydd a gwell a dyfnhau ein 
dealltwriaeth o’n hôl troed amgylcheddol ehangach.

Ein lle swyddfa
Cyn y pandemig COVID-19, roedd ein pobl wedi’u rhannu rhwng Arolygwyr sy’n gweithio gartref 
a thimau cymorth sy’n gweithio mewn swyddfeydd ym Mryste a Chaerdydd. Ers mis Hydref 
2021, yn dilyn creu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru, mae ein gweithrediadau 
wedi’u lleoli’n gyfan gwbl ym Mryste. Ar wahanol adegau drwy gydol y flwyddyn, gofynnwyd i’n 
pobl weithio o gartref, neu mynnwyd eu bod yn gwneud hynny, yn unol â mesurau’r cyfnod clo. 
Mae’r defnydd o’n swyddfeydd felly wedi lleihau o gymharu â’r defnydd cyn y pandemig. Mae 
Tabl 2 yn dangos effaith amgylcheddol ein swyddfa ym Mryste ar rai metricsau penodol. Nid yw’n 
dangos effaith amgylcheddol y swyddfa yng Nghaerdydd, yr adroddir arni gan Lywodraeth Cymru. 
Nid yw’n dangos effaith ein cyflogeion sy’n gweithio gartref ychwaith. Yn 2021/22, fe wnaeth 
ein defnydd o gyfleustodau leihau yn ôl y disgwyl, nwy (46%), trydan (37%) a dŵr (77%). Mae’r 
gwastraff a gynhyrchir yn y swyddfa hon wedi lleihau 93% ar gyfer gwastraff ailgylchadwy, ac 
wedi cynyddu 200% ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. Mewn blynyddoedd blaenorol, roedd 
gwastraff na ellir ei ailgylchu yn cael ei anfon i dirlenwi, ond bellach mae’n cael ei anfon i’w losgi i 
gynhyrchu ynni. Disgwyliwn fod gweithio o gartref wedi cynyddu gwastraff a’r defnydd o ynni, yn 
ogystal â newid ein heffeithlonrwydd o ran adnoddau, o gymharu â gweithio mewn swyddfa, ond 
nid ydym wedi gallu meintioli’r effaith honno.

Ymrwymiad gwyrddu’r Llywodraeth
Mae Polisi Amgylcheddol yr Arolygiaeth sydd newydd ei fabwysiadu yn gosod amcanion clir ar 
gyfer y sefydliad ac mae’n uniongyrchol berthnasol i gyflawni Ymrwymiad Gwyrddu’r Llywodraeth. 
Yn 2021/22, datblygwyd a gweithredwyd y polisi; mae cynlluniau gweithredu bron â’u cwblhau a 
fydd yn rhoi’r amcanion ar waith. Nid yw mesurau angenrheidiol i feincnodi a gwella perfformiad 
amgylcheddol y sefydliad wedi’u hymgorffori’n llawn eto nac yn ddigonol i’w cyhoeddi ar hyn 
o bryd. Bydd adroddiadau yn y dyfodol yn fwy cynhwysfawr yn hyn o beth, ac yn adlewyrchu 
ymrwymiad y sefydliad i fod yn dryloyw ac i wella’n barhaus.
A ninnau’n denant Temple Quay House, rydym yn cyfrannu at dargedau Ymrwymiad Gwyrddu’r 
Llywodraeth o ran cynaliadwyedd, addasu i’r newid yn yr hinsawdd a phrawfesur gwledig. Rydym 
yn adrodd ar ein ffigurau ochr yn ochr â holl Adrannau’r Llywodraeth a chyrff hyd braich. Fel y 
cyfryw, nid ydym yn adrodd ar effeithiau y gellir eu rheoli nac effeithiau y dylanwadwyd arnynt. Nid 
yw’r Arolygiaeth yn comisiynu gwaith adeiladu newydd.

Deall a gwella ein perfformiad wrth gefnogi’r amcanion 
datblygu cynaliadwy fel sefydliad. 

Perfformiad amgylcheddol a 
chynaliadwyedd
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Tabl 2. Effaith amgylcheddol o Temple Quay House a theithio busnes (rhan 1)

2017/18
(meddiannaeth 

o 34%)

2018/19
(meddiannaeth 

o 34%)

2019/20
(meddiannaeth 

o 22%)

2020/21
(meddiannaeth 

o 22%) 
(Ailddatganwyd)

2021/22 
(meddiannaeth 

o 22%)

Allyriadau nwyon tŷ gwydr
Dangosyddion anariannol

Allyriadau crynswth ar gyfer ystodau 1 
a 2 (tCO2e)

289.51 172.37 83.53 115.20 65.12

Cyfanswm allyriadau net ar gyfer 
ystodau 1 a 2 (tCO2e)

0 0 0 0 0

Allyriadau crynswth ar gyfer ystod 3 
teithio busnes swyddogol (kgCO2)

467 459 453 302 334

Allyriadau ystod 3 eraill 0 0 0 0

Defnydd ynni cysylltiedig (KW h)

Trydan: tariff gwyrdd 623,087 383,382 288,147 282,770 179,267

Nwy 271,294 135,647 190,878 237,469 128,258

Nwy petrolewm hylifedig 0 0 0 0 0

Arall 0 0 0 0 0

Dangosyddion ariannol (£'000)

Gwariant ar ynni 82.55 136.93 59.52 59.66 39.06

Gwariant trwydded ymrwymiad lleihau 
carbon

0 0 0 0 0

Incwm ymrwymiad lleihau carbon o 
ailgylchu

0 0 0 0 0

Gwariant ar deithio busnes swyddogol 846.3 887.6 1,026 408 591

Defnydd o adnodd y mae pen draw iddo – dŵr 
Dangosyddion anariannol (m3)

Defnyddio dŵr – a gyflenwir 1,992 1,243.38 1,127 1,634 373

Defnyddio dŵr – a dynnir 0 0 0 0 0

Dangosyddion ariannol (£'000)

Costau cyflenwi dŵr 6.63 4.22 4.9 4.05 0.03

Yn 2019/20, newidiodd y ffordd yr adroddir ar ddata i gynnwys tri chwarter cyntaf y cyfnod 
adrodd, ac ailddatganwyd ffigurau’r flwyddyn flaenorol i gynnwys pedwerydd chwarter y cyfnod 
adrodd hwnnw. Canfuwyd gwall wrth ailddatgan ffigurau 2020/21, a ddangosodd ein bod wedi 
adrodd ffigurau uwch nag y dylent wedi bod. Mae hyn bellach wedi’i gywiro gan ddefnyddio’r 
ffigurau sydd wedi’u hailddatgan.
Defnyddiwyd ffigurau amcangyfrifedig i gyfrifo defnydd a chost dŵr yn 2020/21. Pan gafodd y 
ffigurau gwirioneddol eu darparu, roedd y gost yn is o lawer. Rhoddwyd ad-daliad yn nhrydydd 
chwarter 2021/22 gan arwain at gost is o lawer ar gyfer 2021/22.
Oherwydd y ffordd y caiff ffigurau eu cyfrifo a’u darparu, nid ydym wedi gallu adrodd yn erbyn cost 
gwaredu gwastraff yn 2021/22 a chafodd y ffigurau dynodedig yn 2020/21 eu cyfrifo hefyd gan 
ddefnyddio ffigurau anghywir. Mae costau gwaredu gwastraff yn cael eu cyfuno gyda’r holl gostau 
yn gysylltiedig â glanhau’r swyddfa ac nid oeddem yn gallu gwahanu’r costau hynny’n ymwneud â 
gwastraff. Byddwn yn gweithio gydag Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth i wella ein hadrodd ar gyfer 
2022/23. 

Tabl 2. Effaith amgylcheddol o Temple Quay House a theithio busnes (rhan 2)

2017/18
(meddiannaeth 

o 34%)

2018/19
(meddiannaeth 

o 34%)

2019/20
(meddiannaeth 

o 22%)

2020/21
(meddiannaeth 

o 22%) 
(Ailddatganwyd)

2021/22 
(meddiannaeth 

o 22%)

Gwastraff
Dangosyddion anariannol (t)

Cyfanswm y gwastraff 29.76 42.74 61 12.54 2.20

Gwastraff peryglus 0 0 0 0 0

Gwastraff nad yw’n beryglus – tirlenwi 2.80 1.41 0.8 0.22 0

Gwastraff nad yw’n beryglus – 
ailddefnyddio neu ailgylchu

13.52 34.05 60 12.10 0.88

Gwastraff nad yw’n beryglus – llosgi 
neu ynni o wastraff

13.44 7.28 0 0.22 1.32

Dangosyddion ariannol (£'000)

Cyfanswm cost gwaredu 10.65 5.65 0.1 0.2 -

Cost gwaredu gwastraff peryglus 0 0 0 0 0

Gwastraff nad yw’n beryglus – tirlenwi 0.34 0.66 0.035 0.21 0

Gwastraff nad yw’n beryglus – 
ailddefnyddio neu ailgylchu

1.60 1.18 0.063 0.051 -

Gwastraff nad yw’n beryglus – llosgi 
neu ynni o wastraff

8.72 3.80 0 0 -
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Yn 2021/22, fe wnaethom wario £60.7m ar wariant refeniw, sef £2.9m yn llai na’r flwyddyn 
flaenorol. Mae’r gostyngiad mewn costau yn bennaf o ganlyniad i swyddi gwag (103 erbyn 31 
Mawrth 2022, wedi cynyddu o 70 ar 1 Ebrill 2021). Gwnaethom roi £2m yn ôl yn ein hadolygiad 
cyllidebol Amcangyfrifon Atodol a gorffen y flwyddyn gyda £2.9m o danwariant ychwanegol. 
Mae’r tanwariant yn cynnwys £0.7m o gostau gohiriedig ar Ddiwygiadau Cynllunio a Phrosiect 
Cyflymder, £0.5m yn fwy o wyliau wedi’u cymryd na’r disgwyl, £0.5m yn llai o daliadau ex-gratia 
na’r rhagolwg yn yr Amcangyfrifon Atodol ac incwm ychwanegol wedi’i dderbyn o £0.3m.
Mae ein costau cysylltiedig â staff, sef £45.4m yn 75% o’n cyfanswm costau, sy’n ostyngiad 
o 2020/21 pan wnaethom wario £48.4m ar gostau pobl (76% o’r cyfanswm gwariant). Dros 
y blynyddoedd, rydym wedi gallu ystwytho rhai o’n costau yn unol â’r incwm a gynhyrchir 
o weithgareddau (gweler Nodyn 2 - Datganiad o Gostau Gweithredu yn ôl segment), fel ein 
Harolygwyr heb fod ar gyflog misol a staff dros dro. Eleni, parhaom i wario ar Arolygwyr heb fod ar 
gyflog misol er mwyn cadw gwaith achos i symud drwy’r pandemig.
Yn ystod 2021/22, parhaom â’n buddsoddiad cyfalaf i wella perfformiad y dyfodol gan gynnwys 
£4.9m ar Wasanaethau Cyhoeddus Digidol fel yr amlinellwyd ar dudalen 32. Mae ein hecwiti 
trethdalwyr wedi cynyddu £5.1m (gweler tudalen 109) o £4.4m i £8.7m yn sgil y buddsoddiad 
cyfalaf hwn a chynnydd yn ein balans arian parod oherwydd y tanwariant.
Mae incwm wedi amrywio dros y pum mlynedd diwethaf o’r isaf ar £9.1m yn 2017/18 i fyny at 
£17.6m yn 2019/20. Y gyllideb wreiddiol ar gyfer incwm yn 2021/22 oedd £14.9m (gweler tabl 
16, tudalen 98) ond cafodd ei gostwng i £12.3m o ganlyniad i oedi o ran ceisiadau am brosiectau 
seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol a Chynlluniau Lleol disgwyliedig. Ceisiadau Prosiectau 
Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol oedd ein maes incwm mwyaf o hyd, gyda £5.3m o waith 
wedi’i gwblhau yn y flwyddyn o gymharu â £4.7m yn 2020/21 (gweler graff 17, tudalen 53). Caiff 
gweddill ein costau eu hariannu gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, gyda £0.3m ar 
gyfer y cyfnod hyd at 30 Medi yn 2021/22 (£0.6m yn 2020/21) gan Lywodraeth Cymru ar gyfer eu 
gwasanaethau cymorth.
Mae cyfnod Adolygiad o Wariant 2021 yn cwmpasu tair blynedd ar gyfer refeniw a phedair 
blynedd ar gyfer cyfalaf, a dangosir y ddwy flynedd yn Graff 20.

Rydym yn rheoli ein cyllid yn effeithiol ac yn effeithlon 
i gefnogi cyflawni ein Cynllun Strategol. Caiff £48m o’n 
gwariant ei ariannu gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a 
Chymunedau, ac mae £12.7m yn dod o incwm ar Seilwaith 
Cenedlaethol, Cynlluniau Lleol a gwaith achos arall.

Perfformiad ariannol

Sarah Richards
Prif Weithredwr  
27 Mehefin 2022

Graff 20. Gwariant ac incwm dros y tri adolygiad o wariant diwethaf ac adolygiadau gwariant yn y 
dyfodol.

https://www.gov.uk/government/publications/the-planning-inspectorate-strategic-plan-2021-2025
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Datganiad o gyfrifoldebau’r 
Swyddog Cyfrifyddu
O dan Adran 7(2) Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000, mae Trysorlys EM wedi 
cyfarwyddo’r Arolygiaeth Gynllunio i baratoi datganiad o gyfrifon ar gyfer pob blwyddyn ariannol ar 
y ffurf ac ar y sail a nodir yn y Cyfarwyddyd Cyfrifon.  Paratoir y cyfrifon ar sail gronnus ac mae’n 
rhaid iddynt roi darlun cywir a theg o sefyllfa’r Arolygiaeth, ei hincwm a’i gwariant, Datganiad o’r 
Sefyllfa Ariannol a’r llifoedd arian parod ar gyfer y flwyddyn ariannol.
Wrth baratoi’r cyfrifon, mae’n ofynnol i’r Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio â gofynion Llawlyfr 
Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth, ac yn benodol:

• ufuddhau i’r Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM, gan gynnwys y 
gofynion cyfrifyddu a datgelu perthnasol, a chymhwyso polisïau cyfrifyddu addas yn gyson;

• llunio barn ac amcangyfrifon ar sail resymol;
• datgan p’un a ddilynwyd safonau cyfrifyddu cymwys, fel y’u nodwyd yn Llawlyfr Adroddiadau 

Ariannol y Llywodraeth, a datgelu ac egluro unrhyw wyriadau perthnasol yn y datganiadau 
ariannol;

• paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes hyfyw; a
• chadarnhau bod yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn eu cyfanrwydd yn deg, yn gytbwys 

ac yn ddealladwy, a chymryd cyfrifoldeb personol dros yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
a’r barnau sydd eu hangen i benderfynu eu bod yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy.

Penododd y Swyddog Cyfrifyddu Adrannol yn yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau y 
Prif Weithredwr yn Swyddog Cyfrifyddu’r Arolygiaeth Gynllunio.  Mae cyfrifoldebau Swyddog 
Cyfrifyddu, gan gynnwys cyfrifoldeb am briodoldeb a rheoleidd-dra cyllid cyhoeddus y mae’r 
Swyddog Cyfrifyddu yn gyfrifol amdano, cadw cofnodion cywir a diogelu asedau’r Arolygiaeth, 
wedi eu nodi yn Rheoli Arian Cyhoeddus a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM.
Fel y Swyddog Cyfrifyddu, rwyf wedi cymryd yr holl gamau y dylswn fod wedi’u cymryd i fod yn 
ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol a sicrhau bod archwilwyr yr Arolygiaeth yn 
ymwybodol o’r wybodaeth honno.  Hyd y gwn i, nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol 
nad yw’r archwilwyr yn ymwybodol ohoni.
Cadarnhaf fod yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn ei gyfanrwydd yn deg, yn gytbwys ac yn 
ddealladwy a chymeraf gyfrifoldeb personol am yr adroddiad blynyddol a chyfrifon, a’r barnau a 
fynnir ar gyfer pennu ei fod yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy.

Sarah Richards 
Prif Weithredwr 
27 Mehefin 2022
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Adroddiad y Cyfarwyddwr Arweinir yr Arolygiaeth Gynllunio gan grŵp o Gyfarwyddwyr 
Gweithredol ac Anweithredol.

Trudi Elliott  fe’i penodwyd ar 1 Ebrill 2018 yn Gyfarwyddwr 
Anweithredol a Chadeirydd y Bwrdd.
Mae Trudi yn Gynllunydd Tref Siartredig ac roedd yn Brif Weithredwr y 
Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol tan 2018. Ewch i https://www.gov.uk/
government/people/trudi-elliott i gael mwy o wybodaeth.
Mynychodd saith cyfarfod Bwrdd, pum cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a 
Sicrwydd Risg ac wyth cyfarfod Panel.

Sally Dixon w– fe’i penodwyd ar 22 Gorffennaf 2019 yn Gyfarwyddwr 
Anweithredol a Chadeirydd cylchdro’r Paneli Sicrwydd Strategol..
Mae Sally yn actiwari pensiynau cymwysedig ac yn Aelod Siartredig o’r 
Sefydliad Personél a Datblygu. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad 
yn y cwmni gwasanaethau proffesiynol PwC. Ewch i https://www.gov.uk/
government/people/sally-dixon i gael mwy o wybodaeth.
Mynychodd chwe chyfarfod Bwrdd, tri chyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a 
Sicrwydd Risg ac wyth cyfarfod Panel.

Stephen Tetlow fe’i penodwyd ar 22 Gorffennaf 2019 yn Gyfarwyddwr 
Anweithredol a Chadeirydd cylchdro’r Paneli Sicrwydd Ansawdd.
Mae Stephen yn Beiriannydd Siartredig. Mae ganddo brofiad sylweddol o 
ddarparu TG ar raddfa fawr, gan gynnwys y gwaith arobryn o gyfrifiaduro’r 
system MOT genedlaethol. Ewch i https://www.gov.uk/government/
people/stephen-tetlow i gael mwy o wybodaeth.
Mynychodd saith cyfarfod Bwrdd, pum cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a 
Sicrwydd Risg ac wyth cyfarfod Panel.

Dr Rebecca Driver fe’i penodwyd ar 31 Rhagfyr 2019 yn Gyfarwyddwr 
Anweithredol a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.
Mae Rebecca yn economegydd â dros 25 mlynedd o brofiad. Ar hyn o 
bryd, mae’n gyfarwyddwr yr ymgynghoriaeth ymchwil Analytically Driven 
Ltd. Ewch i https://www.gov.uk/government/people/rebecca-driver i gael 
mwy o wybodaeth.
Mynychodd saith cyfarfod Bwrdd, pum cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a 
Sicrwydd Risg ac wyth cyfarfod Panel.

Navees Rahman wfe’i penodwyd ar 5 Rhagfyr 2016 yn Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol.
Hyfforddodd Navees fel Cyfrifydd Siartredig. Mae wedi dal swyddi arwain 
mewn asiantaethau gweithredol ac adrannau llywodraeth ganolog. Ewch 
i https://www.gov.uk/government/people/navees-rahman i gael mwy o 
wybodaeth.
Mynychodd chew chyfarfod Bwrdd, pum cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a 
Sicrwydd Risg a chew chyfarfod Panel.

Graham Stallwood fe’i penodwyd ar 13 Mai 2019 yn Gyfarwyddwr 
Gweithrediadau.

Mae Graham yn Gynllunydd Siartredig ag ugain mlynedd o brofiad o 
gynllunio mewn llywodraeth leol. Ewch i https://www.gov.uk/government/
people/graham-stallwood i gael mwy o wybodaeth.
Mynychodd chwe chyfarfod Bwrdd a phum cyfarfod Panel.

Christine Thorby wfe’i penodwyd ar 1 Ebrill 2019 yn Gyfarwyddwr 
Strategaeth. Ymddeolodd ar 25 Mawrth 2022.

Ymunodd Christine â’r Arolygiaeth o Awdurdod Cynllunio Lleol ym mis 
Chwefror 2003 fel Arolygydd. Datblygodd trwy’r rhengoedd i ymuno â’r 
Tîm Gweithredol, gan gyfrannu safbwynt Arolygydd.
Mynychodd bedwar cyfarfod Bwrdd a chwe Phanel.

Cyhoeddir ein cofrestr buddiannau ar wefan GOV.UK: https://www.gov.uk/government/
publications/register-of-planning-inspectorate-board-member-interests 

Sarah Richards wfe’i penodwyd ar 7 Mawrth 2016 yn Brif Weithredwr. 
Mae Sarah yn gynllunydd. Sefydlodd ac arweiniodd y Gwasanaeth 
Cynghori ar Gynllunio.
Ei rôl flaenorol oedd Cyfarwyddwr Strategol Adfywio, Tai ac Adnoddau yng 
Nghyngor Bwrdeistref Slough. Ewch i https://www.gov.uk/government/
people/sarah-richards i gael mwy o wybodaeth.
Mynychodd chew chyfarfod Bwrdd, pum cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a 
Sicrwydd Risg a chwe chyfarfod Panel.

https://www.gov.uk/government/people/trudi-elliott
https://www.gov.uk/government/people/trudi-elliott
https://www.gov.uk/government/people/sally-dixon
https://www.gov.uk/government/people/sally-dixon
https://www.gov.uk/government/people/stephen-tetlow
https://www.gov.uk/government/people/stephen-tetlow
https://www.gov.uk/government/people/rebecca-driver
https://www.gov.uk/government/people/navees-rahman
https://www.gov.uk/government/people/graham-stallwood
https://www.gov.uk/government/people/graham-stallwood
https://www.gov.uk/government/publications/register-of-planning-inspectorate-board-member-interests
https://www.gov.uk/government/publications/register-of-planning-inspectorate-board-member-interests
https://www.gov.uk/government/people/sarah-richards
https://www.gov.uk/government/people/sarah-richards
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Cyfarfodydd y Swyddog Cyfrifyddu
Gelwir cyfarfodydd y Swyddog Cyfrifyddu gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau ac fe’u 
cadeirir gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Tai a Chynllunio. Mae’r cyfarfodydd yn dal ein Swyddog 
Cyfrifyddu, Sarah Richards, i gyfrif am berfformiad gweithredol ac ariannol ac am gydymffurfio â’r 
Ddogfen Fframwaith sy’n ffurfioli’r berthynas rhwng yr Arolygiaeth a’i noddwr. Yn nodweddiadol, 
mae’r cyfarfodydd yn canolbwyntio ar gynnydd yn erbyn y blaenoriaethau a osodwyd ar gyfer y 
flwyddyn gan yr adran.

Bwrdd yr Arolygiaeth Gynllunio
Rôl gynghorol sydd gan y Bwrdd. Ei nod yw darparu sicrwydd i’n noddwyr ynglŷn â’n cynnydd o 
ran cyflawni ein strategaeth trwy ddarparu mewnwelediad, her a chymorth i’r Tîm Gweithredol.
Trudi Elliot yw Cadeirydd Anweithredol annibynnol y Bwrdd. Yr aelodau eraill yw’r Cyfarwyddwyr 
Anweithredol eraill, yr holl Gyfarwyddwyr Gweithredol, y Prif Weithredwr a chynrychiolydd o’r 
Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau. Hyd nes i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd 
Cymru gael ei greu (1/10/21), roedd cynrychiolydd o Lywodraeth Cymru yn aelod o’r Bwrdd hefyd.
Mae gan y Bwrdd ystod eang o sgiliau a phrofiad. Ar hyn o bryd, mae’r tîm anweithredol yn 
cynnwys economegydd, cynllunydd, peiriannydd, ac actiwari pensiynau/arbenigwr adnoddau 
dynol. Gyda’i gilydd, mae ganddynt brofiad helaeth o lywodraethu gweithredol ac anweithredol, yn 
ogystal â phrofiad o arwain. Gallai effeithiolrwydd y Bwrdd o ran rhoi sicrwydd a her i’r Strategaeth 
Gwsmeriaid gael ei gryfhau trwy gynrychiolaeth ehangach o’n sylfaen gwsmeriaid. Mae sgiliau a 
phrofiad gweddnewid digidol wedi’u cynrychioli’n dda o fewn y Bwrdd. Byddai mwy o synergedd 
â strategaeth ddigidol ehangach yr Adran yn sbarduno effeithlonrwydd ac yn gwella ymgysylltu â’r 
cyhoedd.
Cyfarfu’r Bwrdd saith gwaith yn 2021/22. Dangosir presenoldeb yn Adroddiad y Cyfarwyddwr 
ar dudalennau 66-67. Roedd pob cyfarfod yn cynnwys diweddariad gan yr Adran Ffyniant Bro, 
Tai a Chymunedau, a chan Lywodraeth Cymru tan 1 Hydref 2021. Yn nodweddiadol, mae’r 
Bwrdd yn adolygu’r dangosfwrdd strategol, sy’n cynnwys data am berfformiad gweithredol, 
iechyd, diogelwch a lles ein pobl, cynnydd prosiectau newid a’n sefyllfa ariannol. Treuliodd y 
Bwrdd bron hanner o’u hamser yn trafod galluogwyr fel Cynllun Strategol 2021/25, ein sefyllfa 
gyllidebol yn rhan o adolygiad o wariant 2022/25 neu’r polisi amgylcheddol. Roedd trafodaethau 
ynglŷn â’n strategaeth cwsmeriaid yn gysylltiedig â dadansoddi ein perfformiad ac adolygu’r 
fframwaith ansawdd ar gyfer y gwasanaeth archwiliadau. Roedd ein trafodaeth ‘ynglŷn â phobl’ 
yn canolbwyntio ar ddysgu o’r pandemig, gan ei fod yn llywio dau o’n prosiectau newid, sef 
Ffyrdd o weithio yn y dyfodol a Model gweithredu yn y dyfodol ar gyfer digwyddiadau. Yn olaf, 
roedd trafodaethau ynglŷn â gwahanu’r rhan o’n gweithrediadau yng Nghymru yn canolbwyntio 
ar yr effaith ar ein data a’n systemau. Roedd papurau o safon a chyflwyniadau â gwybodaeth 
berthnasol yn cefnogi’r trafodaethau hynny.

Mae’r Datganiad Llywodraethu hwn yn cwmpasu’r cyfnod o 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022. Mae 
ein Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu dynodedig, Sarah Richards, yn gyfrifol am sicrhau 
effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu a’r rheolaethau rheoli sydd ar waith, gan gynnwys rheoli 
risg ac archwiliadau mewnol. Mae’n gyfrifol yn bersonol am ddefnydd y sefydliad o adnoddau 
i gyflawni ei swyddogaethau ac i reoli’r sefydliad yn unol â’n Dogfen Fframwaith, ac yn unol â 
rheolau ac arfer gorau y Gwasanaeth Sifil ar briodoldeb a gwerth am arian. Gall fod gofyniad 
iddi ymddangos gerbron y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus mewn perthynas â’i chyfrifoldebau fel 
Swyddog Cyfrifyddu. Mae’n fodlon bod ganddi’r lefel angenrheidiol o sicrwydd trwy: adolygiadau 
trwyadl o’r rheolaethau, yn enwedig rheolaeth risg a chanfyddiadau archwilio, cyngor gan y 
Bwrdd, y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a’r paneli, a thrwy argymhellion yr aethpwyd â 
nhw i gyfarfodydd y Tîm Gweithredol. Mae cynnig ar gyfer fframwaith llywodraethu corfforaethol 
newydd wrthi’n cael ei ddatblygu a bydd yn cael ei roi ar waith yn 2022/23. Ei nod yw gweithredu’r 
trefniadau llywodraethu sy’n ofynnol i oruchwylio’r broses o weithredu’r strategaethau 
Cwsmeriaid, Data a Digidol a Phobl.

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn gorff hyd braich a noddir gan 
yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, a chan Lywodraeth 
Cymru tan fis Hydref 2021. Ein trefniadau llywodraethu yw’r 
rheolaethau sydd gennym ar waith i gynnal ein dyletswydd 
gyhoeddus gydag uniondeb.

Datganiad Llywodraethu
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Y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn is-bwyllgor cynghori i’r Bwrdd. Ei nod yw cefnogi’r 
Bwrdd trwy ddarparu mewnwelediad, her a chymorth ynglŷn ag effeithiolrwydd fframwaith rheoli 
risg, rhaglenni archwilio mewnol ac allanol, a rheolaethau rheoli’r Arolygiaeth. Mae hyn yn cynnwys 
uniondeb adroddiadau ariannol a’r adroddiad blynyddol a chyfrifon.
Cadeirir y Pwyllgor gan Rebecca Driver. Y ddau aelod arall yw’r Cyfarwyddwyr Anweithredol Sally 
Dixon a Stephen Tetlow. Mynychir y cyfarfodydd hefyd gan ystod o swyddogion gweithredol 
ac arbenigwyr, cynrychiolwyr o’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, y Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol ac Asiantaeth Archwilio Mewnol y Llywodraeth. Byddai sicrwydd y Pwyllgor 
ynglŷn â materion ariannol yn cael ei wella trwy ychwanegu aelod anweithredol â chymhwyster 
cyfrifyddiaeth a phrofiad uniongyrchol perthnasol. Byddwn yn recriwtio cyfarwyddwyr 
anweithredol newydd â’r sgiliau hynny yn 2022/23.
Cyfarfu’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg bum gwaith eleni. Dangosir presenoldeb yn 
Adroddiad y Cyfarwyddwr ar dudalennau 66-67. Yn ystod y flwyddyn, canolbwyntiodd y 
Pwyllgor lawer o’i weithgarwch ar adolygiadau o agweddau gwahanol ar y broses sicrwydd risg 
a rheolaethau mewnol. Roedd y rhain yn cynnwys y fframwaith parhad busnes, y fframwaith 
seiberddiogelwch, y polisi chwythu’r chwiban, adrodd am wrthdaro buddiannau a chynllun 
gweithredu twyll. Un enghraifft o effaith yr heriau a godwyd gan y Pwyllgor oedd diwygio 
templedi sicrwydd risg yr Arolygiaeth: i helpu egluro’r hyn y bwriedir iddynt ddangos. Fe wnaeth 
y Pwyllgor asesu’r modd yr ydym yn adnabod ac yn rheoli risgiau, a monitro cadernid y rhaglen 
archwilio mewnol a chamau rheoli canlyniadol. Hefyd, darparodd y Pwyllgor fewnwelediad a her 
ar gynhyrchu’r adroddiad blynyddol a chyfrifon. Treuliwyd chwarter o amser y Pwyllgor yn trafod 
archwiliadau mewnol. Treuliwyd gweddill yr amser ar archwilio allanol, rheoli risg ac adroddiadau 
ariannol a blynyddol.
Yn 2021/22, dewisodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ein sefydliad ni fel peilot ar gyfer 
gweithredu’u methodoleg archwilio newydd, sy’n ymgorffori newidiadau mewn safonau archwilio 
fel ISA 315, sy’n rhoi mwy o ffocws ar asesu risg archwilio ac ymateb. Mae’r Pwyllgor wedi 
monitro effaith y newidiadau ar y busnes ac ymgysylltiad rhyngom ni a’r Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol.

Paneli Sicrwydd Strategol
Mae’r Paneli Sicrwydd Strategol yn baneli cynghori sy’n mynd at wraidd materion sy’n ategu’r 
Bwrdd. Cânt eu cadeirio gan Gyfarwyddwr Anweithredol. Fe’u mynychir gan y Cyfarwyddwyr 
Anweithredol eraill, aelodau o’r Tîm Gweithredol ac arbenigwyr â gwybodaeth berthnasol. Nod y 
Paneli yw cynnig sicrwydd o ran cyflawni yn erbyn ein hamcanion strategol. Maen nhw’n cynnig 
cyfleoedd i’r Cyfarwyddwyr Anweithredol gael sicrwydd trwy glywed yn uniongyrchol gan ystod 
ehangach o uwch arweinwyr.
Mae Paneli Sicrwydd Strategol wedi galluogi mynd at wraidd cyfleoedd a heriau allweddol sy’n 
wynebu’r Arolygiaeth, gan gynnwys Diwygiadau Cynllunio, cynllunio’r gweithlu, datblygiadau 
digidol sefydliadol, arloesedd a’r cyd-destun gweithredu ehangach, iechyd a diogelwch a phrofiad 
cwsmeriaid, gyda phob un yn archwilio defnydd yr Arolygiaeth o adnoddau ac effaith. Bydd 
gwella’r ffordd rydym yn mesur buddion ac effaith yn allweddol i welliannau yn y dyfodol. Bydd ein 
rôl wrth gyflawni sero net yn bwyslais uwch.
Cynhaliwyd wyth o gyfarfodydd y Paneli Sicrwydd Strategol eleni. Dangosir presenoldeb yn 
Adroddiad y Cyfarwyddwr ar dudalennau 66-67. Blaenoriaethir pynciau ar sail risgiau a gwerth, ac 
roeddent yn cynnwys:

• Cynllunio’r Gweithlu Strategol, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a’r Strategaeth 
Gwsmeriaid 

• Strategaeth Digidol a Data
• Diwygiadau Cynllunio a’r Prosiect Cyflymder
• Ymagwedd Fasnachol
• Gwelliant Parhaus
• Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
• Arloesedd
• Arolwg Ymgysylltu

Canolbwyntiodd draean o’r Paneli ar alluogwyr a’r Strategaeth Bobl, canolbwyntiodd tua phumed 
ohonynt ar gyflawni’r Strategaeth Gwsmeriaid a chanolbwyntiodd un cyfarfod ar y Strategaeth 
Digidol a Data.
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Effaith creu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ar ein trefniadau 
llywodraethu
Sefydlwyd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ar 1 Hydref 2021. Crëwyd 
memorandwm cyd-ddealltwriaeth i amlinellu’r trefniadau ar gyfer ymgynghori a chydweithio rhwng 
Llywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth. Nid oedd Llywodraeth Cymru yn cael ei chynrychioli mwyach 
ar ein Bwrdd. Gwnaethom amlygu’r angen i ddiweddaru’r Ddogfen Fframwaith i adlewyrchu’r 
gwahaniad. 

Adolygiad o effeithiolrwydd
Sicrhau bod ein trefniadau llywodraethu’n effeithiol a bod ein cyfarfodydd llywodraethu 
corfforaethol yn ymatebol, yn gynhwysol ac yn gyfranogol gyda llwybrau uwchgyfeirio priodol 
ar waith. Mae hyn yn cyfrannu at Nod Cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig, sef ‘Heddwch, 
Cyfiawnder a Sefydliadau Cryf’ (targedau 16.6 ac 16.7).
Yn dilyn adolygiad o effeithiolrwydd mewnol yn hwyr yn 2020, fe roesom nifer o gamau gweithredu 
ar waith eleni i wneud gwelliannau yn y meysydd thematig canlynol:

• Fe gyhoeddom wybodaeth fewnol i egluro ein strwythur llywodraethu, a’n llinellau adrodd ac 
uwchgyfeirio.

• Mae gan uwch arweinwyr wahoddiad agored i arsylwi cyfarfodydd yn y cylch llywodraethu 
corfforaethol. Cyfathrebir yn rheolaidd â’n huwch arweinwyr ynglŷn â’r trafodaethau a 
gynhaliwyd a’r penderfyniadau a wnaed gan ein Tîm Gweithredol.

• Fe wnaethom ddiwygio templedi, ein graddfeydd amser paratoi, a chanllawiau cyfarfodydd.
Cynhaliodd Asiantaeth Archwilio Mewnol y Llywodraeth archwiliad mewnol o’n heffeithiolrwydd 
eleni. Canfuont sicrwydd sylweddol ynglŷn â’n rheolaethau llywodraethu corfforaethol, ac nid 
oedd angen unrhyw gamau gweithredu rheoli.
Cynhaliom adolygiad effeithiolrwydd mewnol o’r Bwrdd, y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg, 
y Paneli Sicrwydd Strategol a’r Tîm Gweithredol ym mis Chwefror 2022. Adolygiad ysgafn oedd 
hwn i wirio’r cynnydd a wnaed i fynd i’r afael â meysydd i’w gwella a amlygwyd yn yr adolygiad 
blaenorol. Canfu’r adolygiad hwn ein bod yn gwneud cynnydd ar y meysydd hynny. Cyfeiriodd 
hefyd at yr angen i wella’r ffordd rydym yn cytuno ar gamau gweithredu a phenderfyniadau a wneir 
yn ystod cyfarfodydd, a’u cyfleu.

Cyfarfodydd y Tîm Gweithredol
Mae’r Tîm Gweithredol yn cynnwys ein Prif Weithredwr a’n Cyfarwyddwyr ar gyfer Gweithrediadau, 
Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol.  Y grŵp hwn sy’n pennu ac yn cyflawni ein 
strategaeth.
Fe wnaethant gyfarfod bob pythefnos i fonitro ein perfformiad ariannol ac anariannol, lliniaru 
risgiau a materion strategol, rheoli ein perthnasoedd gyda’n prif randdeiliaid a rhoi cyfarwyddyd 
i’r Arolygiaeth. Fe wnaethant adolygu’r gofrestr Risgiau Strategol: gan eu hailasesu, adolygu 
effeithiolrwydd cynlluniau lliniaru ac ystyried risgiau newydd sy’n dod i’r amlwg.
Roedd ychydig dros hanner yr eitemau ar yr agenda Weithredol yn canolbwyntio ar weithgareddau 
galluogi. Rhannwyd gweddill yr amser bron yn gyfartal rhwng ein tair strategaeth. Yn 2021/22, 
cymeradwyodd y Tîm Gweithredol y canlynol:

• Yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon;
• Cynllun Strategol diwygiedig a Chynllun Busnes 2022/25 ategol;
• Meysydd ffocws allweddol i wella ymgysylltiad â chyflogeion;
• Opsiwn technegol ar gyfer saernïaeth ddata yn y dyfodol i gynyddu gallu sefydliadol;
• Ymagwedd ddiwygiedig at welliant parhaus wedi’i seilio ar ddysgu sefydliadol;
• Ymagwedd at seiberddiogelwch;
• Ymagwedd at gynllunio’r gweithlu strategol; a
• Chynnig ymgynghori ar gyfer ein model gweithredu yn y dyfodol ar gyfer digwyddiadau.

Mae Cynllun Busnes 2022/25 yn cyd-fynd â’n gorwel cyllido yn rhan o’r Adolygiad o Wariant 
(gweler Perfformiad Ariannol). Rhoddodd y Tîm Gweithredol dasg i’r Grŵp Cynnydd Portffolio 
Newid flaenoriaethu gweithgareddau er mwyn cynyddu’r adnoddau sydd ar gael i’r eithaf.

Bwrdd Prosiect COVID-19
Grŵp dros dro yw’r Bwrdd Prosiect COVID-19 a sefydlwyd pan ddechreuodd y 
pandemig. Mae’n adrodd i’r Tîm Gweithredol er mwyn sicrhau proses benderfynu 
gyflym a chlir. Amrywiodd fynychder cyfarfodydd y grŵp drwy gydol y flwyddyn 
wrth ymateb i’n hanghenion newidiol. Daeth treuliau a ddosbarthwyd yn rhai sy’n 
benodol i COVID-19 i gyfanswm o £2,153 yn 2021/22.

Roedd rheoli risgiau’n weithredol yn ganolog i sicrhau diogelwch ein staff ac aelodau’r cyhoedd 
a oedd yn ymwneud â’n gwaith. Roedd y Bwrdd Prosiect COVID-19 wedi pwyso a mesur barnau 
gofalus yn erbyn y gyfraith ac arweiniad a gyhoeddwyd gan y llywodraeth i reoli iechyd, diogelwch 
a lles. Canolbwyntiodd ar gynllunio ar gyfer dychwelyd i’r swyddfa’n raddol, cadw pellter 
cymdeithasol yn ein hamgylcheddau gweithio a chynnig darpariaethau diogelwch fel cyfarpar 
diogelu personol, er enghraifft gorchuddion wyneb a hylif diheintio dwylo. Gwnaeth y Bwrdd 
Prosiect COVID-19 argymhellion i’r Tîm Gweithredol i dreialu digwyddiadau rhithwir ac wyneb 
yn wyneb, pan ailddechreuodd y rheiny ym mis Medi 2021. Drwy gydol y flwyddyn, sicrhaodd y 
Bwrdd Prosiect COVID-19 fod ein pobl yn cael gwybod am newidiadau i’r canllawiau gyda pholisi 
a chyngor cyfredol.
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Cydymffurfio â’r Cod Llywodraethu Corfforaethol
Fe wnaethom asesu cydymffurfiaeth ein trefniadau llywodraethu â Chod Ymarfer Da ar gyfer 
Adrannau’r Llywodraeth Ganolog Trysorlys Ei Mawrhydi. Penderfynom eu bod yn cydymffurfio, 
gydag ychydig o eithriadau sy’n cael eu hesbonio isod.
Mae’r Cod Llywodraethu Corfforaethol wedi’i ysgrifennu gyda’r rhagdybiaeth bod rôl gwneud 
penderfyniadau gan y Bwrdd, ond rôl gynghori sydd gan ein Bwrdd. Felly, mae rhai o’r 
cyfrifoldebau y mae’r Cod yn eu neilltuo i’r Bwrdd yn cael eu cyflawni gan ein Tîm Gweithredol. 
Yn ogystal, nid yw Cadeirydd ein Bwrdd yn Weinidog ond yn hytrach ein Cyfarwyddwr 
Anweithredol arweiniol ydyw, sy’n adrodd i’r Cyfarwyddwr Cynllunio yn yr Adran Ffyniant Bro, Tai a 
Chymunedau yn y llywodraeth.
Yn groes i’r Cod, nid oes gennym Bwyllgor Enwebiadau ar gyfer penodiadau. Mae Cadeirydd 
y Bwrdd yn gysylltiedig â’r broses recriwtio ar gyfer Cyfarwyddwyr Gweithredol, gan gyflawni 
rôl pwyllgor i bob pwrpas. Mae hwn yn drefniant cymesur o ystyried maint ein sefydliad a’n Tîm 
Gweithredol.
Mae’r Cod yn datgan y bydd adolygiadau effeithiolrwydd yn cael eu harwain gan aelod o’r Bwrdd 
Anweithredol ac y dylai o dro i dro asesu cymysgedd sgiliau a phrofiad aelodau bwrdd i sicrhau ei 
fod yn ddigonol a pherthnasol. Cynhaliodd ein Cyfarwyddwr Anweithredol arweiniol arfarniadau o’r 
Cyfarwyddwyr Anweithredol, gan gynnwys gwerthusiad o gymysgedd sgiliau a phrofiad.
Golygodd effaith pandemig COVID-19 na chafodd adolygiad effeithiolrwydd allanol ei gynnal o 
fewn y cyfnod tair blynedd argymelledig, ac roedd hynny hefyd yn torri ein Dogfen Fframwaith. 
Mae canllawiau arfer gorau o ran noddi yn cael eu hadolygu ac mae’r llywodraeth yn ystyried ei 
hamserlen ar gyfer adolygu ei Chyrff Hyd Braich. Argymhellwn nad yw’r llywodraeth yn trefnu 
adolygiad allanol hyd nes y byddwn yn gwybod effaith diwygiadau deddfwriaethol ar y system 
gynllunio.
Disgwyliwyd i’n Cytundeb Fframwaith gael ei adnewyddu yn yr Haf 2021. Penderfynom ohirio 
ei adnewyddu hyd nes bod Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yn cael ei greu a 
bod templed newydd yn cael ei gynhyrchu gan Drysorlys EM er mwyn atal gwaith ofer. Bydd y 
Cytundeb Fframwaith yn cael ei adnewyddu yn y templed newydd yn yr Haf 2022.
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Fel rhan o’n trefniadau llywodraethu, mae gennym reolaethau 
penodol ar waith ar draws yr Arolygiaeth i sicrhau ein bod yn 
cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol yn ogystal â 
gweithredu arfer gorau.

Rheolaethau allweddol

Rheoli risg
Mae ein prosesau rheoli risg yn gyson â’r Llyfr Oren: Rheoli Risg -  Egwyddorion a Chysyniadau. 
Mae’r Tîm Gweithredol yn gyfrifol am bennu ein parodrwydd i dderbyn risg, a adolygir gan y 
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg, ac a ddangosir ar y dudalen chwith. 
Rheolir risgiau ar draws yr Arolygiaeth ac fe’u huwchgyfeirir at y Tîm Gweithredol pan fyddant yn 
strategol eu natur. Y Tîm Gweithredol sy’n berchen ar y risgiau strategol a fanylir ar dudalennau 
14-21. Mae tîm rheoli risg yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau yn cael gweld ein risgiau 
strategol yn flynyddol.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Cyflwynwyd datganiadau newydd ynglŷn â’r parodrwydd i dderbyn risg;
• Ffurfiolwyd trosglwyddo risgiau pan fydd prosiectau newid yn dod i ben; ac
• Ymgysylltwyd â’r sefydliad i amlygu risgiau newydd.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Cynnal gweithdai risg i ymsefydlu ymagwedd o’r gwaelod i fyny ac o’r brig i lawr.

Parhad busnes 
Nod y broses parhad busnes yw cynyddu ein cydnerthedd a lleihau risg tarfu ar ein gwasanaethau 
i’r eithaf. Mae cynllunio’n sicrhau y gallwn adfer gwasanaethau hollbwysig cyn gynted â phosibl. 
Rydym yn adolygu, diweddaru a phrofi’r broses i sicrhau gwelliant parhaus.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Cynhaliwyd ymarfer senario ar draws yr Arolygiaeth; a
• Cynhaliwyd ymarferion bwrdd gwaith ar gyfer pob tîm a diweddarwyd ein dogfennau.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Cynnal ymarfer senario gyda’r Tîm Rheoli Argyfwng.

Parodrwydd i Dderbyn Risge

Enw da a 
hygrededd

Ar gyfer risg colled ariannol, cyfle, enw da neu darfu ar weithgareddau busnes 
o ganlyniad i anallu i gyflawni gwaith blaenoriaeth uchel mewn pryd, yn unol 
â’r gyllideb a’r ansawdd a ddisgwylir, mae ein parodrwydd i dderbyn risg yn 
FACH IAWN.

Cyflawni 
gweithrediadau

Rydym yn BAROD I DDERBYN cymryd risgiau yn ein cyflawniad gweithredol, 
gan gydnabod ein bod yn gweithredu mewn amgylchedd sy’n newid yn 
gyflym.
Ar gyfer risgiau i argaeledd ein swyddogaethau busnes allweddol, mae ein 
parodrwydd i dderbyn risg yn WRTHWYNEBOL.

• Ar gyfer risgiau sy’n gysylltiedig â gwaith anallweddol, rydym yn derbyn y 
gall fod rhywfaint o aneffeithlonrwydd, ac ar yr amod nad yw’n arwain at 
dorri rheoliad neu’n arwain at ymgyfreitha, mae ein parodrwydd i dderbyn 
risg yn OCHELGAR.

• Pan nodir cyfleoedd sy’n gysylltiedig â gwella a datblygu’r ffordd y 
gweithiwn, rydym yn AWYDDUS i dderbyn risg.

Pobl

Ein pobl yw ein hased pwysicaf. Mae ein parodrwydd i dderbyn risg yn 
WRTHWYNEBOL i gymryd unrhyw risgiau a fyddai’n effeithio ar iechyd, 
diogelwch a lles ein staff. Ond rydym yn AWYDDUS i dderbyn risgiau pan 
fyddwn yn gweithredu i wella ein cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, 
ac i wella ein gallu i baratoi ar gyfer newid a chyflawni newid yn y sefydliad.
Rydym yn dibynnu ar staff llawn cymhelliant, amrywiol ac o ansawdd uchel i 
gyflawni ei swyddogaethau. Amcanwn at greu amgylchedd lle mae ein pobl 
wedi’u grymuso hyd eithaf eu galluoedd. Ar gyfer Datblygiad staff, rydym yn  
AWYDDUS i dderbyn risg.

Cydymffurfiaeth, 
gyfreithiol a 
rheoleiddiol

Ymdrechwn i hyrwyddo lefel uchel o gydymffurfio yn ogystal â pholisïau 
mewnol ac egwyddorion llywodraethu cadarn. Mae ein parodrwydd i dderbyn 
risg ar gyfer torri gofynion deddfwriaethol neu reoleiddiol yn WRTHWYNEBOL..

Arloesedd
Parhawn yn AWYDDUS i fanteisio ar syniadau newydd ac arloesol sy’n cynnig 
buddion mawr, ac rydym yn agored i risg methu wrth fynd ar drywydd y rhain.

Ariannol

Rydym yn WRTHWYNEBOL i gymryd unrhyw gamau a fyddai’n tanseilio 
prosesau craidd rheolaeth ariannol yn y sefydliad, ond rydym yn BAROD 
I DDERBYN cymryd risgiau ariannol wrth arloesi yn ein darpariaeth 
gwasanaethau.
Ar gyfer risgiau priodoldeb a rheoleidd-dra ariannol gyda ffocws penderfynol i 
gynnal strwythurau atebolrwydd fframwaith rheoli ariannol effeithiol, rydym yn 
WRTHWYNEBOL
• O ran risgiau yn gysylltiedig â’n gwaith amodi cyfrifon, prosesau cysylltiedig 

a gwyro o’r amserlenni adrodd, rydym yn WRTHWYNEBOL.
• I risg yn ymwneud â thorri cyfansymiau rheoli unigol, mae ein parodrwydd i 

dderbyn risg yn FACH IAWN.
• O ran ein gwariant cyllideb gyda’r bwriad y dylem hyrwyddo’r defnydd o 

adnodd bob blwyddyn, rydym YN BAROD I DDERBYN risg.



78 79Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021/22Yr Arolgyiaeth Gynllunio

Archwiliadau mewnol
Mae Asiantaeth Archwilio Mewnol y Llywodraeth yn datblygu cynllun archwilio seiliedig ar risg 
ar gyfer yr Arolygiaeth bob blwyddyn. Mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn cymeradwyo’r cynllun 
archwilio ar ôl iddo gael ei adolygu a’i drafod yn y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. Yn rhan 
o’r adroddiadau archwilio, cytunir ar weithredoedd rheoli i gryfhau rheolaethau pan nad yw’r 
sicrwydd yn sylweddol. Mae’r adroddiadau archwilio’n ffurfio’r sail i’r farn sicrwydd flynyddol, sef 
‘cymedrol’. Bob chwarter, mae Asiantaeth Archwilio Mewnol y Llywodraeth yn rhoi diweddariad 
i’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ynglŷn â chyflawni archwiliadau a chwblhau gweithredoedd 
rheoli. Mae ein sgôr hunanasesu yn erbyn y Safon Swyddogaethol Archwilio Mewnol yn ‘dda’.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Rheolaethau sy’n darparu sicrwydd sylweddol:

• Adolygiad effeithiolrwydd o lywodraethu corfforaethol; a
• Chynllunio adnoddau a’r gweithlu.

• Rheolaethau sy’n darparu sicrwydd cymedrol:
• Cynaliadwyedd Gweithredol;
• Y Gyflogres; a’r
• Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

• Rheolaethau sy’n darparu sicrwydd cyfyngedig:
• Dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus; ac
• Ansawdd data.

• Gohiriwyd archwiliad rheoli buddion tan 2022/23
• Cododd yr archwiliadau mewnol hynny 23 o weithredoedd rheoli:

• 3 o gamau gweithredu blaenoriaeth uchel;
• 14 o gamau gweithredu blaenoriaeth ganolig; a
• 6 o gamau gweithredu blaenoriaeth isel.

Mae’r farn archwilio gyffredinol ar gyfer y flwyddyn yn gymedrol, gan gydnabod bod angen 
gwneud rhai gwelliannau i wella digonolrwydd ac effeithiolrwydd y fframwaith llywodraethu, rheoli 
risg a rheolaeth.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Cynnal archwiliadau mewnol o’r rheolaethau canlynol:

• Rheoli buddion;
• Iechyd a diogelwch;
• Atal twyll;
• Llywodraethu ariannol;
• Y gyflogres;
• Data a digidol; a
• Seiberddiogelwch.

Rheolaethau cyfreithiol
Mae penderfyniadau gan Arolygwyr yn dod o dan Indemniad y Goron. Mae hyn yn golygu bod 
yr Arolygiaeth yn atebol am benderfyniadau a wneir, nid yr Arolygwyr unigol a’u gwnaeth. Mae 
ein prosesau sicrhau ansawdd yn cynnal prawf ar gyfreithlondeb penderfyniadau achos dadleuol 
neu gymhleth cyn bod unrhyw benderfyniad terfynol yn cael ei wneud. Mae Adran Gyfreithiol y 
Llywodraeth yn ein cynghori a’n cynorthwyo ar faterion gwaith achos ac mewn ymateb i heriau 
cyfreithiol. Gall heriau llwyddiannus fod o ganlyniad i wall dynol, ond gallant ddigwydd hefyd pan 
fydd Arolygydd a barnwr wedi dehongli’r gyfraith yn wahanol. Rydym yn ymateb i’r rhain naill ai 
trwy hyfforddiant a/neu ddiwygio canllawiau ar ddehongli cyfraith achosion.
Mae ein polisi ex gratia ar waith i roi iawndal i gwsmeriaid pan fyddwn yn cydnabod ein bod wedi 
gwneud camgymeriad, cyn dyfarniad llys. Caiff dyfarniadau eu hadolygu a’u hawdurdodi trwy 
wiriadau annibynnol ac ariannol.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Adolygwyd y polisi taliadau ex gratia; a
• Gwellwyd ein dadansoddiad systemig o’r holl heriau llys i gasglu pwyntiau dysgu a diwygio 

ein rhaglenni hyfforddiant a’n canllawiau yn unol â hynny.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Monitro newidiadau i gynllunio’n ofalus, gan gynnwys elfennau o’r agenda Ffyniant Bro, ac 

addasu ein hymagwedd yn unol ag unrhyw risg uwch o heriau; a
• Parhau i ddadansoddi heriau cyfreithiol i amlygu gwersi a ddysgwyd a diweddaru ein 

canllawiau i Arolygwyr.

Rheoli newid
Mae’r Portffolio Newid yn cynnwys rhaglenni a phrosiectau sy’n ceisio newid y ffordd rydym yn 
gwneud pethau. Ym mis Ebrill 2021, gwnaethom sefydlu proses lywodraethu newydd ar gyfer 
y portffolio newid. Mae pob prosiect newid yn cael ei reoli gan fwrdd a’i lywodraethu gan Grŵp 
Cynnydd Portffolio Newid. Mae’r Grŵp yn asesu newidiadau arfaethedig a’u blaenoriaethu, ac 
yn herio cynnydd o ran cyflawni yn erbyn rheolaethau prosiect. Mae blaenoriaethu wedi’u seilio 
ar fuddion i’n cwsmeriaid. Pwyslais allweddol arall i’r Grŵp yw sicrhau cydbwysedd o ran gallu’r 
Arolygiaeth i gyflawni newidiadau ar yr un pryd â chynnal gwasanaethau gweithredol. Mae polisi 
dim goddefgarwch tuag at orwario ar brosiectau ac mae’n rhaid i unrhyw amrywiadau gael eu 
cymeradwyo gan ei fwrdd. Mae ein sgôr hunanasesu yn erbyn y Safon Swyddogaethol Cyflawni 
Prosiect yn ‘datblygu’.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Cynhyrchwyd prosesau a thempledi newydd i wella rheolaeth a thryloywder, yn enwedig o 

ran nodi a gwireddu buddion;
• Gwellwyd y gallu i asesu effaith newid er mwyn helpu i wneud penderfyniadau; a
• Lleihawyd y ddibyniaeth ar adnoddau dan gontract i gyflawni newid.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Adolygu prosesau i amlygu gwelliannau o ran effeithlonrwydd, tryloywder a chraffu;
• Cynhyrchu cynllun newid 3 blynedd clir sy’n cyd-fynd â chynllunio busnes a’r rhagolwg 

ariannol; a
• Darparu hyfforddiant ar arferion ariannol a masnachol i reolwyr prosiectau a noddwyr 

prosiectau.
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Diogelu data
Derbyniom farn archwilio mewnol o sicrwydd ‘cyfyngedig’ yn flaenorol yn 
ymwneud â diogelu data, ac achosodd hyn i ni nodi llywodraethu data fel risg 
strategol (S11). Gallwch ddarllen am y mesurau lliniaru a roesom ar waith yn 
2021/22 a’r rhai rydym wedi’u cynllunio ar gyfer y dyfodol ar dudalen 16. Gwnaed 

un adroddiad ar dorri diogelwch data i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn 2021/22. Roedd 
hyn yn ymwneud â chyhoeddi gwybodaeth cwsmer ar ein Porth Gwaith Achos Apeliadau a 
ddylai fod wedi’i golygu cyn cyhoeddi. Caewyd y Porth ar-lein a dilëwyd y maes perthnasol cyn 
ailagor y Porth. Wrth i ni wella ein harferion, edrychwn ymlaen hefyd at newidiadau sydd i ddod i 
reoliadau cynllunio, yn rhan o Ddiwygio Cynllunio, ac i ddiogelu data trwy ddiwygio deddfwriaethol 
arfaethedig. Bydd y ddau yn cael effaith ar y ffordd rydym yn casglu, defnyddio a rhannu data.

Diogelwch gwybodaeth
Mae gennym reolaethau ar waith i gadw data ein cwsmeriaid yn ogystal â’n gwybodaeth hanfodol 
i fusnes yn ddiogel. Fel rhan o’n rhaglen gwella diogelwch barhaus, rydym wedi’n hardystio i 
Cyber Essentials Plus. Asesiad technegol annibynnol yw hwn o lefelau gwarchodaeth seiber 
ein nodiaduron digidol, dyfeisiau ffonau symudol, gweinyddion a rhwydweithiau. Mae ein sgôr 
hunanasesu yn erbyn y Safon Swyddogaethol Diogelwch Gwybodaeth yn ‘dda’, ac mae camau 
gweithredu rhagorol yn gysylltiedig â rheoli gwybodaeth. Ni fu unrhyw ddigwyddiadau difrifol 
yn ystod y flwyddyn. Mae gennym dri maes blaenoriaeth uchel ar hyn o bryd: lliniaru bygythiad 
ymosodiadau seiber, awtomeiddio patsys diogelwch a defnyddio caledwedd a lleihau’r defnydd o 
galedwedd a meddalwedd heb gymeradwyaeth ymlaen llaw.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Adolygwyd gweithrediadau diogelwch Microsoft Office 365 i reoli cymeradwyo ceisiadau;
• Canolwyd y gofyniad monitro diogelwch; ac
• Archwiliwyd cyflenwyr gwasanaethau digidol trydydd parti.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Recriwtio staff diogelwch gwybodaeth ychwanegol i gynyddu’r capasiti i amlygu a lliniaru 

risgiau busnes o fygythiadau seiber yn rhagweithiol;
• Parhau i gynyddu ymwybyddiaeth seiber ar draws yr Arolygiaeth; a
• Cynnal rhaglen wella barhaus i ymateb i fygythiadau seiberddiogelwch sy’n fythol 

ymddangos.

Twyll a llwgrwobrwyo
Gan gefnogi Swyddogaeth Atal Twyll y Llywodraeth, rydym yn parhau i weithio i atal a chanfod 
twyll. Rydym yn gwneud hyn trwy gynyddu ymwybyddiaeth o dwyll a thrwy weithgareddau i liniaru 
risg twyll yn yr Arolygiaeth. Mae ein sgôr hunanasesu yn erbyn y Safon Swyddogaethol Atal Twyll 
yn ‘dda’.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Ychwanegwyd risg twyll at holl ddogfennau prosiectau newid; a
• Cynhaliwyd sesiwn ymwybyddiaeth o dwyll yn ystod ‘Sesiwn Friffio Staff Cyfan’, gan annog 

pobl i adnabod risgiau twyll.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• • Casglu ystadegau ynglŷn ag atal twyll;
• Cynnal asesiadau risg twyll ychwanegol; ac
• Ystyried hyfforddiant ymwybyddiaeth o dwyll ar gyfer yr holl Arolygwyr.

Iechyd, diogelwch a lles 
Rydym yn parhau i wneud cynnydd ym mhob maes iechyd, diogelwch a lles, gan  
gynyddu ein dealltwriaeth o’r risgiau a’r mesurau lliniaru sy’n angenrheidiol. Yn 
2021/22, rydym wedi cofnodi 8 o ddamweiniau y bu ond y dim iddynt ddigwydd, 
5 damwain ac 8 digwyddiad. Nid oedd yr un ohonynt yn dod o dan y Rheoliadau 
Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus. Mae’r mesur rheoli 

hwn wedi cael ei nodi fel risg strategol (S16) ac rydym wedi sefydlu prosiect newid i ganolbwyntio 
ar gyflawni’r newidiadau sy’n angenrheidiol i wella iechyd, diogelwch a lles i’n pobl. Gallwch 
ddarllen mwy am hyn ar dudalen 18.

Rheolaethau adnoddau dynol
Mae ein rheolaethau adnoddau dynol wedi’u hamlinellu yn ein Dogfen Fframwaith. Mae Comisiwn 
y Gwasanaeth Sifil yn archwilio ein systemau’n rheolaidd i sicrhau y cydymffurfir â’r Fframwaith 
o ran ein safonau recriwtio a dethol. Mae ein sgôr hunanasesu yn erbyn y Safon Swyddogaethol 
Adnoddau Dynol yn ‘dda’. Gan gydymffurfio â rheolau Penodiadau Busnes, mae’r adran yn 
dryloyw o ran y cyngor a roddir i geisiadau unigol ar gyfer uwch aelodau staff, gan gynnwys 
cynghorwyr arbennig. Mae cyngor ynglŷn â phenodiadau busnes penodol wedi’u cyhoeddi ar 
wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Sefydlwyd rhaglen dreigl o welliant parhaus ar gyfer ein holl bolisïau adnoddau dynol;
• Ymgorfforwyd ein dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus i’n cyflogeion trwy 

hyfforddiant gwell a defnyddio asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb;
• Adeiladwyd fframwaith dysgu a datblygu er mwyn datblygu gallu ein pobl;
• Parhawyd i gyflawni ein hymagwedd at gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant; a
• Gwellwyd ein hymagwedd at recriwtio, fel y gwelwyd mewn archwiliad diweddar gan 

Gomisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Gwella cydymffurfiaeth â’r safonau swyddogaethol Adnoddau Dynol. Datblygu ein 

harweinyddiaeth, cynyddu amrywiaeth a chynwysoldeb ac ymgorffori pob agwedd ar reoli 
talent o recriwtio i gynllunio ar gyfer olyniaeth.
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Rheolaethau ariannol
Rydym yn atebol i’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau o ran sut rydym yn paratoi ac 
yn gwario ein dyraniad cyllideb. Eleni, roedd amrywiant o 6% ar ein cyllideb net. Mae ein 
prosesau’n cydymffurfio â Rheoli Arian Cyhoeddus. Gweithredwn yn effeithiol ac yn effeithlon a 
chanolbwyntiwn ar ddarparu gwerth am arian. Rydym yn cynnal adolygiadau chwarterol i sicrhau 
y cyflawnir ein cynllun busnes a rheolaeth ariannol. Rydym yn adrodd i’r Pwyllgor Archwilio 
a Sicrwydd Risg am unrhyw wariant heb ei gynllunio fel taliadau ex gratia, costau anffafriol a 
drwgddyledion sy’n cael eu dileu. Ein sgôr hunanasesu yn erbyn y safon swyddogaethol cyllid yw 
‘gwell’ ac adroddwyd bod y sgôr yn erbyn y safon swyddogaethol dyled yn ‘datblygu’.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Gweithredwyd proses newydd i awdurdodi ceisiadau cyllido y tu allan i’r gyllideb wreiddiol;
• Cysonwyd data ariannol a data pobl er mwyn gwella awtomeiddio rhagamcanu a modelu 

adnoddau;
• Datblygwyd cynllun ariannol sy’n gyson â’r adolygiad gwariant tymor hwy a’r Cynllun 

Strategol; a
• Adolygwyd dirprwyaethau ariannol a masnachol o’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau i 

sicrhau eu bod yn briodol ac yn gadarn.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Datblygu’r trefniadau adrodd ar fuddion i sicrhau bod prosiectau’n cyflawni ymrwymiadau eu 

hachos busnes;
• Cwmpasu’r gofynion i gysoni costau’n well â gweithgareddau’r cynllun busnes;
• Darparu gwell Partneru Busnes Cyllid a hyfforddiant i ddeiliaid cyllideb;
• • Gwella tryloywder monitro ac adrodd ar symudiadau rhagolygol; a
• • Pharhau i wella ein cywirdeb taliadau ac awtomateiddio gwybodaeth o ddata Adnoddau 

Dynol i ragolygon ariannol.

Rheolaethau masnachol
Mae rheolaethau masnachol yn sicrhau bod contractau sy’n cynnig gwerth am arian ac sy’n 
cydymffurfio â rheoliadau caffael yn cael eu cyflawni’n effeithiol. Dyfarnom 76 o gontractau 
newydd yn ystod y flwyddyn, a 12 ohonynt ar sail tendr unigol. Rydym yn cynnal safonau caffael 
i gefnogi cynaliadwyedd, atal caethwasiaeth fodern a chefnogi twf economaidd. Rydym yn 
rheoli cyflenwyr trwy ystod o dechnegau yn dibynnu ar werth, critigolrwydd a’r math o gontract. 
Ceisiwn weithredu ar y cyd i gyflawni’r gwerth gorau am arian, cynyddu arloesedd a throsglwyddo 
sgiliau i’n pobl. Anogwn ymgysylltu â chyflenwyr yn gynnar ac ymwneud â chaffael mewn modd 
rheoledig trwy oes gyfan y contract. Rydym yn rhannu risgiau gyda chyflenwyr, ac yn cytuno ar 
rwymedigaethau ac yswiriannau, fel y’u ffurfiolwyd yn nhelerau ac amodau ein contractau. Ceisiwn 
dalu anfonebau o fewn pum niwrnod, ond weithiau mae angen mwy o amser arnom i’w gwirio a’u 
dilysu. Mae ein sgôr hunanasesu yn erbyn y safon swyddogaethol masnachol yn ‘dda’ ac mae ein 
sgôr yn erbyn y safon swyddogaethol eiddo yn ‘datblygu’.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Cyflwynwyd dull partneru busnes i hwyluso rhyngweithiadau cynharach; 
• Gwellwyd prosesau i sicrhau bod gwariant trydydd parti yn cael ei lywodraethu’n effeithiol ac 

y cydymffurfir â rheolaethau gwario Swyddfa’r Cabinet; a
• Cynyddwyd arbenigedd, capasiti ac effeithiolrwydd masnachol trwy recriwtio a hyfforddiant.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Datblygu rôl partner busnes masnachol; a
• Darparu gwell tryloywder a dadansoddi o ran gwariant trydydd parti a gwella’r trefniadau 

adrodd ar ganlyniadau masnachol; 
• Gwella rheolaeth ar gontractau a pherthnasoedd â chyflenwyr; a
• Caffael cadwyn gyflenwi fwy amrywiol ac ecogyfeillgar i gefnogi amcanion Model Gwerth 

Cymdeithasol y Llywodraeth.

Chwythu’r chwiban
Gall ein pobl adrodd am gamymddygiad yn ddienw dros y ffôn neu drwy’r e-bost gan ddefnyddio’r 
gwasanaeth cyfrinachol ‘See, Hear, Speak up’. Caiff adroddiadau eu llwybro i’n Swyddog 
Enwebedig, y gall chwythwyr chwiban fynd ato’n uniongyrchol hefyd, a bydd yn cydlynu ymateb i 
unrhyw adroddiadau a dderbynnir. Mae angen i ni amlygu ffordd o gael sicrwydd gwell ynglŷn ag 
effeithiolrwydd ein trefniadau.
Gwnaed un adroddiad eleni. Roedd yn ymwneud â gwrthdaro buddiannau canfyddedig ac fe’i 
triniwyd yn unol â’n polisi Chwythu’r Chwiban. Arweiniodd gwersi sefydliadol o’r adroddiad hwn at 
gynlluniau i wella ein polisïau Gwrthdaro Buddiannau a Chwythu’r Chwiban yn 2022/23.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Derbyniwyd un adroddiad ac ymchwiliwyd iddo.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Diwygio’r polisi chwythu’r chwiban i gyd-fynd â pholisïau eraill y Gwasanaeth Sifil; a
• Cychwyn tendr ar gyfer gwasanaeth adrodd cyfrinachol newydd.

Gwrthdaro buddiannau
Mae ein polisi Gwrthdaro Buddiannau yn ei gwneud yn ofynnol i’n holl bobl a’n Cyfarwyddwyr 
Anweithredol ddatgan unrhyw wrthdaro posibl wrth iddynt gael eu penodi ac yn ddiweddarach 
wrth iddo godi. Mae’n eitem agenda sefydlog ar gyfer Cyfarfodydd y Bwrdd, Pwyllgor Archwilio a 
Sicrwydd Risg a’r Tîm Gweithredol. Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn y cyfarfodydd 
hyn eleni.
Mae’r holl Gyfarwyddwyr yn gwirio a diweddaru’r gofrestr datganiadau o fuddiant fel rhan o 
broses yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. Nid yw Arolygwyr yn gweithio ar achosion sydd wedi’u 
lleoli mewn ardaloedd lle mae ganddynt gysylltiadau diweddar neu gyfredol. Mae’r Grŵp Llywio 
Proffesiynol yn cael sicrwydd ar hyn bob blwyddyn yn rhan o’i adolygiad blynyddol o safonau.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Amlygwyd yr angen i wella’r polisi a’r prosesau.

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Adolygu’r polisi Gwrthdaro Buddiannau, a’r gweithdrefnau cofnodi a sicrwydd; a
• Gwella’r broses o gofnodi datganiadau o fuddiant trwy gyflwyno cais newydd yn y system 

Adnoddau Dynol SAP. Bydd hyn yn annog pob aelod o staff i wneud datganiadau bob 
blwyddyn.
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Gwybodaeth reoli
Mae angen i ni ddeall ein data a’i ansawdd fel y gallwn ddarparu gwybodaeth reoli 
dda. Rydym wedi creu catalog data busnes a phrif fap data, ac wedi diweddaru 
ein cofrestr asedau gwybodaeth. Bydd dealltwriaeth glir o’n data a ble rydym 
yn ei storio yn ein galluogi i sicrhau ein bod yn gwneud hyn yn ddiogel ac yn 

gwneud penderfyniadau wedi’u seilio ar dystiolaeth. Rydym wedi ymgorffori’r broses o ddefnyddio 
data a dadansoddi i ddeall a gwella ein perfformiad. Rhoddir adroddiadau, dadansoddiadau a 
mewnwelediad mynych i’r Tîm Gweithredol a’r Bwrdd. 
Mae ein sgôr hunanasesu yn erbyn y Safon Swyddogaethol Data Digidol a Thechnoleg a’r Safon 
Swyddogaethol Dadansoddi yn ‘datblygu’ ar gyfer y ddau.

Newidiadau a wnaed yn 2021/22
• Gweithiwyd gyda’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau i ddiweddaru ein targedau 

perfformiad gweithredol a gwella dadansoddi gofynion adnoddau yn seiliedig ar senarios;
• Datblygwyd egwyddorion, safonau a chanllawiau data i sicrhau bod data’n cael ei drin yn 

ddiogel ac yn effeithlon; a
• Gwellwyd y wybodaeth sy’n cael ei rhannu â rhanddeiliaid a’r cyhoedd mewn datganiadau 

ystadegol swyddogol ynglŷn â’n perfformiad gweithredol ac amrywiaeth ein pobl (https://
www.gov.uk/government/organisations/planning-inspectorate/about/statistics).

Cynlluniau ar gyfer 2022/23
• Datblygu gwell trefniadau adrodd ar berfformiad ein gwasanaethau digidol ar gyfer y 

cyhoedd;
• Gwella’r adroddiadau yn ein Hystadegau Swyddogol;
• Gwella llythrennedd data a gosod lefelau gwybodaeth a sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer yr 

Arolygiaeth; ac
• Adeiladu ein warws data gweithredol.

Nodyn ynghylch y data perfformiad a ddangosir yn yr adroddiad hwn. Mae llawer o’r mesurau 
sydd wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol hwn yn destun diffiniadau technegol mewn 
un ffordd neu’i gilydd. Er enghraifft, sut mae amserau penderfyniadau’n cael eu cyfrifo neu 
ba achosion sy’n cael eu cynnwys. Bwriadwn gynhyrchu canllaw i’r adroddiad hwn a fydd 
yn darparu’r wybodaeth hon. Fodd bynnag, mae llawer o’r wybodaeth hon eisoes yn cael ei 
chyhoeddi ochr yn ochr â’n datganiadau ystadegol misol.
Yn ddiweddar, rydym wedi cyflwyno system newydd ar gyfer trefnu gwaith achos, sydd wedi 
newid y ffordd y caiff rhai cofnodion eu gwneud. Mewn rhai achosion, mae hyn yn golygu nad 
yw’n bosibl atgynhyrchu ffigurau ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn ddibynadwy. Mae data wedi’i 
ddwyn ymlaen ar gyfer 2020/21 a blynyddoedd blaenorol, lle na fu’n bosibl ailgyfrifo’r canlyniadau.

Crynodeb
Wrth gydbwyso ein barn archwilio fewnol flynyddol, ein hunanasesiad o gydymffurfiaeth â safonau 
gweithredol a’n hasesiad fframwaith risg mewnol, deuwn i’r casgliad fod gennym reolaethau 
digonol ar waith sy’n gweithredu’n effeithiol. Mae gennym ddealltwriaeth dda hefyd o feysydd i 
ganolbwyntio ar eu gwella fel rhan o’n hymrwymiad sefydliadol i welliant parhaus.

https://www.gov.uk/search/research-and-statistics?organisations%5B%5D=planning-inspectorate&parent=planning-inspectorate
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Polisi cyflogau’r Cyfarwyddwyr
Y trefniadau cyflogau ac arfarnu perfformiad sy’n gymwys ar lefel Cyfarwyddwyr ac uwch yw’r rhai 
sy’n gymwys i’r Uwch Wasanaeth Sifil yn gyffredinol. Nodir prif nodweddion y trefniadau hyn yn 
ganolog gan Swyddfa'r Cabinet. Yn unol â chanllawiau cyflogau’r Uwch Wasanaeth Sifil yn rhan 
o waith ac argymhellion y Corff Adolygu Cyflogau Uwch-swyddogion, caiff cyflogau blynyddol 
eu pennu fesul unigolyn gan y Prif Weithredwr, dan oruchwyliaeth yr Adran Ffyniant Bro, Tai a 
Chymunedau. Cyfnod rhybudd Cyfarwyddwyr yw un mis o leiaf.

Remuneration and pension entitlements (including Cash Equivalent Transfer 
Values (CETV) disclosures) for Directors and Board members
Mae’r adran hon o’r ddogfen wedi bod yn destun archwiliad. 
Mae cyfanswm ffigurau unigol cyflogau’r Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar
31 Mawrth 2022, ac mewn cromfachau y ffigurau cymharol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 
31 Mawrth 2021, yn cael eu dangos yn Nhabl 3.
Pennwyd y  Taliad Bonws trwy ddosbarthiad cyfartal cyfanswm tâl anghyfunol dirprwyedig ar sail 
perfformiad ar draws yr holl staff ac yna’i gymhwyso i’r holl raddau, roedd hyn yn £155 (pro-rata ar 
gyfer staff rhan-amser) i gydnabod perfformiad yr holl staff yn ystod y pandemig.

Mae’r adroddiad cyflogau yn crynhoi ein polisi cyflogau a 
datgeliadau ar gyflog Cyfarwyddwyr, fel sy’n ofynnol gan 
Adran 421 Deddf Cwmnïau 2006, wedi’u haddasu ar gyfer 
cyd-destun y sector cyhoeddus.

Tabl 3. Cyfanswm ffigurau unigol cyflogau’r Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 
Mawrth 2022

Cyflog a ffïoedd a 
dalwyd

Bonws
Buddion 

trethadwy

Buddion yn 
gysylltiedig 
â phensiwn

Cyfanswm 
ar gyfer  
2021/22 
(2020/21)

£'000 mewn 
bandiau o

£5,000

£'000 
mewn 

bandiau o
£5,000

£ i’r
£100 

agosaf

£ i’r
£1,000 
agosaf

£'000 mewn 
bandiau o

£5,000

Swyddog Cyfrifyddu

Sarah Richards 
Prif Weithredwr

140-145
(140-145)

0-5
(0-5)

-
(-)

56,000
(56,000)

200-205
(200-205)

Cyfarwyddwyr Gweithredol

Paul McGuinness 
Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Corfforaethol (o Fis Mawrth 
2020 i fis Mawrth 2021)

0-5
(75-80)

(75-80 cyfwerth 
ag amser llawn)

-
(0-5)

-
(-)

4,000
(30,000)

5-10
(105-110)

Navees Rahman 
Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Corfforaethol

90-95
(85-90)

0-5
(0-5)

-
(-)

38,000
(46,000)

130-135
(135-140)

Graham Stallwood 
Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau

105-110
(105-110)

0-5
(0-5)

-
(-)

41,000
(41,000)

145-150
(145-150)

Christine Thorby 
Cyfarwyddwr Strategol

110-115
(110-115)

0-5
(0-5)

-
(-)

-5,000
(40,000)

105-110
(150-155)

Cyfarwyddwyr 
Anweithredol
Trudi Elliott 
Cadeirydd, Anweithredol

20-25
(20-25)

-
(-)

-
(-)

-
(-)

20-25
(20-25)

Sally Dixon 
Cyfarwyddwr, Anweithredol

10-15
(10-15)

-
(-)

-
(-)

-
(-)

10-15
(10-15)

Dr Rebecca Driver 
Cyfarwyddwr, Anweithredol

10-15
(10-15)

-
(-)

-
(-)

-
(-)

10-15
(10-15)

Stephen Tetlow
Cyfarwyddwr, Anweithredol

10-15
(10-15)

-
(-)

-
(-)

-
(-)

10-15
(10-15)

Mae Cyfarwyddwyr Anweithredol ar gontract am dair i bedair blynedd. Mis yw eu cyfnod rhybudd 
fel arfer. Mae rhai digwyddiadau penodol a all sbarduno terfynu gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Adroddiad cyflogau
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Cynnydd gwirioneddol mewn Gwerthoedd Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian 
Parod 
Mae hyn yn adlewyrchu’r cynnydd mewn Gwerthoedd Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod 
(CETV) a ariennir gan y Trysorlys.  Nid yw’n cynnwys y cynnydd yn y pensiwn cronedig o ganlyniad 
i chwyddiant, cyfraniadau a dalwyd gan y cyflogai (gan gynnwys gwerth unrhyw fuddiannau 
a drosglwyddwyd o gynllun neu drefniant pensiwn arall) ac mae’n defnyddio ffactorau prisio’r 
farchnad gyffredin ar gyfer dechrau a diwedd y cyfnod.

Iawndal wrth ymddeol yn gynnar neu golli swydd
Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
Nid oedd unrhyw daliadau yn ofynnol yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

Taliadau i Gyfarwyddwyr blaenorol
Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
Nid oes gan Gyfarwyddwyr unrhyw hawl i gael tâl ar ôl eu dyddiad ymadael.

Datgeliad cyflog teg
Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
Mae’n ofynnol i gyrff adrodd ddatgelu’r cymarebau cyflog i alluogi darllenwyr i ddwyn y sefydliad i 
gyfrif am bolisi cyflogau.

Tabl 5. Datgeliad cyflog teg

Cynnydd 
gwirioneddol 

mewn pensiwn 
a chyfandaliad 

cysylltiedig 
wrth gyrraedd 
oed pensiwn

Cyfanswm 
pensiwn cronedig 

wrth gyrraedd 
oed pensiwn 
ar 31/3/22 a’r 
cyfandaliad 
cysylltiedig 

Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag 
Arian Parod (CETV) mewn £000 i’r 

£1,000 agosaf

£'000 mewn 
bandiau o 

£2,500

£'000 mewn  
bandiau o

£5,000
Ar 31/03/21

Ar 
31/03/22

Cynnydd 
Gwirione 

ddol

Sarah Richards 
Prif Weithredwr 

2.5-5 20-25 302 370 49

Navees Rahman 
Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Corfforaethol

0-2.5 25-30 288 322 15

Paul McGuiness
Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Corfforaethol Dros Dro

0-2.5 20-25 212 213 2

Graham Stallwood 
Cyfarwyddwr 
Gweithrediadau

0-2.5 5-10 49 77 19

Christine Thorby 
Cyfarwyddwr 
Strategaeth

0-2.5 55-60 1,131 1,169 (5)

Datganiad pensiynau’r Cyfarwyddwyr
Mae’r adran hon o’r ddogfen wedi bod yn destun archwiliad. 
Tabl 4. Datgeliad pensiynau’r Cyfarwyddwyr

Gwerthoedd Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod 
Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod (CETV) yw gwerth cyfalafu ar ôl asesiad actiwaraidd 
o fuddiannau cynllun pensiwn a gronnwyd gan aelod ar adeg benodol. Y buddion a gaiff eu prisio 
yw buddion cronedig yr aelod ac unrhyw bensiwn amodol priod sy'n daladwy o’r cynllun. Mae 
CETV yn daliad a wneir gan gynllun neu drefniant pensiwn er mwyn diogelu buddion pensiwn 
mewn cynllun neu drefniant pensiwn arall pan fydd yr aelod yn gadael cynllun ac yn dewis 
trosglwyddo’r buddion a gronnwyd yn ei hen gynllun. Mae’r ffigurau pensiwn a ddangosir yn 
ymwneud â’r buddion a gronnwyd gan yr unigolyn o ganlyniad i’w aelodaeth lawn o’r cynllun 
pensiwn, nid dim ond ei wasanaeth mewn swydd ar lefel uwch y mae datgeliad yn gymwys 
iddo. Mae’r ffigurau yn cynnwys gwerth unrhyw fuddiant pensiwn mewn cynllun neu drefniant 
arall a drosglwyddwyd gan yr aelod i drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Maen nhw hefyd 
yn cynnwys unrhyw fuddiant pensiwn ychwanegol a gronnwyd gan yr aelod o ganlyniad i brynu 
buddion pensiwn ychwanegol ar ei gost ei hun. Cyfrifir CETVau yn unol â Rheoliadau Cynlluniau 
Pensiwn Galwedigaethol (Gwerthoedd Trosglwyddo) (Diwygiad) 2008 ac nid ydynt yn ystyried 
unrhyw ostyngiad gwirioneddol neu bosibl mewn buddion sy’n deillio o Dreth Lwfans Oes a allai 
fod yn ddyledus pan fydd buddion pensiwn yn cael eu codi.

2021/22 2020/21

Newid i gyfanswm cyflog y Cyfarwyddwr â'r cyflog uchaf 0% Ni chrybwyllwyd

Newid i fonws y Cyfarwyddwr â'r cyflog uchaf 17% Ni chrybwyllwyd

Newid cyfartalog i'r cyfanswm cyflog o weithwyr -4% Ni chrybwyllwyd

Newid cyfartalog i fonysau o weithwyr 9% Ni chrybwyllwyd

Band Cyfanswm Cyflog y Cyfarwyddwr ar y Cyflog Uchaf 
(£’000)

140-145 140-145

Cyfanswm Canolrifol - Arolygydd £59,412 £59,389
Cymhareb Cyflogau - Arolygydd 2.4 2.4
Cyfanswm Canolrifol - Cymorth £27,684 £27,607
Cymhareb Cyflogau - Cymorth 5.2 5.2
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Mae cyfanswm cyflog y Cyfarwyddwr sy’n derbyn y cyflog uchaf yn parhau heb newid yn yr un 
braced datgelu. Mae cymhareb y 50fed Ganradd, sef 3.3, yn aros heb newid hefyd o 2020/21.
Effeithir yn andwyol ar y newid cyfartalog mewn cyfanswm cyflog gan newidiadau mewn niferoedd 
staff dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Cynyddodd niferoedd staff yn ddiweddarach yn 2020/21 
wrth i’r swyddi gweigion o ailstrwythuro’r Dyluniad Sefydliadol gael eu llenwi. Yn dilyn hynny, 
niferoedd staff yn gostwng yn Hydref 2021, o ganlyniad i drosglwyddo staff i’r sefydliad newydd 
Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru. Mae hyn wedi effeithio’n anghymesur ar 
niferoedd staff cyfartalog o gymharu â’r cyfanswm cost cyflogau. Mae’r newid cyfartalog mewn 
bonysau a thâl perfformiad yn cynrychioli cynnydd o £23 o £133 yn 2020/21 i £156 yn 2021/22 a 
wnaed fel taliad untro pro-rata i’r holl staff.
Cyflog wedi’i fandio y Cyfarwyddwr sy’n derbyn y cyflog uchaf yn y flwyddyn ariannol 2021/22 
oedd £140,000 - £145,000 (2020/2021: £140,000 - £145,000). Roedd hyn 2.4 gwaith (Arolygydd); 
5.2 gwaith (cymorth) (2020/21: 2.4 (Arolygydd); 5.2 (cymorth)) yn fwy na chyflog canolrifol y 
gweithlu, sef £59,412 (Arolygydd); £27,684 (cymorth) (2020/21: £59,389 (Arolygydd); £27,607 
(cymorth)).
Mae’r gymhareb tâl heb newid ers y llynedd. Mae’r cyfrifiad yn seiliedig ar y staff cyfwerth ag 
amser llawn ar ddyddiad diwedd y cyfnod adrodd ar sail flynyddol.
Gwnaethom gynnal adolygiad cyflogau cyfartal yn seiliedig ar enillion cyfartalog cyflogeion yn 
2018/19 i benderfynu a yw’r cyflogau a delir yn briodol ar gyfer y gwaith a wneir, ac nad ydynt yn
achosi unrhyw heriau o ran cyflog cyfartal. Mae cyfyngiadau cyflog y Llywodraeth wedi effeithio ar 
fwrw ymlaen â’r adolygiad hwn ond bydd gwaith hwn yn llywio ein hymagwedd gyflogau barhaus. 
Mae cyflogeion ar gyflogau is wedi cael codiadau cyflog i adlewyrchu cynnydd yn yr isafswm 
cyflog. Cyhoeddwyd gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer yr Arolygiaeth 
Gynllunio ar GOV.UK yn https://www.gov.uk/government/publications/dluhc-gender-pay-gap-
report-and-data-2021/dluhcs-gender-pay-gap-report-2021.  
Yn 2021/22, ni dderbyniodd unrhyw gyflogai gyflog yn uwch na’r Cyfarwyddwr sy’n derbyn y 
cyflog uchaf (2020/21: dim). Fodd bynnag, derbyniodd staff dros dro, a oedd yn angenrheidiol 
i wneud gwaith cyflenwi hanfodol ar gyfer swyddi gweigion, gyfraddau cyflog yn uwch na’r 
Cyfarwyddwr sy’n derbyn y cyflog uchaf, gyda deg yn parhau yn eu swydd ar 31 Mawrth 2022. 
Roedd cyflogau’n amrywio o £179,400 i £10,500 (2020/21 £165,600 i £10,500) ac eithrio’r 
Cyfarwyddwr sy’n derbyn y cyflog uchaf. Mae’r cyfanswm cyflog yn cynnwys cyflog, tâl anghyfunol 
yn gysylltiedig â pherfformiad a buddion mewn nwyddau. Nid yw’n cynnwys taliadau diswyddo, 
cyfraniadau pensiwn y cyflogwr a gwerth trosglwyddo cyfwerth ag arian parod pensiynau.

2021/22 
Cymhareb   

tâl
Cyflog

Cyfanswm   
tâl

25ain Canradd 5.2 £27,529 £27,684

50fed Ganradd 3.3 £42,878 £43,484

75ain Canradd 2.3 £60,631 £61,221

Tabl 6. Cymarebau canradd cyflog teg

Niferoedd staff
Ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22, roeddem yn cyflogi (cyfwerth ag amser llawn, ar gyfartaledd) 
759 o staff (gweler Tabl 6). 
Roedd y cyfanswm hwn yn cynnwys 45% o fenywod a 55% o ddynion a oedd yn cynnwys 2 
o fenywod a 2 o ddynion ar lefel Cyfarwyddiaeth. Mae nifer y staff yn cynnwys cymysgedd o 
gyflogeion amser llawn a rhan-amser, Arolygwyr cyflogedig sy’n gweithio gartref a staff swyddfa 
yn swyddfeydd Caerdydd a Bryste (mae staff swyddfa yn gweithio o gartref ac o’r swyddfa dros 
dro ers y pandemig COVID-19). Gwnaethom hefyd ddefnyddio gwasanaethau 80 o Arolygwyr heb 
fod ar gyflog misol (2020/21: 85) ar sail gytundebol am ffi er mwyn caniatáu adnoddau hyblyg a 
gwerth am arian.
Roedd nifer y staff cyfwerth ag amser llawn a oedd yn cael eu cyflogi gennym yn barhaol (gan 
gynnwys uwch reolwyr) yn ystod y flwyddyn fel a ganlyn yn Nhabl 7. Y gyfradd drosiant yn 
2021/22 oedd 4.5% (2020/21: 9%) heb gynnwys staff a drosglwyddwyd i Lywodraeth Cymru.
Gwnaethom ddefnyddio gwasanaethau un aelod o staff a secondiwyd i mewn, ar gyfartaledd, yn 
ystod y flwyddyn. Defnyddiwyd y gwasanaethau hyn ar lefel reoli, am gyfnod hwy na chwe mis, i’n 
cynorthwyo gyda swyddi blaenoriaeth. Hefyd, roedd un aelod o staff ar lefel reoli wedi’i secondio 
allan ar gyfer swydd tymor hwy mewn sefydliad arall y Llywodraeth. Ar 31 Mawrth 2022, roedd 86 
aelod o staff (77 ar 31 Mawrth 2021) ar gontractau cyfnod penodol.
Tabl 7. Cyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd yn y flwyddyn (Mae’r tabl hwn wedi bod yn destun 
archwiliad)

Parhaol (cyfartaledd) 2021/22 2020/21
Band Cyflog 2 yr Uwch Wasanaeth 
Sifil

1 1

Band Cyflog 1 yr Uwch Wasanaeth 
Sifil

3 4

Gradd 6-7 (Uwch Aelodau Staff) 39 36
Arolygydd Cyflogedig 350 352
Cymorth 117 117
Gweithwyr Achos 242 238

Cyfanswm 752 748

Llai Secondiadau (1) (1)

Ychwanegu Staff Asiantaeth 9 12

Cyfanswm a Gyflogwyd 760 759

Adroddiad staff

https://www.gov.uk/government/publications/dluhc-gender-pay-gap-report-and-data-2021/dluhcs-gender-pay-gap-report-2021
https://www.gov.uk/government/publications/dluhc-gender-pay-gap-report-and-data-2021/dluhcs-gender-pay-gap-report-2021
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Undebau Llafur
Mae’r sefydliad yn cydnabod dau undeb yn ffurfiol: Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol, sy’n 
cynrychioli staff swyddfa, a Prospect, sy’n cynrychioli Arolygwyr.  Cynhaliwyd ymgyngoriadau 
ffurfiol â’r undebau trwy’r 4 o gyfarfodydd Whitley, yn bennaf, a gynhaliwyd eleni. Rydym hefyd 
yn cydweithio â’r Undebau a’n cyflogeion, yn ffurfiol ac yn anffurfiol, ar gynigion rheoli sydd â 
pherthynas uniongyrchol â’r ffordd mae staff yn gweithio, gan sicrhau bod dealltwriaeth gyffredin 
o’r effaith ar unigolion. Yn 2020/21, roedd ymgyngoriadau â’r Undebau Llafur yn cynnwys: Model 
Gweithredu yn y Dyfodol ar gyfer Digwyddiadau: a gwaith gwerthuso swyddi a gwobrwyo.
Mae’n ofynnol i ni gyhoeddi gwybodaeth yn y tablau canlynol yn unol â Rheoliadau Undebau 
Llafur (Gofynion Cyhoeddi Amser Cyfleuster) 2017.
Tabl 8. Cynrychiolaeth Undeb Llafur

Cyflogeion a oedd yn swyddogion 
Undeb perthnasol yn ystod y cyfnod

Cyflogeion cyfwerth ag 
amser llawn

16 14.96

Tabl 9. Canran yr amser a dreuliwyd ar amser cyfleuster

Canran yr amser Nifer y cyflogeion

0% 8

1-50% 8

51-99% -

100% -

Tabl 10. Canran y bil cyflogau a wariwyd ar amser cyfleuster

Cyfanswm cost amser cyfleuster £46,715.81

Cyfanswm bil cyflogau £46,054,944
Cost amser cyfleuster fel canran o’r bil 
cyflogau

0.10%

Tabl 11. Gweithgareddau Undeb Llafur â thâl

Amser a dreuliwyd ar weithgareddau Undeb 
Llafur â thâl fel canran o’r cyfanswm oriau 
amser cyfleuster â thâl

100%

2021/22 
£'000

2020/21 
£'000

Cyflogau 32,432 34,450

Costau nawdd 
cymdeithasol

3,644 3,857

Costau pensiwn eraill 8,804 9,412

Is-gyfanswm 44,880 47,719

Staff asiantaeth 566 717

Cyfanswm y costau 
staff net

45,446 48,436

Rheoli presenoldeb
Nifer y diwrnodau gwaith a gollwyd trwy absenoldeb salwch, ar gyfartaledd, yn 2021/22 oedd 5.2 
diwrnod (4.8 diwrnod yn 2020/21). Mae rhai o’r absenoldebau o ganlyniad i faterion cymhleth yn 
ymwneud ag anableddau. Rydym yn cydweithio’n agos gyda rheolwyr llinell er mwyn sicrhau y 
rhoddir cymorth priodol i unigolion, trwy addasiadau rhesymol, cyfweliadau dychwelyd i’r gwaith a 
defnyddio’r Rhaglen Cymorth i Gyflogeion.

Polisïau staff
Polisi cyflogau
Mae’r Adroddiad Cyflogau yn crynhoi ein polisi cyflogau a datgeliadau ar gyflog Cyfarwyddwyr, fel 
sy'n ofynnol gan Adran 421 Deddf Cwmnïau 2006, wedi’u haddasu ar gyfer cyd-destun y sector 
cyhoeddus. 
Recriwtio
Gwneir yr holl recriwtio ar sail cystadleuaeth deg ac agored, a chaiff detholiadau eu seilio 
ar deilyngdod. Mae prosesau recriwtio’n deg a chânt eu hadolygu er mwyn ystyried unrhyw 
newidiadau i ddeddfwriaeth cyflogaeth.
Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Mae cyfran y staff sy’n ystyried eu hunain yn anabl yn parhau’n fach, sef 9%, er bod y ffigur 
hwn wedi lleihau ychydig o gymharu â 2020/21. Wrth recriwtio staff, rydym yn parhau i sicrhau 
cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy’n bodloni gofynion craidd y swydd ddisgrifiad a manyleb yr 
unigolyn, o dan y cynllun Hyderus o ran Anabledd. Rydym hefyd yn cynnig cymorth drwy 
addasiadau rhesymol i ymgeiswyr. Yn ystod y pandemig Covid-19, rydym wedi llwyddo i gynnal 
cyfweliadau yn rhithwir, gan gynnal proses ddethol a phenodi o safon uchel drwyddi draw. 
Byddwn yn ymgorffori’r profiad hwn yn nhrefniadau recriwtio’r dyfodol gan gynnig yr opsiwn 
mwyaf addas i ymgeiswyr ble bynnag y bo modd. Parhawn i gynnig cymorth a hyfforddiant i’r holl 
staff naill ai pan fyddant yn ymuno â’r sefydliad neu yn ystod eu cyflogaeth i’w cynorthwyo gydag 
anabledd yn y gweithle.

Costau staff
Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
Mae Tabl 12 yn cynnwys cyfanswm y costau staff ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/2022, fel y 
dangosir yn y Datganiadau Ariannol.
Tabl 12. Cyfanswm costau staff
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Buddion pensiwn
Darperir buddion pensiwn trwy drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Cynlluniau buddion 
diffiniedig amlgyflogwr heb eu hariannu yw Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS) 
a’r Cynllun Pensiwn Gweision Sifil ac Eraill (CSOPS) – a adwaenir fel ‘Alpha’, na allwn nodi ein 
cyfran o’r asedau a’r rhwymedigaethau sylfaenol ynddynt.  Cynhaliwyd y prisiad actiwaraidd 
llawn diwethaf ar 31 Mawrth 2016.  I gael manylion, gweler cyfrifon adnoddau Swyddfa’r Cabinet: 
Pensiwn Sifil (http:// www.civilservicepensionscheme.org.uk/about-us/resource-accounts/).
Ar gyfer 2021/22, roedd cyfraniadau cyflogwyr o £8,945,700 yn daladwy i Brif Gynllun Pensiwn 
y Gwasanaeth Sifil (2020/21: £8,945,700) fel un o bedair cyfradd yn yr ystod 26.6% i 30.3% 
(2020/21: 26.6% i 30.3%) o gyflog pensiynadwy, ar sail bandiau cyflog. Mae Actiwari’r Cynllun 
yn adolygu cyfraniadau cyflogwyr bob pedair blynedd, fel arfer, ar ôl prisio’r cynllun llawn. Pennir 
cyfraddau’r cyfraniadau i fodloni costau’r buddion sy’n cronni yn ystod 2021/22 i’w talu pan fydd 
yr aelod yn ymddeol, ac nid y buddion a dalwyd yn ystod y cyfnod hwn i bensiynwyr presennol. 
Gall cyflogeion ddewis agor cyfrif pensiwn partneriaeth, sef pensiwn rhanddeiliaid â chyfraniad 
gan y cyflogwr. Talwyd cyfraniadau cyflogwr o £32,513 (2020/21: £34,084) i un neu fwy o banel 
o dri darparwr pensiwn rhanddeiliaid a benodwyd. Mae cyfraniadau cyflogwyr yn gysylltiedig 
ag oed ac yn amrywio o 8% i 14.75% o gyflog pensiynadwy. Mae cyflogwyr hefyd yn gwneud 
cyfraniad cyfatebol o hyd at 3% o gyflog pensiynadwy. Yn ogystal, roedd cyfraniadau cyflogwyr 
o £108 (0.5% o gyflog pensiynadwy ar gyfer y cyflogeion hynny) yn daladwy i Brif Gynllun 
Pensiwn y Gwasanaeth Sifil i dalu cost darparu buddion cyfandaliad yn y dyfodol pe byddai’r 
cyflogeion hyn yn marw yn y swydd neu’n ymddeol oherwydd afiechyd. Y cyfraniadau a oedd yn 
daladwy i’r darparwyr pensiynau partneriaeth ar 31 Mawrth 2022 oedd £2,924 (2020/21: £2,916). 
Y cyfraniadau rhagdaledig ar y dyddiad hwnnw oedd £dim (2020/21: £dim). Ymddeolodd un 
unigolyn (2020/21: dim unigolyn) yn gynnar oherwydd afiechyd.

Gwariant ar ymgynghoriaeth a llafur amharhaol
Yn 2021/22, aeth yr Arolygiaeth Gynllunio i gostau o £597,600 (2020/21: £345,000) ar gontractau 
yn y categori ymgynghoriaeth. Roedd dau gontract ar gyfer ymgynghoriaeth ac wyth contract ar 
gyfer llafur amharhaol o fewn cwmpas rheolaethau gwario Swyddfa’r Cabinet ac roedd angen 
cymeradwyaeth Swyddfa’r Cabinet ar eu cyfer.
Mae ein gwariant ar lafur amharhaol yn perthyn i dri phrif gategori:

• Staff asiantaeth – fe’u defnyddiwyd i lenwi swyddi gwag dros dro wrth i ni recriwtio a darparu 
adnoddau ychwanegol fel y bo’r angen.

• Cymorth technegol arbenigol – darparu sgiliau ac adnoddau technegol lle nad yw’r gallu a/
neu’r 

• capasiti ar gael.
• Arolygwyr heb fod ar gyflog misol – adnodd Arolygwyr hyblyg yn cael eu cyflogi ar sail ffi 

fesul achos, a phan fydd gwaith ar gael.
Cyfanswm ein gwariant ar lafur amharhaol ar gyfer 2021/22 oedd £ 5,284,317 (2020/21: 
£6,791,000).

Ymrwymiadau oddi ar y gyflogres
Gwnaethom ymrwymo i gontractau oddi ar y gyflogres (gweler y tablau dilynol am ddadansoddiad 
pellach). Roedd dros 25% o wariant yr aed iddo ar yr ymrwymiadau hyn ar gyfer gwasanaethau 
Arolygwyr heb fod ar gyflog misol (ar sail gytundebol am ffi), i ddarparu’r hyblygrwydd 
angenrheidiol yng ngweithlu’r Arolygwyr.  Roedd gweddill yr ymrwymiadau oddi ar y gyflogres i 
gefnogi angen penodol yn y sefydliad tra’n bod yn gweddnewid y sefydliad.

Ymrwymiadau gweithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth 
2022, yn ennill £245 y dydd neu fwy

Ym mis 
Mawrth 2022

Nifer yr ymrwymiadau presennol. 97

Ohonynt...

Y nifer sydd wedi bodoli am lai na blwyddyn adeg yr adroddiad. 19

Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng blwyddyn a dwy flynedd adeg yr adroddiad. 1

Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng dwy a thair blynedd adeg yr adroddiad. 10

Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng tair a phedair blynedd adeg yr adroddiad. 67

Y nifer sydd wedi bodoli am bedair blynedd neu fwy adeg yr adroddiad. -

Yr holl weithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres a gyflogwyd ar unrhyw 
adeg yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, yn ennill £245 y 

dydd neu fwy

Ym mis 
Mawrth 2022

Nifer y gweithwyr dros dro oddi ar y gyflogres a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022.

130

Ohonynt…

Heb fod yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth oddi ar y gyflogres. -
Yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth oddi ar y gyflogres ac y pennwyd bod IR35 
yn berthnasol iddynt.

35

Yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth oddi ar y gyflogres ac y pennwyd nad yw 
IR35 yn berthnasol iddynt.

95

Nifer yr ymrwymiadau a ailaseswyd at ddibenion cysondeb/sicrwydd yn ystod y 
flwyddyn.

102

O’r rheiny: Nifer yr ymrwymiadau a welodd newid i statws IR35 yn dilyn yr 
adolygiad cysondeb.

-

Unrhyw ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd, a/neu uwch 
swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol, rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 

2022

Ym mis 
Mawrth 2022

Nifer yr ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd, a/neu uwch 
swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol, yn ystod y flwyddyn ariannol.

-

Cyfanswm nifer yr unigolion ar y gyflogres ac oddi ar y gyflogres yr ystyriwyd 
eu bod yn ‘aelodau’r bwrdd a/neu’n uwch swyddogion â chyfrifoldeb 
ariannol sylweddol’ yn ystod y flwyddyn ariannol. Dylai’r ffigur hwn gynnwys 
ymrwymiadau ar y gyflogres ac oddi ar y gyflogres.

9

Tabl 15. Ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd ac uwch swyddogion

Bu pob un o’r ymrwymiadau presennol oddi ar y gyflogres, a amlinellir uchod, yn destun asesiad 
risg ynghylch p’un a oes angen sicrwydd bod yr unigolyn yn talu’r swm cywir o dreth o dan 
ddeddfwriaeth 35 Cyllid y Wlad (IR35), a cheisiwyd y sicrwydd hwnnw, yn ôl yr angen.
Tabl 14. Gweithwyr oddi ar y gyflogres a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn

Tabl 13. Ymrwymiadau oddi ar y gyflogres

http:// www.civilservicepensionscheme.org.uk/about-us/resource-accounts/
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Pecynnau ymadael
Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
Cyfrifir am gostau ymadael yn llawn naill ai yn y flwyddyn ymadael neu, lle gwneir ymrwymiad 
rhwymol i ymadael yn y flwyddyn ddilynol, caiff costau eu cronni.  Caiff costau ymddeol oherwydd 
afiechyd eu bodloni gan y cynllun pensiwn.
Nid oedd unrhyw ymadawiadau gorfodol o ganlyniad i ddileu swydd nac ymadawiadau eraill 
yn 2021/22. (£dim yn 2020/21). Defnyddiwyd telerau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu 
Cyflogaeth) (TUPE) ar gyfer trosglwyddo staff i Is-Adran newydd Cymru.

Ymgyngoriadau 
Ymgynghorwyd â staff yn 2021/22 ar y pynciau a newidiadau polisi canlynol:

• Gweithdrefn Gwyliau Blynyddol
• Polisi Teithio a Chynhaliaeth
• Polisi Gweithio’n Hyblyg
• Model Gweithredu yn y Dyfodol
• Ffyrdd o Weithio yn y Dyfodol
• Gweithdrefnau system ISS/Chart
• Gwerthuso Swyddi (rôl Arolygydd Cynllunio)

Dyraniadau’r Gyllideb ac All-dro
Ariennir yr Arolygiaeth Gynllunio trwy’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a Llywodraeth 
Cymru. Cytunir ar ddyraniadau mynegol cychwynnol fel rhan o ymarferion Adolygiad o Wariant 
Trysorlys EM, a chânt eu mireinio’n flynyddol yn ôl yr angen trwy gylch cynllunio busnes yr Adran 
Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau. Er 1 Ebrill 2020, fe’n hariennir yn llawn o gyllidebau rhaglenni’r 
Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a chaiff y dosbarthiad hwn o’n cyllid ei adolygu’n flynyddol.
Mae’r cyfrifon manwl ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22 wedi’u cynnwys yn rhan ‘Datganiadau 
Ariannol’ y cyhoeddiad hwn. Darperir crynodeb byr o’n perfformiad yn erbyn y gyllideb yn Nhabl 
16.
Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom reoli ein perfformiad ariannol yn erbyn y gyllideb ar draws 
tri phrif bennawd: costau staff a chostau cysylltiedig; costau rhedeg nad ydynt yn ymwneud 
â chyflogau; ac incwm. Y gyllideb refeniw net gytunedig ar ddechrau’r flwyddyn oedd £53.6m 
(2019/20 £47.2m) a’r gyllideb gyfalaf oedd £5.2m. Lleihawyd y gyllideb gymeradwy gan yr Adran 
Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau £2.1m yn 2021/22 i gydnabod y newid mewn: recriwtio staff; 
gofynion incwm; a phatrymau gwariant, wrth i’r gymdeithaso addasu ers y pandemig COVID-19. 
Gwnaethom orffen y flwyddyn gyda thanwariant o £3.6m , fel y dangosir yn Nhabl 16.
Cynyddodd costau teithio a chynhaliaeth yn ystod y flwyddyn, wrth i gyfyngiadau COVID-19 gael 
eu codi fesul cam. Fodd bynnag, mae’r costau hyn yn dal yn is na’r lefelau cyn y pandemig, gan y 
defnyddir digwyddiadau rhithwir.
Yn ystod 2021/22, cyfanswm gwerth y costau anffafriol a dalwyd allan oedd £0.1m gyda £0.2m 
o gostau wedi’u dyfarnu i’r Arolygiaeth Gynllunio. Roedd hyn yn gyfanswm o 60 o achosion, 
gan gynnwys 19 a wrthodwyd, 12 a enillwyd a 5 a gollwyd, gydag 11 heb eu penderfynu eto (4 
ohonynt yn ymwneud ag achosion y flwyddyn flaenorol).

Mae’r adran hon yn darparu’r datgeliadau manwl y mae’n 
ofynnol i ni eu gwneud o dan y cod ymarfer da: llywodraethu 
corfforaethol mewn adrannau corfforaethol ac fe’i hategir 
gan y manylion yn y Datganiadau Ariannol o’r Adroddiad 
Blynyddol hwn.

Atebolrwydd Seneddol ac 
adroddiad archwilio
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Tabl 16. Cyllideb, all-dro a thanwariant 2021/22  

 
Cyllideb 
wreiddiol

£'000

Cyllideb 
ddiwygiedig

£'000

All-dro
£'000

Tanwariant
£'000

Costau staff a chostau 
cysylltiedig

48,816 45,852 45,446 (406)

Costau rhedeg nad ydynt yn 
ymwneud â chyflogau

18,166 16,507 14,424 (2,083)

Derbynebau (14,954) (12,327) (12,657) (330)

Costau net 52,028 50,032 47,213 (2,819)

Costau a glustnodwyd 1,500 931 846 (85)

Cyfanswm costau rhaglenni 53,528 50,963 48,059 (2,904)
Costau nad ydynt yn arian 
parod (Gwariant a Reolir yn 
Flynyddol)

161 121 (36) (157)

Cyfanswm gwariant 
gweithredu

53,689 51,084 48,023 (3,061)

Gwariant cyfalaf 5,290 5,790 5,224 (566)

2022/23 
£'000

Costau net 54,895

Costau a glustnodwyd 1,788

Cyfanswm costau rhaglenni 56,683

Gwariant a reolir yn flynyddol 204

Cyfanswm gwariant 
gweithredu

56,887

Gwariant cyfalaf 14,085

Mae Tabl 17 yn dangos y dyraniadau dros dro a’r tybiaethau ymarferol presennol ar gyfer y 
gyllideb. Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi cael cyllideb ddangosol ar gyfer blwyddyn ariannol 
2022/23, a fydd yn cael ei chadarnhau mewn cyllideb ddirprwyedig ffurfiol. Gallai’r ffigurau hyn 
newid.
Tabl 17. Dyraniadau dros dro presennol.

Ffïoedd a thaliadau
Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
Rydym wedi cydymffurfio â’r gofynion dyrannu costau a thaliadau a amlinellir yng nghanllawiau 
Trysorlys EM a Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus ar gyfer ffïoedd a thaliadau. Caiff 
gwaith achos y mae cyfanswm ei ffïoedd yn fwy nag £1m ei ddadansoddi isod. 
Tabl 18. Incwm a chostau ar gyfer gweithgarwch gwaith achos.

2021/22 2020/21

Cost 
£'000

Incwm 
£'000

Net 
£'000

Cost 
£'000

Incwm 
£'000

Net 
£'000

Seilwaith Cenedlaethol 11,426 (5,304) 6,122 11,669 (4,749) 6,920

Cynlluniau Lleol 9,518 (3,549) 5,969 7,712 (2,635) 5,077
Gwaith Achos Arbenigol 
Mawr arall

3,986 (1,556) 2,430 3,687 (1,109) 2,578

Cyfansymiau 24,930 (10,409) 14,521 23,068 (8,493) 14,575

Rheoleidd-dra gwariant
Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
Cyflwynir adroddiad ar wariant ar golledion a thaliadau arbennig, fel y’i diffinnir yng nghanllawiau 
Rheoli Arian Cyhoeddus, i Drysorlys EM trwy’r rhiant Adran.   
Manylion achosion dros £300,000: nid oedd unrhyw achosion adroddadwy yn 2020/21 (dim 
achosion adroddadwy yn 2020/21).
Roedd 35 o golledion ac achosion taliadau arbennig, y cyfan o dan £10,000. Roedd hyn yn 
cynnwys: taliadau ex gratia; difrod i geir llog a thaliadau iawndal eraill; a dileu gordaliadau.

Rhwymedigaethau amodol bychain
Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
Mae costau ex gratia yn daliadau anstatudol, a wneir yn gyffredinol o ganlyniad i gydnabod 
camgymeriad a oedd yn achosi gwariant diangen i’r hawliwr. Gall hyn gynnwys achosion lle y 
canfyddir camweinyddiaeth gan yr Ombwdsmon Seneddol. Ar sail blynyddoedd blaenorol, mae 
posibilrwydd bychan y gallwn dderbyn hawliad sylweddol am gostau sy’n ymwneud â gwaith 
a gwblhawyd cyn 31 Mawrth 2022 lle nad yw’r achos wedi’i godi eto. O ystyried y dosbarthiad 
bychan, nid yw’n bosibl amcangyfrif gwerth, ond pe bai angen, byddem yn ceisio cyllid 
ychwanegol gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau fel rhan o gyflwyniadau arferol ein 
hadolygiad o wariant.

Sarah Richards, 
Prif Weithredwr 
27 Mehefin 2022



100 101Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021/22Yr Arolgyiaeth Gynllunio

TYSTYSGRIF AC ADRODDIAD 
Y RHEOLWR AC ARCHWILYDD 
CYFFREDINOL I DŶ'R 
CYFFREDIN
Barn ar ddatganiadau ariannol 
Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol yr Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer y flwyddyn 
yn dod i ben 31 Mawrth 2022 o dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000.
Mae'r datganiadau ariannol yn cynnwys y canlynol gan yr Arolygiaeth Gynllunio:

• Datganiad Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2022;   
• Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr, Datganiad Llif Arian Parod a Datganiad Newidiadau 

yn Ecwiti Trethdalwyr am y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; a’r 
• nodiadau cysylltiedig gan gynnwys y polisïau cyfrifyddu arwyddocaol.

Y gyfraith berthnasol a’r Safonau Adrodd Cyfrifyddu Rhyngwladol fel y’u mabwysiadwyd gan y DU 
yw’r fframwaith adrodd cyllidol a ddefnyddiwyd wrth baratoi’r datganiadau ariannol. 
Yn fy marn i, mae’r datganiadau ariannol: 

• yn rhoi adlewyrchiad gwir a theg o gyflwr yr Arolygiaeth Gynllunio fel yr oedd ar 31 Mawrth 
2022 ac o’i wariant net, am y flwyddyn ddaeth y ben bryd hynny; ac 

• wedi'u paratoi'n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Deddf Adnoddau a Chyfrifon y 
Llywodraeth 2020 a chyfarwyddiadau Trysorlys Em o dan y ddeddf honno. 

Barn ar reoleidd-dra
Yn fy marn i, mae’r incwm a'r gwariant a adroddwyd yn y datganiadau ariannol wedi'u cymhwyso 
at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd ac mae’r trafodion ariannol a gofnodir yn y datganiadau 
ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu rheoli.

Y sail i’r farn
Cynhaliais fy archwiliad yn unol â'r Safonau Archwilio Rhyngwladol (DU) (SARh DU), y gyfraith 
berthnasol a Nodyn Ymarfer 10 Archwilio Datganiadau Ariannol Endidau'r Sector Cyhoeddus yn 
y Deyrnas Unedig.  Caiff fy nghyfrifoldebau dan y safonau hynny eu hegluro ymhellach yn adran 
Cyfrifoldebau’r archwilydd wrth archwilio datganiadau ariannol yn fy adroddiad. 
Mae’r safonau hynny yn gofyn fy mod i a fy staff yn cydymffurfio â Safon Foesegol Ddiwygiedig 
2019 y Cyngor Adrodd Ariannol. Rwyf hefyd wedi dewis cymhwyso'r safonau moesegol sy'n 
berthnasol i endidau rhestredig. Rwy'n annibynnol ar yr Arolygiaeth Gynllunio yn unol â'r gofynion 
moesegol sy'n berthnasol i fy archwiliad o'r datganiadau ariannol yn y DU. Mae fy staff a minnau 
wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â'r gofynion hyn. 
Credaf fod y dystiolaeth archwilio sydd wedi dod i law yn ddigonol ac yn briodol i roi sail i fy marn.  

Casgliadau’n ymwneud â busnes gweithredol 
Wrth archwilio’r datganiadau ariannol, rwyf wedi casglu bod defnydd yr Arolygiaeth Gynllunio o 

gyfrifo ar sail busnes gweithredol wrth baratoi’r datganiadau ariannol yn briodol. 
Ar sail y gwaith rwyf wedi'i wneud, nid wyf wedi nodi unrhyw ansicrwydd perthnasol yn ymwneud 
â digwyddiadau neu amodau a allai, yn unigol neu ar y cyd, fwrw amheuaeth sylweddol ar allu’r  
Arolygiaeth Gynllunio i barhau fel busnes gweithredol am gyfnod o ddeuddeng mis o leiaf o'r adeg 
y mae'r datganiadau ariannol wedi'u hawdurdodi i'w cyhoeddi. 
Disgrifir fy nghyfrifoldebau i a chyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifo mewn perthynas â busnes 
gweithredol yn adrannau perthnasol y dystysgrif hon. 
Mae'r sail busnes gweithredol o gyfrifyddu ar gyfer yr Arolygiaeth Gynllunio yn cael ei mabwysiadu 
o ystyried y gofynion a nodir yn Llawlyfr Adroddiadau Ariannol Llywodraeth Trysorlys EM, sy'n 
ei gwneud yn ofynnol i endidau fabwysiadu'r sail busnes gweithredol o gyfrifyddu wrth baratoi'r 
datganiadau ariannol lle'r oedd yn rhagweld y bydd y gwasanaethau y maent yn eu darparu yn 
parhau i'r dyfodol.

Gwybodaeth Arall
Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol, 
ond nid yw’n cynnwys y datganiadau ariannol na’m tystysgrif ac adroddiad archwilydd. Y 
Swyddog Cyfrifyddu sy'n gyfrifol am y wybodaeth arall.
Nid yw fy marn ar y datganiadau ariannol yn ymdrin â'r wybodaeth arall ac, ac eithrio i'r graddau a 
nodir yn benodol yn fy nhystysgrif, nid wyf yn mynegi unrhyw fath o gasgliad sicr arni. 
Mewn cysylltiad â fy archwiliad ar y datganiadau ariannol, fy nghyfrifoldeb yw darllen y wybodaeth 
arall ac o wneud hynny, ystyried a yw’r wybodaeth arall yn faterol anghyson gyda’r datganiadau 
ariannol neu’r wybodaeth sydd gennym drwy’r archwiliad neu’n ymddangos mewn ffordd arall ei 
bod wedi ei chamddatgan.
Os byddaf yn adnabod anghysonderau perthnasol o’r fath neu gamddatganiadau perthnasol 
ymddangosiadol, mae gofyn i mi benderfynu a ydy hyn wedi arwain at gamddatganiad perthnasol 
yn y datganiadau ariannol eu hunain.  Os dof i’r casgliad, ar sail y gwaith yr wyf wedi ei wneud, 
bod camddatganiad perthnasol o’r wybodaeth arall hon, mae gofyn i mi adrodd am y ffaith honno.   
Nid oes gennyf unrhyw beth i’w adrodd yn hyn o beth.

Barn ar faterion eraill
Yn fy marn i, mae’r rhannau o'r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth a Staff sy'n destun archwiliad 
wedi'u paratoi'n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Trysorlys EM a wnaed o dan Ddeddf 
Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000.  
Yn fy marn i, yn seiliedig ar y gwaith a wnaed yn ystod yr archwiliad: 

• mae’r rhannau o'r Adroddiad Atebolrwydd sy'n destun archwiliad wedi'u paratoi'n briodol 
yn unol â chyfarwyddiadau'r Trysorlys a wnaed o dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y 
Llywodraeth 2000; ac  

• mae'r wybodaeth a roddir yn yr Adroddiadau Perfformiad ac Atebolrwydd ar gyfer y flwyddyn 
ariannol y paratoir y datganiadau ariannol ar ei chyfer yn gyson â'r datganiadau ariannol ac 
yn unol â'r gofynion cyfreithiol perthnasol.

Materion rwy'n adrodd arnynt fel eithriad 
Yng ngoleuni gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Arolygiaeth Gynllunio a’i amgylchedd a gafwyd 
yn ystod yr archwiliad, nid wyf wedi canfod camddatganiadau perthnasol yn yr Adroddiad 
Perfformiad ac Atebolrwydd.
Nid oes dim gennyf i’w adrodd o ran y materion canlynol, rwyf yn eu hadrodd wrthych os, yn fy 
marn i:
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• nad wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a’r esboniadau sy’n ofynnol gennyf ar gyfer fy 
archwiliad; neu 

• nad oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi'u cadw gan yr Arolygiaeth Gynllunio, neu nad 
oes ffurflenni digonol ar gyfer fy archwiliad wedi'u derbyn gan ganghennau nad ymwelodd fy 
nhîm â nhw; neu 

• nad yw’r datganiadau ariannol a’r rhannau o’r Adroddiad Atebolrwydd sy’n destun archwiliad 
yn cyd-fynd â’r cofnodion cyfrifo a’r adroddiadau; neu

• na wnaed datgeliadau penodol o gydnabyddiaeth ariannol a bennir gan Lawlyfr Adroddiadau 
Ariannol Llywodraeth Trysorlys EM neu nad yw rhannau o'r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth a 
Staff sydd i'w harchwilio yn cytuno â'r cofnodion cyfrifyddu a'r ffurflenni; neu  

• nad yw’r Datganiad Llywodraethu yn adlewyrchu y cydymffurfiwyd â chanllawiau Trysorlys 
EM. 

Cyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifo ar gyfer y datganiadau ariannol
Fel yr esbonir yn llawnach yn Natganiad Cyfrifoldebau'r  Swyddog Cyfrifo, mae'r Prif Weithredwr 
fel y Swyddog Cyfrifo yn gyfrifol am:  

• gadw cofnodion cyfrifyddu priodol; 
• paratoi'r datganiadau ariannol a'r Adroddiad Blynyddol yn unol â'r fframwaith adrodd 

ariannol perthnasol ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun cywir a theg;  
• sicrhau bod yr Adroddiad Blynyddol a'r cyfrifon yn eu cyfanrwydd yn deg, yn gytbwys ac yn 

ddealladwy; 
• sicrhau bod rheolaethau mewnol fel y mae'r Prif Weithredwr fel y  Swyddog Cyfrifo yn 

penderfynu eu bod yn angenrheidiol er mwyn galluogi paratoi datganiadau ariannol yn rhydd 
o gamddatganiad perthnasol, boed hynny oherwydd twyll neu gamgymeriad; ac 

• asesu gallu’r Arolygiaeth Gynllunio i barhau fel busnes gweithredol, gan ddatgelu, fel y 
bo'n berthnasol, faterion sy'n ymwneud â busnes gweithredol a defnyddio sail busnes 
gweithredol cyfrifyddu oni bai bod y Prif Weithredwr fel y Swyddog Cyfrifo yn rhagweld na 
fydd y gwasanaethau a ddarperir gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn parhau i gael eu darparu yn 
y dyfodol. 

Cyfrifoldebau’r archwilydd wrth archwilio’r datganiadau ariannol
Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac adrodd ar y datganiadau ariannol yn unol â Deddf 
Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2020. 
Fy nod yw cael sicrwydd rhesymol ynghylch a yw’r datganiadau ariannol yn gyffredinol yn rhydd 
rhag unrhyw gamddatganiad perthnasol, boed trwy dwyll neu gamgymeriad, ac i gyflwyno 
tystysgrif sy’n cynnwys fy marn. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd, ond nid yw’n 
gwarantu y bydd archwiliad sy’n cael ei gynnal yn unol â’r Safonau Archwilio Rhyngwladol (DU) 
bob amser yn canfod camddatganiad perthnasol pan fydd yn bodoli. Gall camddatganiadau 
ddigwydd oherwydd twyll neu wall a chânt eu hystyried yn sylweddol os, yn unigol neu gyda'i 
gilydd, gellir disgwyl yn rhesymol iddynt ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd defnyddwyr 
a wnaed ar sail y datganiadau ariannol hyn.
I ba raddau yr ystyriwyd bod yr archwiliad yn gallu canfod diffyg cydymffurfio â chyfreithiau 
a rheoliadau gan gynnwys twyll
Rwy'n cynllunio gweithdrefnau yn unol â fy nghyfrifoldebau, a amlinellir uchod, i ganfod 
camddatganiadau perthnasol mewn perthynas ag afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll.  Mae'r 
graddau y gall fy ngweithdrefnau ganfod diffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau, gan 
gynnwys twyll, i'w gweld isod.

Nodi ac asesu risgiau posibl sy'n gysylltiedig â pheidio â chydymffurfio â chyfreithiau a 
rheoliadau, gan gynnwys twyll 
Wrth nodi ac asesu risgiau camddatganiad perthnasol mewn perthynas â pheidio â 
chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau, gan gynnwys twyll, ystyriais y canlynol:

• natur y sector, yr amgylchedd rheoli a pherfformiad gweithredol gan gynnwys dyluniad 
polisïau cyfrifyddu a dangosyddion perfformiad allweddol yr Arolygiaeth Gynllunio.

• Holi'r rheolwyr, pennaeth archwilio mewnol yr Arolygiaeth Gynllunio a'r rhai sy'n gyfrifol am 
lywodraethu, gan gynnwys cael ac adolygu dogfennau ategol yn ymwneud â pholisïau a 
gweithdrefnau’r Arolygiaeth Gynllunio o ran:  
• nodi, gwerthuso a chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau ac a oeddent yn ymwybodol o 

unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth; 
• canfod ac ymateb i risgiau twyll ac a oes ganddynt wybodaeth am unrhyw dwyll 

gwirioneddol, tybiedig neu honedig; a’r 
• y rheolaethau mewnol a sefydlwyd i liniaru risgiau sy’n ymwneud â thwyll neu ddiffyg 

cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau gan gynnwys rheolaethau’r Arolygiaeth Gynllunio 
sy’n ymwneud â chydymffurfio â Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000 a Rheoli 
Arian Cyhoeddus. 

• trafod ymhlith y tîm ymgysylltu ynghylch sut a ble y gallai twyll ddigwydd yn y datganiadau 
ariannol ac unrhyw ddangosyddion twyll posibl. 

O ganlyniad i'r gweithdrefnau hyn, ystyriais y cyfleoedd a'r cymhellion a allai fodoli o fewn yr 
Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer twyll a nodais y potensial mwyaf ar gyfer twyll yn y meysydd 
canlynol: cydnabod refeniw, postio cofnodion anarferol a thrafodion cymhleth.  Yn yr un modd â 
phob archwiliad o dan SARh (DU), mae hefyd yn ofynnol i mi gyflawni gweithdrefnau penodol i 
ymateb i'r risg o reolaethau'n cael eu diystyru gan reolwyr.
Cefais hefyd ddealltwriaeth o fframwaith awdurdod yr  Arolygiaeth Gynllunio  yn ogystal â 
fframweithiau cyfreithiol a rheoleiddiol eraill y mae'r Arolygiaeth Gynllunio yn gweithredu oddi 
mewn iddynt, gan ganolbwyntio ar y cyfreithiau a'r rheoliadau hynny a gafodd effaith uniongyrchol 
ar symiau materol a datgeliadau yn y datganiadau ariannol neu a gafodd effaith sylfaenol ar 
weithrediadau'r Arolygiaeth Gynllunio. Roedd y cyfreithiau a'r rheoliadau allweddol a ystyriais yn 
y cyd-destun hwn yn cynnwys Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000, Deddf Rheoli 
Arian Cyhoeddus, Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf Cynllunio 2008, cyfraith cyflogaeth 
berthnasol a deddfwriaeth treth.  
Yn ogystal, ystyriais ymchwiliadau i'r rheolwyr ynghylch eu hasesiad o'r risg, prosesau ar gyfer 
nodi ac ymateb i risgiau twyll, gwybodaeth am unrhyw dwyll gwirioneddol, tybiedig neu honedig, 
ac ymchwiliadau i archwiliadau mewnol yn ymwneud â thwyll, diffyg cydymffurfio â chyfreithiau a 
rheoliadau a rheoleidd-dra
Ymateb archwilio i risgiau a nodwyd 
O ganlyniad i gyflawni'r uchod, roedd y gweithdrefnau a weithredais i ymateb i risgiau a nodwyd 
yn cynnwys y canlynol: 

• adolygu datgeliadau y datganiadau ariannol a phrofi dogfennaeth ategol i asesu 
cydymffurfiaeth â chyfreithiau a rheoliadau perthnasol a drafodir uchod fel rhai a gafodd 
effaith uniongyrchol ar y datganiadau ariannol;

• holi'r rheolwyr, y Pwyllgor Archwilio a Risg ynghylch ymgyfreitha a hawliadau gwirioneddol a 
phosibl; 

• darllen ac adolygu cofnodion cyfarfodydd y rhai fu’n gyfrifol am lywodraethu a'r Bwrdd ac 
adroddiadau archwilio mewnol; 
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• wrth fynd i'r afael â'r risg o dwyll drwy reolwyr yn diystyru rheolaethau, profi priodoldeb 
cofnodion ac addasiadau eraill; asesu a yw'r dyfarniadau a wnaed wrth wneud amcangyfrifon 
cyfrifyddu yn arwydd o duedd bosibl; a gwerthuso rhesymeg busnes unrhyw drafodion 
arwyddocaol sy'n anarferol neu y tu allan i gwrs busnes arferol; ac

• adolygu adroddiadau archwilio mewnol, adolygu dogfennau busnes a gohebiaeth yn 
ymwneud â hawliadau a chontractau mawr a wnaed fel rhan o'n profion sylweddol, yn 
ogystal â gweithdrefnau asesu risg parhaus mewn perthynas â thwyll, diffyg cydymffurfio â 
chyfreithiau a rheoleiddio neu reoleidd-dra.

I also communicated relevant identified laws and regulations and potential fraud risks to all 
engagement team members and remained alert to any indications of fraud or non-compliance with 
laws and regulations throughout the audit. 
Cyfleais hefyd gyfreithiau a rheoliadau perthnasol a nodwyd a risgiau twyll posibl i holl aelodau'r 
tîm archwilio gan barhau i fod yn effro i unrhyw arwyddion o dwyll neu ddiffyg cydymffurfiaeth â 
chyfreithiau a rheoliadau drwy gydol yr archwiliad. 
Mae disgrifiad pellach o fy nghyfrifoldebau dros archwilio’r datganiadau ariannol ar wefan y 
Cyngor Adrodd Ariannol yn: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae'r disgrifiad hwn yn rhan 
o fy nhystysgrif. 
Cyfrifoldebau archwilio eraill
Mae'n ofynnol i fi gael tystiolaeth ddigonol i roi sicrwydd rhesymol bod yr incwm a'r gwariant a 
adroddwyd yn y datganiadau ariannol wedi'u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd 
a bod y trafodion ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu rheoli. 
Rwyf yn cyfathrebu â'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu ynghylch, ymhlith materion eraill, gwmpas 
ac amseriad arfaethedig yr archwiliad a chanfyddiadau archwilio sylweddol, gan gynnwys unrhyw 
ddiffygion sylweddol mewn rheolaeth fewnol a nodaf yn ystod fy archwiliad. 

Adroddiad
Nid oes gennyf unrhyw sylwadau i'w gwneud ar y datganiadau ariannol hyn.

Cyfieithiad Cymraeg
Rwyf wedi ardystio ac adrodd ar y datganiadau ariannol hyn yn eu ffurf wreiddoil. Mae’r fersiwn 
hon yn gyfieithiad o’r fersiwn Saesneg wreiddiol. Mae Arolygiaeth Gynllunio yn gyfrifol am 
gywirdeb y cyfieithiad hyn.

Gareth Davies        30 Mehefin 2022
Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol

Swyddfa Archwilio Genedlaethol 
157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 
London 
SW1W 9SP

Datganiadau ariannol ar gyfer 
y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 
Mawrth 2022
Mae fformat a chynnwys y datganiadau ariannol yn yr adran 
hon yn unol â chanllawiau perthnasol y Trysorlys.
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Datganiad o wariant net 
cynhwysfawr

Mae’r Nodiadau sy’n dechrau ar dudalen 110 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn. 

Cymeradwywyd y cyfrifon ar dudalennau 106 i 125 gan Fwrdd yr Arolygiaeth ar 9 Mehefin 2022 ac 
fe’u llofnodwyd ar ei ran gan:

Sarah Richards, 
Prif Weithredwr  
27 Mehefin 2022

2021/22 2020/21
Nodyn £'000 £'000

Incwm o werthu nwyddau a gwasanaethau (1,433) (2,893)

Incwm gweithredu arall (11,224) (9,153)

Incwm gweithredu 5 (12,657) (12,046)
Costau staff 4a 45,446 48,436
Costau gweinyddol eraill 4b 15,286 15,643

Cyfanswm gwariant gweithredu 60,732 64,079

Gwariant net ar gyfer y flwyddyn 48,075 52,033

Mae’r incwm a’r gwariant ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 yn cynnwys 
gweithgareddau’r Arolygiaeth Gynllunio yng Nghymru. Ar 1 Hydref 2021, trosglwyddwyd y 
gweithgareddau hyn i Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ar gyfer Llywodraeth 
Cymru. Felly, adroddir am yr incwm a’r gwariant cysylltiedig am y cyfnod 1 Hydref 2021 i 
31 Mawrth 2022 yn adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru. Mae mwy o wybodaeth am y 
trosglwyddiad ar gael yn Nodyn 2. Roedd holl incwm a gwariant yr Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer y 
flwyddyn yn deillio o weithgareddau sy’n parhau.

Mae’r Nodiadau sy’n dechrau ar dudalen 110 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn.

Datganiad o’r sefyllfa ariannol
Nodyn

31 Mawrth 2022 
£'000

31 Mawrth 2021 
£'000

Asedau anghyfredol

Eiddo, peiriannau ac offer 6 143 758
Asedau anniriaethol 7 8,572 3,631
Rhagdaliadau sy’n fwy na blwyddyn 8 33 1

Cyfanswm asedau anghyfredol 8,748 4,390
Asedau cyfredol
Masnach a symiau eraill sy’n 
dderbyniadwy

8 6,088 6,258

Arian parod a chyfwerth ag arian 
parod

9 6,949 5,522

Cyfanswm asedau cyfredol 13,037 11,780

Cyfanswm asedau 21,785 16,170

Rhwymedigaethau cyfredol

Masnach a symiau eraill sy’n 
daladwy

10 (8,438) (7,887)

Darpariaethau 11 (73) (109)

Cyfanswm rhwymedigaethau 
cyfredol

(8,511) (7,996)

Asedau llai rhwymedigaethau 13,274 8,174
Ecwiti trethdalwyr
Cronfa gyffredinol 13,274 8,174

Cyfanswm ecwiti trethdalwyr 13,274 8,174
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Mae’r Nodiadau sy’n dechrau ar dudalen 110 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn

Datganiad o lifoedd arian

Mae’r Nodiadau sy’n dechrau ar dudalen 110 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn.

Nodyn
2021/22 
£'000

2020/21 
£'000

Llifoedd arian parod o weithgareddau gweithredu

Gwariant gweithredu net (48,075) (52,033)

Addasiadau ar gyfer trafodion heb fod yn arian parod 4b, 5 996 1,253
(Cynnydd)/Gostyngiad mewn masnach a symiau eraill 
sy’n dderbyniadwy

8 138 134

Llai symudiad yn y ddarpariaeth drwgddyledion 4b 10 (1)
Cynnydd/(Gostyngiad) mewn symiau masnach
sy’n daladwy

10 551 649

Llai symudiadau mewn symiau sy’n daladwy yn 
ymwneud ag eitemau nad ydynt yn mynd trwy’r 
SOCNE

6, 7 - (13)

Defnydd o ddarpariaethau 11 (21) (138)

All-lif arian parod net o weithgareddau gweithredu (46,401) (50,149)

Llifoedd arian parod o weithgareddau buddsoddi

Prynu eiddo, peiriannau ac offer 6 (160) (65)

Prynu asedau anniriaethol 7 (5,012) (3,568)

All-lif arian parod net o weithgareddau buddsoddi (5,172) (3,633)
Llifoedd arian parod o weithgareddau cyllido

Cyllid gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau 53,000 58,041

Llif arian net o weithgareddau ariannu 53,000 58,041

(Gostyngiad)/cynnydd net mewn symiau arian 
parod a chyfwerth ag arian parod yn ystod y 
cyfnod

9 1,427 4,259

Symiau arian parod a chyfwerth ag arian parod ar 
ddechrau’r cyfnod

9 5,522 1,263

Symiau arian parod a chyfwerth ag arian parod ar 
ddiwedd y cyfnod

9 6,949 5,522

Datganiad o newidiadau i ecwiti 
trethdalwyr

Nodyn
2020/21 

£'000

Balans ar 31 Mawrth 2020 1,991

Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr ar gyfer 2020/21

Cyfanswm gwariant cynhwysfawr (52,033)

Taliadau heb fod yn arian parod – cyflog yr 
archwilydd

4b 60

Taliadau tybiannol 4b 115
Cyllid gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a 
Chymunedau

58,041

Balans ar 31 Mawrth 2021 8,174
Newidiadau i Ecwiti Trethdalwyr ar gyfer 2021/22
Cyfanswm gwariant cynhwysfawr (48,075)
Taliadau heb fod yn arian parod – cyflog yr 
archwilydd

4b 60

Taliadau tybiannol 4b 115
Cyllid gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a 
Chymunedau

53,000

Balans ar 31 Mawrth 2022 13,274
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Nodiadau i’r Cyfrifon

Nodyn 1. Datganiad o bolisïau cyfrifyddu ac amcangyfrifon
Nodyn 1.1 Polisïau cyfrifyddu
Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth (FReM) 
2021/22 a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM.
Mae’r polisïau cyfrifyddu a gaiff eu cynnwys yn y Llawlyfr Adroddiadau Ariannol yn cymhwyso’r 
Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS) fel y’u haddaswyd neu y’u dehonglwyd ar gyfer
cyd-destun y sector cyhoeddus. Pan fo’r Llawlyfr Adroddiadau Ariannol yn caniatáu dewis o bolisi 
cyfrifyddu, dewiswyd y polisi cyfrifyddu y barnwyd ei fod yn fwyaf priodol i amgylchiadau penodol 
yr Arolygiaeth at ddibenion rhoi darlun cywir a theg. Disgrifir y polisïau penodol a fabwysiadwyd 
gennym isod. Maen nhw wedi eu cymhwyso’n gyson wrth ymdrin ag eitemau yr ystyriwyd eu bod 
yn berthnasol mewn perthynas â’r cyfrifon.
Nodyn 1.1a Confensiwn cyfrifyddu
Paratowyd y cyfrifon hyn o dan y confensiwn cost hanesyddol a addaswyd i roi cyfrif am ailbrisio 
eiddo, peiriannau ac offer.
Nodyn 1.1b Amcangyfrifon a barnau cyfrifyddu
Mae paratoi gwybodaeth ariannol sy’n cydymffurfio â’r Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 
(IFRS) yn mynnu defnyddio amcangyfrifon cyfrifyddu penodol. Mae hefyd yn ofynnol bod rheolwyr 
yn arfer eu barn wrth gymhwyso’r polisïau cyfrifyddu. Yr amcangyfrifon a’r barnau cyfrifyddu 
allweddol yw croniadau (gweler Nodyn 10), darpariaethau (gweler Nodyn 11) a rhwymedigaethau 
amodol (gweler Nodyn 12). Caiff amcangyfrifon eu seilio ar wybodaeth hysbys yn y busnes a 
thueddiadau’r gorffennol.
Nodyn 1.1c Treth ar werth
Roedd y rhan fwyaf o weithgareddau’r Arolygiaeth Gynllunio y tu allan i faes TAW ac, yn 
gyffredinol, nid yw treth allosod yn gymwys ac nid yw treth fewnbwn ar bryniannau yn adenilladwy, 
ac eithrio o dan delerau Cyfarwyddyd y Trysorlys o dan adran 41(3) Deddf Treth Ar Werth 1994. 
Codir TAW na ellir ei hadennill ar y categori gwariant perthnasol neu caiff ei chynnwys yng nghost 
prynu cyfalaf asedau sefydlog. Pan godir treth allosod neu pan fo TAW fewnbwn yn adenilladwy, 
datgenir y symiau heb gynnwys TAW.
Nid ydym wedi ein cofrestru ar gyfer TAW ar wahân ond rydym yn gweithredu o dan rif cofrestru 
TAW yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau.
Nodyn 1.1d Incwm gweithredu
Cydnabyddir incwm pan fydd rhwymedigaeth gyflawni yn cael ei bodloni e.e. trwy ddarparu 
gwasanaeth i gwsmer.  Mae darparu gwasanaethau yn cyfeirio at yr amser a dreuliwyd ar waith 
achos.  O ran gwaith achos, megis ymchwiliadau Cynlluniau Lleol, a all ymestyn dros nifer o 
flynyddoedd ariannol, cyfrifir incwm ar y gwaith a gwblhawyd hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol 
a’i gronni ar sail cyfradd ddyddiol pro-rata. Nid ydym yn datgelu gwerth rhwymedigaethau 
perfformiad heb eu cyflawni gan y codir ar gontractau gyda chwsmeriaid ar gyfradd benodedig 
sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r gwaith a gwblhawyd hyd yma. Nid oes unrhyw drefniadau 

cyllido arwyddocaol ac mae telerau talu o fewn 30 diwrnod o dderbyn anfoneb.
Mae’r prif wasanaethau a gynigir i’w gweld yn y dadansoddiad segmentaidd yn Nodyn 2 i’r 
Datganiadau Ariannol, sy’n disgrifio’r meysydd gwasanaeth a’r incwm a dderbyniwyd.
Nodyn 1.1e Prydlesi gweithredu
Dosberthir prydlesi heblaw prydlesi cyllidol yn brydlesi gweithredu.  Codir prydlesi gweithredu ar 
y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr ar sail llinell syth dros oes y brydles, gan ystyried unrhyw 
gymhellion prydles yn unol â thelerau Safonau Cyfrifyddu Rhyngwladol (IAS) 17 – Datgeliadau a 
thrin prydlesi cyllidol ar wahân i brydlesi gweithredu. O 2022-23 ymlaen, bydd prydles yr adeilad 
swyddfa yn cael ei chategoreiddio’n ased hawl i ddefnyddio o dan IFRS 16.
Nodyn 1.1f Costau tybiannol
Yn unol â’r FReM, caiff costau tybiannol ar y gyfradd briodol eu cynnwys ar gyfer ffïoedd archwilio 
a gwasanaethau a ddarperir gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, sydd â chredyd 
gwrthdroi cyfartal yn y Datganiad o newidiadau i ecwiti trethdalwyr. Yn ogystal, mae costau 
tybiannol mewn incwm a gwariant yn adlewyrchu’r defnydd o’r ardoll brentisiaethau.
Nodyn 1.1g Eiddo, peiriannau ac offer
Caiff eiddo, peiriannau ac offer eu datgan ar werth teg gan ddefnyddio cost hanesyddol wedi 
ei dibrisio. Pan gânt eu cydnabod gyntaf, fe’u mesurir ar eu cost gan gynnwys unrhyw gostau y 
gellir eu priodoli’n uniongyrchol i’r gwaith o’u hadfer i gyflwr gwaith. Ni chaiff eiddo, peiriannau ac 
offer eu hailbrisio oherwydd, gan ddefnyddio mynegrifau a gyhoeddir gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol sy’n briodol i gategori’r ased, byddai’r gwerth yn anfaterol. Bydd asedau sy’n dal i gael eu 
defnyddio y tu hwnt i’r cyfnod bywyd defnyddiol safonol yn cael eu hymestyn neu’n aros ar werth 
llyfr o ddim, os yw’n briodol. Isafswm y lefel ar gyfer cyfalafu eiddo, peiriannau ac offer yw £5,000, 
neu £5,000 ar gyfer eitemau cyfanredol. Mae eitemau sy’n is na’r gwerth hwn yn cael eu codi fel 
costau ac fe’u dangosir yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr.
Nodyn 1.1h Dibrisiant
Caiff eiddo, peiriannau ac offer eu dibrisio ar gyfraddau a gyfrifir er mwyn dileu cost yr asedau 
dros eu hoes ddefnyddiol amcangyfrifedig ar sail llinell syth, fel a ganlyn:
Technoleg Gwybodaeth (TG Strategol) 3 blynedd Nodyn 
1.1i Asedau anniriaethol
Mae asedau anniriaethol yn cynnwys gwerth cyfalafog systemau a ddatblygwyd yn fewnol 
neu feddalwedd a brynwyd, trwyddedau meddalwedd a systemau sy’n cael eu datblygu. Caiff 
gwerth asedau anniriaethol eu datgan fel y gost, llai amorteiddio ac amhariad. Ni chaiff asedau 
anniriaethol eu hailbrisio; mae’r sefydliad o’r farn nad yw sail cost amnewid wedi’i hamorteiddio yn 
faterol wahanol i werth teg.
Mae ased meddalwedd fewnol newydd wrthi’n cael ei lunio ar gyfer system rheoli llif gwaith, a 
bydd yn cael ei amorteiddio pan ddechreuir ei ddefnyddio.
Nodyn 1.1j Amorteiddio ac amhariad
Caiff asedau anniriaethol eu hamorteiddio ar gyfraddau a gyfrifir er mwyn dileu’r asedau dros eu 
hoes ddefnyddiol amcangyfrifedig ar sail llinell syth, fel a ganlyn:
Meddalwedd a gynhyrchir yn fewnol 8 mlynedd
Caiff asedau sydd wrthi’n cael eu hadeiladu eu hamorteiddio o’r pwynt y dechreuir defnyddio’r 
ased. Rhestrir amorteiddio fel traul ac fe’i dangosir yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr. 
Mae’r system rheoli dogfennau bresennol yn dal i gael ei defnyddio ar ôl wyth mlynedd tra bod y 
system newydd i’w disodli yn cael ei datblygu. 
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Nodyn 1.1k Prydlesi cyllidol ac asedau hawl defnyddio
Caiff telerau holl brydlesi’r Arolygiaeth Gynllunio eu hadolygu a, lle mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn 
berchen ar y risgiau a’r taliadau, caiff prydlesi eu trin yn brydlesi cyllidol.
Hefyd, fe wnaeth yr Arolygiaeth Gynllunio adolygu pob contract gwasanaeth (e.e. contractau ar 
gyfer cyflenwi gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth) er mwyn penderfynu a yw’r contractau’n 
cynnwys prydles gyllidol ymgorfforedig, o dan delerau IAS 17 fel y’i dehonglir gan y Pwyllgor 
Dehongli Adroddiadau Ariannol Rhyngwladol (IFRIC) 4 – Penderfynu a yw Trefniant yn Cynnwys 
Prydles. 
O 2022-23 ymlaen, bydd prydles yr adeilad swyddfa yn cael ei chategoreiddio’n ased hawl i 
ddefnyddio – Gweler Nodyn 1.1o.
Note 1.1l Incwm cronedig a symiau masnach derbyniadwy
Mae incwm cronedig wedi’i gynnwys ar gyfer gwasanaethau a ddarparwyd ond heb eu hanfonebu 
ar 31 Mawrth 2022. Mae symiau masnach derbyniadwy wedi’u cynnwys lle mae gwasanaethau 
wedi’u darparu a’u hanfonebu ond heb eu talu. Cydnabyddir refeniw yn unol ag IFRS 15 Refeniw 
o gontractau gyda chwsmeriaid fel y nodwyd yn Nodyn 1.1d.
Nodyn 1.1m Darpariaethau
Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn darparu ar gyfer rhwymedigaethau cyfreithiol neu adeiladol sydd 
ag amseriad neu swm ansicr ar ddyddiad y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar sail yr amcangyfrif 
gorau o’r gwariant sydd ei angen i setlo’r rhwymedigaeth (gweler Nodyn 11).
Nodyn 1.1n Adrodd segmentaidd
Mae’r Arolygiaeth Gynllunio, fel un o Asiantaethau Gweithredol yr Adran Ffyniant Bro, Tai a 
Chymunedau, yn adrodd o dan un segment gweithredol yn unig: Adeiladu cartrefi gwell. Teimlir 
ei bod yn fwy priodol, felly, i seilio’r dadansoddiad segmentaidd ar brif feysydd gwaith achos, 
ar sail y strwythur adrodd mewnol. Nid yw’r asedau a’r rhwymedigaethau wedi cael eu cynnwys 
yn y dadansoddiad segmentaidd gan nad yw’r rhain wedi eu dosrannu, ond yn hytrach wedi eu 
defnyddio ar draws y sefydliad (gweler Nodyn 2).
Nodyn 1.1n Offerynnau ariannol
Gan fod ein gofynion arian parod yn cael eu bodloni trwy’r broses Amcangyfrif, mae offerynnau 
ariannol yn cyflawni rôl fwy cyfyngedig wrth greu a rheoli risg nag a fyddai’n berthnasol i gorff nad 
yw’n gorff sector cyhoeddus. Mae offerynnau ariannol yn ymwneud â chontractau i brynu eitemau 
anariannol yn unol â’n gofynion prynu a defnyddio disgwyliedig, felly nid ydym yn agored i lawer o 
risg o ran credyd, hylifedd neu’r farchnad.
Nodyn 1.1o Safonau cyfrifyddu a dehongliadau nas mabwysiadwyd hyd yn hyn
Cyhoeddwyd y safonau, y diwygiadau a’r dehongliadau canlynol, ond nid ydynt ar waith hyd yn 
hyn:

Newid a gyhoeddwyd

Cyhoeddwyd 
gan y Bwrdd 

Safonau 
Cyfrifyddu 

Rhyngwladol

Y flwyddyn ariannol 
y byddai’r newid yn 

gymwys iddi’n gyntaf

Safonau Adrodd Ariannol 
Rhyngwladol 16 Prydlesi

Ionawr 2016 Daw i rym o 2022/23

Safonau Adrodd Ariannol 
Rhyngwladol 17 Contractau 
Yswiriant

Mai 2017
Ni ddisgwylir ei weithredu 
cyn 2023/24

Datgeliad ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2021/22
Yn unol ag IAS 8, mae’n ofynnol i ni ddatgelu effaith safonau newydd. Isod, ceir ein hasesiad o 
IFRS 16.
Yn ystod y flwyddyn ariannol, gwnaethom barhau i negodi cytundeb prydles mewn perthynas 
â’n llety swyddfa yn Temple Quay House, Bryste. O ganlyniad i’r ansicrwydd ynglŵn â’n gofynion 
yn ymwneud â chanlyniad ein prosiect “Ffyrdd o Weithio yn y Dyfodol” a chynlluniau Asiantaeth 
Eiddo’r Llywodraeth i adnewyddu’r adeilad, nid ydym wedi llofnodi cytundeb eto. Mae’r 
datgeliadau yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol hon wedi’u seilio 
ar barhau i feddiannu a defnyddio’r adeilad gan dalu rhent yn unol â darpariaethau contract 
drafft. Ar y sail hon, gyda’r telerau drafft am bum mlynedd o 1 Ebrill 2021, byddwn yn creu ased 
hawl i ddefnyddio fel addasiad balans agoriadol ar 1 Ebrill 2022, ar sail dal i fyny cronnus, fel 
sy’n ofynnol gan y safon a ddaw i rym i ni ar yr un dyddiad. Os caiff y brydles ei llofnodi, bydd y 
goblygiadau i’r cyfrifon ar gyfer y Flwyddyn a Ddaw i Ben ar 31 Mawrth 2023 fel a ganlyn:
Gwariant:

• Dim costau prydlesu/rhentu eiddo.
• Llog ymhlyg a godir ar y brydles newydd wedi’i chyfalafu o £17k (gallai’r tybiaethau a’r 

gwerthoedd newid).
Dibrisiant:

• Dibrisiant llinell syth o £872K yn erbyn gwerth gostyngol y taliadau prydles sy’n weddill ar 1 
Ebrill 2022.

Ased Cyfalafol:
• Cydnabod ased hawl i ddefnyddio ar werth o £3,471k fel addasiad balans agoriadol. Y 

gwerth hwn yw gwerth gostyngol y 4 blynedd sy’n weddill o daliadau rhent, wedi’i ostwng ar 
gyfradd o 0.95% fel y darperir ar ei gyfer yn y papur System Gwariant Cyhoeddus (PES).

Rhwymedigaethau:
• Cydnabod rhwymedigaeth tymor hir o £2,591K a rhwymedigaeth tymor byr o £880K ar 

ddechrau’r flwyddyn. Byddai’n lleihau erbyn diwedd y flwyddyn i rwymedigaeth tymor hir o 
£1,719K a rhwymedigaeth tymor byr o £872K.

• Yn ystod y flwyddyn, bydd taliad arian parod o £897k, sef gwerth y rhent blynyddol, yn cael 
ei wneud yn erbyn y rhwymedigaeth, wedi’i wrthbwyso gan effaith net gwerth gostyngol 
wedi’i gyfalafu y taliad rhent a thâl llog ymhlyg.

Nodyn 1.1p Busnes hyfyw
Yn gyffredin â sefydliadau eraill y Llywodraeth, caiff ein rhwymedigaethau yn y dyfodol eu hariannu 
gan adnoddau a gymeradwyir yn flynyddol gan y Senedd.  Dylai cymeradwyaeth i symiau sy’n 
ofynnol ar gyfer 2022/23 gael ei rhoi cyn Toriad y Senedd ac nid oes unrhyw reswm i gredu na 
cheir cymeradwyaeth yn y dyfodol i gefnogi gweithgareddau busnes arferol.  Yn unol â hynny, 
ystyriwyd ei bod yn briodol mabwysiadu sail busnes hyfyw drwy gydol yr adroddiad hwn ac wrth 
baratoi Datganiadau Ariannol 2021/22.
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Mae’r tabl isod yn dangos y costau a’r incwm ar gyfer gweithgareddau yn ôl ffrwd incwm yng 
Nghymru hyd at 30 Medi 2021. Ariannwyd cost net swyddogaeth Cymru, sef £300k, o Lywodraeth 
Cymru.

Nodyn 2. Trosglwyddo swyddogaeth
Ar 1 Hydref 2021, trosglwyddwyd gweithgareddau Arolygiaeth Gynllunio Cymru i gorff unigol 
newydd, sef Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru, o dan newid Peirianwaith y 
Llywodraeth. Fel trosglwyddiad swyddogaeth i weinyddiaeth ddatganoledig, cyfrifwyd ar gyfer 
hyn fel Trosglwyddiad drwy Amsugnad o dan yr FReM. Mae’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth 
i ben ar 31 Mawrth 2022 yn cynnwys chwe mis o incwm a gwariant sy’n ymwneud â gwaith 
achos yng Nghymru, fel y nodir yn u tabl isod. Cyfraniad Llywodraeth Cymru at gostau ar gyfer y 
cyfnod hyd at 30 Medi 2021 oedd £300k (£600k ar gyfer y Flwyddyn Ariannol a Ddaeth i Ben ar 31 
Mawrth 2021). Ni throsglwyddwyd unrhyw asedau na rhwymedigaethau, ac nid oedd arian parod 
na chronfeydd wrth gefn wedi newid o ganlyniad i’r gwahaniad. O 1 Hydref 2021, mae unrhyw 
wasanaethau a ddarparwyd i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru neu a dderbyniwyd 
ganddo yn cael eu darparu ar sail hyd braich, a byddai cytundeb lefel gwasanaeth priodol yn cael 
ei ffurfio rhwng y ddau endid. Byddai’r cytundeb yn nodi manylion y costau cysylltiedig ar sail 
adfer cost lawn am y gwasanaeth a ddarparwyd a gorbenion cymesur.

2021/22
£'000

Incwm o werthu nwyddau a gwasanaethau

Cyllid gan Lywodraeth Cymru 1,396
Incwm uniongyrchol gan Lywodraeth 
Cymru

37

Cyfanswm cyllid gan Lywodraeth Cymru 1,433
Incwm uniongyrchol gan gyrff a 
sefydliadau eraill y Llywodraeth

457

Cyfanswm incwm 1,890

Costau staff 1,289
Costau gweinyddol uniongyrchol: 
Rhenti o dan brydlesi gweithredu – Hurio 
peiriannau a pheirianwaith

1

Prydlesi gweithredu eraill 54
Teithio, cynhaliaeth a lletygarwch 16
Gwasanaethau cyfreithiol a phroffesiynol 119
Gwasanaethau cymorth 49
Costau gweinyddol eraill 62

Cyfanswm costau uniongyrchol 1,590
Dyraniad gorbenion 300

Cyfanswm gwariant gweithredu 1,890

Gwariant net -

2021/22
£'000

2021/22 
£'000

2021/22
£'000

Cost Incwm Net

Apeliadau cynllunio 371 - 371

Seilwaith Cenedlaethol - - -
Cynlluniau Lleol 234 - 234
Apeliadau gorfodi 74 - 74
Hawliau Tramwy 62 - 62

Apeliadau Cynllunio Adeiladau Rhestredig 5 - 5

Gwaith Achos Arbenigol Mawr arall 826 - 826
Incwm o Lywodraeth Cymru - (1,433) (1,433)
Rhaglen Trawsnewid - - -
Arall 18 - 18

Cyfansymiau 1,590 (1,433) 157

Mae costau gweinyddol eraill yn cynnwys: Drwgddyledion; Telathrebu a Thechnoleg Gwybodaeth 
arall; Hyfforddiant a Chynadleddau; Gwasanaethau Post; a chostau Amrywiol eraill.

FTE as at 
30/09/22

Uwch aelodau staff 2

Arolygydd ar gyflog misol 19.05
Cymorth 22.34

Cyfanswm 43.39

Trosglwyddwyd 45 aelod o staff (43.39 cyfwerth ag amser llawn) o’r Arolygiaeth Gynllunio i 
Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru. Nid oedd unrhyw 
ddiswyddiadau. Defnyddiwyd telerau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth (TUPE) ar 
gyfer trosglwyddo staff i Is-adran newydd Cymru.
Mae staff a drosglwyddwyd, a ddadansoddwyd yn ôl gradd, fel a ganlyn:
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Nodyn 3. Datganiad o gostau gweithredu yn ôl segmentau 
Rydym yn adrodd ar sail y dadansoddiad segmentaidd ar brif feysydd gwaith achos a chategorïau 
incwm a gwariant eraill arwyddocaol.

7.Gorchmynion prynu gorfodol: Gwaith yr ymgymerir ag ef mewn perthynas â gwrthwynebiadau a 
geir yn ymwneud â gorchymyn prynu gorfodol yw hyn.
8.Gwaith achos arbenigol mawr arall: Mae hyn yn cwmpasu gwaith yr ymgymerir ag ef ar ran 
adrannau eraill y llywodraeth. Caiff y costau hyn eu hadennill yn rhannol yn unig o’r gwaith rydym 
yn ymgymryd ag ef ar ran adrannau eraill y llywodraeth.
9.Incwm o Lywodraeth Cymru: mae hyn yn cwmpasu gwaith a wneir ar ran Llywodraeth Cymru yr 
adenillwn gostau ar ei gyfer tan 30 Medi 2021, fel yr adlewyrchir yn Nodyn 2 a Nodyn 5 i’r Cyfrifon.
10.Cymorth Rhaglenni: Cymorth ychwanegol i’r Rhaglen Newid na ellir ei briodoli’n uniongyrchol i 
fathau o waith achos.
11.Arall: Mae hyn yn cwmpasu’r holl waith achos arall na restrir uchod ac mae’n cynnwys gwneud 
penderfyniadau costau sy’n deillio o apeliadau/hysbysiadau gorfodi a dynnir yn ôl a gwneud 
penderfyniadau ar apeliadau Hysbysiadau Prynu, yn bennaf. Gall y gwaith hwn gynnwys pynciau 
fel gorchmynion diogelu coed a thrafnidiaeth.

Nodyn 4. Gwariant gweithredu
Nodyn 4a. Costau staff
Cyflog Cyfarwyddwyr
Mae cyflogau Cyfarwyddwyr wedi’u cynnwys yn yr adran Costau Staff ac mae mwy o fanylion i’w 
gweld yn yr Adroddiad Cyflogau.
Costau staff – Mae costau staff yn cynnwys:

2021/22 
£'000

2020/21 
£'000

Cyflogau 32,432 34,450
Costau nawdd 
cymdeithasol

3,644 3,857

Costau pensiwn eraill 8,804 9,412

Is-gyfanswm 44,880 47,719
Staff asiantaeth 566 717

Cyfanswm costau 
staff net

45,446 48,436

2021/22 2021/22 2021/22 2020/21 2020/21 2020/21

Cost 
£'000

Incwm 
£'000

Net 
£'000

Cost 
£'000

Incwm 
£'000

Net 
£'000

Apeliadau cynllunio 27,416 - 27,416 31,199 - 31,199

Seilwaith Cenedlaethol 11,426 (5,304) 6,122 11,669 (4,749) 6,920
Cynlluniau lleol 9,518 (3,549) 5,969 7,712 (2,635) 5,077
Apeliadau gorfodi 5,156 - 5,156 5,393 - 5,393
Hawliau Tramwy 1,011 - 1,011 1,046 - 1,046
Apeliadau Cynllunio Adeiladau 
Rhestredig

164 - 164 323 - 323

Gorchmynion Prynu Gorfodol 461 (208) 253 188 (123) 65
Gwaith Achos Arbenigol Mawr arall 3,986 (1,556) 2,430 3,687 (1,109) 2,578
Incwm o Lywodraeth Cymru - (1,433) (1,433) - (2,893) (2,893)
Cymorth Rhaglenni 138 - 138 894 - 894
Arall 1,456 (607) 849 1,968 (537) 1,431

Totals 60,732 (12,657) 48,075 64,079 (12,046) 52,033

Nid yw’r asedau a’r rhwymedigaethau wedi’u cynnwys yn y dadansoddiad segmentaidd 
oherwydd fe’u defnyddir ar draws y sefydliad, ac ni chânt eu dosrannu na’u hadrodd yn y modd 
hwn i uwch arweinwyr.
Caiff yr Arolygiaeth Gynllunio y rhan fwyaf o’i chyllid gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, 
ond cafodd oddeutu 21% o’i chostau yn 2021/22 (19% yn 2020/21) eu hadennill trwy godi tâl 
ar gymysgedd o adrannau eraill y llywodraeth ganolog, cyrff llywodraeth leol neu unigolion a 
busnesau preifat.
Disgrifiad o’r segmentau
1.Apeliadau Cynllunio: Mae hyn yn cwmpasu’r apeliadau cynllunio arferol sy’n effeithio ar ddeiliaid 
tai, apeliadau hysbysebu a mân apeliadau masnachol.
2.Seilwaith Cenedlaethol: Mae hyn yn ymwneud â gwaith yr ymgymerir ag ef ar gynigion ar raddfa 
fawr sy’n cefnogi’r economi, a gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, gan gynnwys rheilffyrdd, 
gorsafoedd cynhyrchu ynni, porthladdoedd a meysydd awyr. Mae’r costau hyn yn cynnwys elfen 
o waith cyn gwneud cais, sy’n digwydd cyn i’r incwm gael ei gydnabod, felly gall costau a’r incwm 
cysylltiedig rychwantu blynyddoedd ariannol gwahanol.
3.Cynlluniau Lleol: Mae hyn yn cwmpasu gwaith yr ymgymerir ag ef mewn perthynas ag archwilio 
cynlluniau lleol Awdurdodau Cynllunio Lleol.
4.Apeliadau gorfodi: Dyma lle gwneir apêl yn erbyn hysbysiadau gorfodi pan ymgymerir â 
datblygiad heb ganiatâd cynllunio neu pan nad yw’n unol â chais cynllunio cymeradwy.
5.Hawliau tramwy: Gwaith a wneir wrth adolygu gorchmynion yn ymwneud â hawliau tramwy yw 
hyn.
6.Apeliadau cynllunio adeiladau rhestredig: Mae hyn yn cwmpasu apeliadau sy’n ymwneud â 
gwaith yr ymgymerir ag ef mewn perthynas ag adeiladau rhestredig.
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Note 5. Operating income

Nodyn 2021/22 - £'000 2020/21 - £'000
Rhenti dan brydlesi gweithredu:
Hurio offer a pheiriannau 166 110
Prydlesi gweithredu eraill 946 957

Cyfanswm 1,112 1,067
Eitemau anariannol:
Dibrisiant 6 775 905
Amorteiddio 7 71 63
Darpariaeth ar gyfer dyledion amheus (9) 1
Cyflog yr Archwilyddd 60 60
Taliadau adenilladwy yr Adran Ffyniant Bro, Tai 
a Chymunedau

115 115

Gwasanaethau Hyfforddi’r Ardoll Brentisiaethau 30 17
Cynnydd mewn darpariaeth yn ystod y 
flwyddyn

- 109

Ôl-gofnodi darpariaethau (15) -

Cyfanswm 1,027 1,270
Gwariant arall:
Ffïoedd i Arolygwyr heb fod ar gyflog misol 1,309 839
Teithio, cynhaliaeth a lletygarwch 1,136 732
Costau llety 1,069 880
Gwasanaethau cyfreithiol a phroffesiynol 1,991 1,956
Gwasanaethau Cymorth 3,768 3,889
Ymchwil a Datblygu 52 605
Technoleg Gwybodaeth 1,983 2,293
Costau ex gratia 288 74
Costau anffafriol 284 685
Drwgddyledion a dileu dyledion 60 128
Telathrebu 115 143
Hyfforddiant a chynadleddau 273 238
Gwasanaethau post 136 47
Cyflenwadau swyddfa 118 77
Costau gweinyddol eraill 565 720

Cyfanswm 13,147 13,306
Cyfanswm costau gweinyddol 15,286 15,643

2021/22 
£'000

2020/21 
£'000

Ffïoedd a thaliadau

Cynlluniau lleol 3,549 2,635
Seilwaith cenedlaethol 5,304 4,749
Gorchmynion prynu gorfodol 208 123

Gwaith achos arbenigol mawr arall 1,556 1,109

Cyfanswm ffïoedd a thaliadau 10,617 8,616
Nwyddau a gwasanaethau

Incwm o Lywodraeth Cymru 1,433 2,893

Cyfanswm nwyddau a gwasanaethau 1,433 2,893
Incwm amrywiol

Adennill costau anffafriol 569 518

Arall 7 2

Cyfanswm incwm amrywiol 576 520

Cyfanswm incwm tybiannol amrywiol 31 17

Cyfanswm incwm gweithredu 12,657 12,046

118

Nodyn 4b. Costau gweinyddol eraill
Cyflog yr Archwilydd - Mae'n cynrychioli’r ffi archwilio dybiannol mewn perthynas ag ardystiad 
blynyddol y Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol o ddatganiadau ariannol yr Arolygiaeth Gynllunio.  
Nid oedd unrhyw gyflog yn ddyledus am waith heb fod yn waith archwilio.
Mae taliadau adenilladwy yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau ar gyfer cyflenwi 
gwasanaethau cyfrifyddu ac Adnoddau Dynol.
Mae costau gweinyddol eraill yn cynnwys ffïoedd proffesiynol, cyhoeddiadau, dodrefn a ffitiadau, 
gwasanaethau recriwtio a gwasanaethau cyfieithu.
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Nodyn 6. Eiddo, peiriannau ac offer

2021/22 
Technoleg 

Gwybodaeth 
£’000

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill  2021 2,694
Ychwanegiadau 160
Gwarediadau (1)

Ar 31 Mawrth  2022 2,853
Dibrisiant
Ar 1 Ebrill  2021 1,936
Codwyd yn y flwyddyn 775
Gwarediadau (1)

Ar 31 Mawrth  2022 2,710

Gwerth llyfr net ar 31 
Mawrth 2022

143

Ar 31 Mawrth 2021 758
Cyllido asedau
Yn berchen arnynt ar 31 
Mawrth 2022

143

2020/21 
Technoleg 

Gwybodaeth 
£’000

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill  2020 2,616
Ychwanegiadau 78
Gwarediadau -

Ar 31 Mawrth  2021 2,694
Dibrisiant
Ar 1 Ebrill  2020 1,031
Codwyd yn y flwyddyn 905
Gwarediadau -

Ar 31 Mawrth  2021 1,936

Gwerth llyfr net ar 31 
Mawrth 2021

758

Ar 31 Mawrth 2020 1,585
Cyllido asedau
Yn berchen arnynt ar 31 
Mawrth 2021

758

Technoleg Gwybodaeth a Gynhyrchwyd yn Fewnol

2021/22

Ased sydd 
wrthi’n cael ei 

adeiladu 
£’000

Ar waith 
£’000

Cyfanswm 
£’000

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2021 3,568 3,473 7,041

Ychwanegiadau 4,939 73 5,012
Gwarediadau - (171) (171)

Ar 31 Mawrth 2022 8,507 3,375 11,882
Amorteiddio
Ar 1 Ebrill 2021 - 3,410 3,410
Codwyd yn y flwyddyn - 71 71
Gwarediadau - (171) (171)

Ar 31 Mawrth 2022 - 3,310 3,310

Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2022 8,507 65 8,572
Ar 31 Mawrth 3,568 63 3,631

Cyllido asedau

Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2022 8,507 65 8,572

2020/21

Ased sydd 
wrthi’n cael ei 

adeiladu 
£’000

Ar waith 
£’000

Cyfanswm 
£’000

Cost neu brisiad

Ar 1 Ebrill 2020 - 3,473 3,473

Ychwanegiadau 3,568 - 3,568

Ar 31 Mawrth  2021 3,568 3,473 7,041
Amorteiddio
Ar 1 Ebrill 2020 - 3,347 3,347
Codwyd yn y flwyddyn - 63 63

Ar 31 Mawrth 2021 - 3,410 3,410

Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2021 3,568 63 3,631
Ar 31 Mawrth 2020 - 126 126

Cyllido asedau

Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2021 3,568 63 3,631

120 121

Note 7. Intangible assets
Mae’r asedau Anniriaethol yn cynnwys ased sylweddol ar gyfer y system rheoli dogfennau, yn 
bennaf. Mae gan yr ased hwn werth cost o dros £8miliwn.
Mae’r system bresennol o reoli dogfennau, â gwerth llyfr net o ddim, yn dal i fodoli tra bod system 
newydd i’w disodli yn cael ei datblygu.
Yr ychwanegiad ased sydd wrthi’n cael ei adeiladu, sef £4.9m, yw cyfanswm gwerth costau yn 
y flwyddyn ein porth Gwasanaeth Cyhoeddus Digidol a gynhyrchwyd yn fewnol sy’n cynnwys 
nwyddau a gwasanaethau y gellir eu priodoli’n uniongyrchol ar gyfer gwaith a gwblhawyd yn ystod 
y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022.
Roedd Ymrwymiadau Cyfalaf ar gyfer yr ased sydd wrthi’n cael ei adeiladu ar 31 Mawrth 2022 yn 
£0.4m gan fod cyllid yn cael ei ryddhau a’i gymeradwyo bob chwarter (2020/21 £0m).
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Nodyn 11. DarpariaethauNodyn 8. Symiau masnach sy’n dderbyniadwy ac asedau cyfredol eraill
Mae symiau eraill sy’n dderbyniadwy yn cynnwys balansau sy’n daladwy gan sefydliadau ac 
adrannau eraill y llywodraeth nad ydynt yn ymwneud â gwaith rheolaidd ar sail ffi a blaensymiau 
ac adenillion amrywiol y gyflogres.

Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
2021/22 
£'000

2020/21 
£'000

Symiau masnach sy’n dderbyniadwy 1,560 1,365

Symiau eraill sy’n dderbyniadwy - TAW 314 360
Symiau eraill sy’n dderbyniadwy - Arall 142 471
Rhagdaliadau ac incwm cronedig 4,072 4,062

Cyfanswm 6,088 6,258
Rhagdaliadau sy’n dod yn ddyledus ar ôl 
blwyddyn

33 1

Cyfanswm 6,121 6,259

2021/22 
£'000

2020/21 
£'000

Balans ar 1 Ebrill 5,522 1,263
Newid net i falansau arian parod a chyfwerth ag 
arian parod

1,427 4,259

Balans ar 31 Mawrth 6,949 5,522

Nodyn 10. Symiau masnach sy’n daladwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill

Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
2021/22 
£'000

2020/21 
£'000

Symiau masnach sy’n daladwy 5 65

Symiau eraill sy’n daladwy - TAW, trethiant a nawdd 
cymdeithasol

953 990

Symiau eraill sy’n daladwy - yn cynnwys didyniadau’r 
gyflogres

1,597 1,297

Croniadau ac incwm gohiriedig 5,883 5,535

Cyfanswm y symiau taladwy ar 31 Mawrth 8,438 7,887

Ex gratia 
£'000

Costau 
anffafriol 

£'000

Cyfanswm 
£'000

Balans ar 1 Ebrill 2021 73 36 109

Defnyddiwyd yn y flwyddyn - (21) (21)
Ôl-gofnodwyd yn y 
flwyddyn

- (15) (15)

Balans ar 31 Mawrth  
2022

73 - 73

Balans ar 1 Ebrill  2020 138 - 138

Darparwyd yn y flwyddyn 73 36 109

Defnyddiwyd yn y flwyddyn (138) - (138)

Balans ar 31 Mawrth 2021 73 36 109

2021/22 
£'000

2020/21 
£'000

Dim hwyrach nag un flwyddyn 73 109

122 123

Nodyn 9. Arian parod a chyfwerth ag arian parod
Cedwir yr holl falansau arian parod yng Ngwasanaeth Bancio’r Llywodraeth.

Ex gratia
Taliadau anstatudol yw taliadau ex gratia, a wneir yn gyffredinol o ganlyniad i gamgymeriad 
cydnabyddedig sy’n achosi gwariant diangen i’r hawliwr. Gall hyn gynnwys achosion lle mae’r 
Ombwdsmon Seneddol yn canfod camweinyddu. Y ddarpariaeth yw’r amcangyfrif gorau ar sail ar 
y wybodaeth sydd ar gael.
Costau anffafriol
Costau ymgyfreitha yw costau anffafriol, y gellid mynd iddynt yn dilyn ceisiadau aflwyddiannus i 
wrthwynebu her i benderfyniad Arolygydd yn yr Uchel Lys. Y ddarpariaeth yw’r amcangyfrif gorau 
ar sail y wybodaeth sydd ar gael.
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Nodyn 12. Rhwymedigaethau amodol a ddatgelir o dan IAS 37
Roedd dau fath o rwymedigaeth amodol yn bodoli ar 31 Mawrth 2021, na ddarparwyd ar eu cyfer 
yn y cyfrifon.  Roedd y rhain fel a ganlyn:
(a) Taliadau ex gratia y gellid eu gwneud i apelyddion neu bartïon eraill i apêl o ganlyniad 
i gamgymeriad cydnabyddedig sy’n achosi gwariant diangen i’r hawliwr. Mae’n anodd iawn 
rhagweld amseriad a gwerth y taliadau hyn, ond yr amcangyfrif gorau o’r rhwymedigaeth amodol 
yw £188,000 (2019/20: £5,000);
(b) Costau ymgyfreitha y gellid mynd iddynt yn dilyn ceisiadau aflwyddiannus i wrthwynebu 
her i benderfyniad gan Arolygydd yn yr Uchel Lys. Mae’n anodd rhagweld amseriad a gwerth y 
dyfarniadau hyn. Rydym wedi adolygu tystiolaeth o flynyddoedd blaenorol ar nifer yr achosion 
a arweiniodd at daliad, a thrwy gymhwyso’r duedd hon i’r achosion yn y flwyddyn gyfredol, 
amcangyfrifwn rwymedigaeth amodol o £70,000 (2019/20: £88,000).

Nodyn 13. Ymrwymiadau o dan brydlesi
Yn ystod y flwyddyn, caiff dau eiddo eu meddiannu gan yr Arolygiaeth a’u defnyddio ar gyfer 
gweithgareddau gweithredol, un yng Nghaerdydd (Cymru) ac un ym Mryste (Lloegr). Darperir y 
ddau eiddo trwy femorandwm telerau meddiannu gyda chyrff eraill y Goron. Cafodd yr eiddo yng 
Nghaerdydd ei drosglwyddo fel rhan o’r trosglwyddo swyddogaeth i weinyddiaeth ddatganoledig 
Cymru. I ganslo’r memorandwm telerau meddiannu, mae’n ofynnol i ni roi 12 mis o rybudd. Pe 
byddai’r un o’r ddau yn cael eu terfynu gyda llai o rybudd, byddai’r Arolygiaeth yn atebol am y 
costau a gytunwyd am y cyfnod 12 mis llawn. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn ail-negodi’r brydles fel 
nad oes unrhyw ymrwymiadau i’w datgelu ar 31 Mawrth 2022.

Nodyn 14. Ymrwymiadau ariannol eraill
Mae’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau yn rheoli contract sylweddol ar gyfer gwasanaethau 
technoleg ar ein rhan, ac adlewyrchir yr ymrwymiad yn llawn yn Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau.
Mae’r taliadau yr ydym wedi ymrwymo iddynt, ar gyfer gwasanaethau technoleg a theleffoni yn 
bennaf, fel a ganlyn.

2021/22 
£'000

2020/21 
£'000

Dim hwyrach nag un flwyddyn 592 821

Hwyrach nag un flwyddyn a dim mwy na
phum mlynedd

- 25

Nodyn 15. Offerynnau Ariannol
Gan y bodlonir ein gofynion arian parod trwy’r broses amcangyfrif, mae offerynnau ariannol yn 
chwarae rhan fwy cyfyngedig mewn creu a rheoli risg nag a fyddai’n berthnasol i gorff nad yw 
yn y sector cyhoeddus.  Mae mwyafrif yr offerynnau ariannol yn ymwneud â chontractau i brynu 
eitemau anariannol, yn unol â’n gofynion prynu a defnyddio disgwyliedig, felly nid ydym yn agored 
i lawer o risg o ran credyd, hylifedd na’r farchnad.

Nodyn 16. Trafodion partïon cysylltiedig
Yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau yw’r parti cysylltiedig sy’n rheoli a’r parti sy’n rheoli, yn y 
pen draw.
Ystyrir bod Llywodraeth Cymru yn barti cysylltiedig, y mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi cynnal 
nifer sylweddol o drafodion perthnasol â hi yn ystod y flwyddyn.
Yn ogystal, mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi cynnal nifer fawr o drafodion perthnasol ag adrannau 
eraill y llywodraeth, cyrff y llywodraeth ganolog a sefydliadau llywodraeth leol yn ymwneud â’i 
busnes arferol. Yr Adrannau y mae’r Arolygiaeth yn cynnal y trafodion mwyaf arwyddocaol â nhw 
yw: Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig; yr Adran Drafnidiaeth; Highways England; 
Adran Gyfreithiol y Llywodraeth; ac Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth.
Rhaid i aelodau Anweithredol a Gweithredol y Bwrdd ddatgan unrhyw fuddiant personol neu 
fusnes a allai, neu y gellid tybio y gallai, ddylanwadu ar eu barn fel aelod o’r Bwrdd. Yn ystod y 
flwyddyn, nid oes unrhyw aelod o’r Bwrdd, nac unrhyw barti cysylltiedig arall, wedi cynnal unrhyw 
drafodion perthnasol â ni.
Mae cyflogau uwch reolwyr/aelodau’r Bwrdd i’w gweld yn yr Adroddiad Cyflogau. 

Nodyn 17. Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd
Cyflwynir datganiadau ariannol yr Arolygiaeth Gynllunio gerbron Dau Dŷ’r Senedd gan 
Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau.
Ni fu unrhyw ddigwyddiadau o bwys ar ôl diwedd y flwyddyn y bu’n ofynnol eu datgelu yn y 
cyfrifon.
Awdurdodir y datganiadau ariannol i’w cyhoeddi ar yr un dyddiad y mae’r Rheolwr ac Archwilydd 
Cyffredinol yn llofnodi Tystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol.
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	Dadansoddiad o berfformiad
	Dadansoddiad o berfformiad
	Plymio i mewn i’r rhifau a dadansoddiad o’n perfformiad gweithredol, yn ôl y gwasanaethau cyhoeddus a ddarparwn, yn ogystal â’n perfformiad o ran gwasanaeth cwsmeriaid, yr amgylchedd a chynaliadwyedd, a chyllid.

	65 - 104
	65 - 104

	Adroddiad atebolrwydd
	Adroddiad atebolrwydd
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	Cyflwyniad
	Cyflwyniad

	Yn yr Arolygiaeth Gynllunio, rydym yn adnabyddus am fod yn deg, yn agored ac yn ddiduedd yn ein harchwiliadau, ac wrth benderfynu ar apeliadau a thrin ceisiadau. Rydym yn canolbwyntio ar gyflawni ar gyfer ein cwsmeriaid, gan ymateb i’r amgylchedd sy’n newid.
	Yn yr Arolygiaeth Gynllunio, rydym yn adnabyddus am fod yn deg, yn agored ac yn ddiduedd yn ein harchwiliadau, ac wrth benderfynu ar apeliadau a thrin ceisiadau. Rydym yn canolbwyntio ar gyflawni ar gyfer ein cwsmeriaid, gan ymateb i’r amgylchedd sy’n newid.

	Ledled Lloegr, mae ein Harolygwyr yn rhoi penderfyniadau ac argymhellion ar draws ein tri gwasanaeth cyhoeddus: archwiliadau, apeliadau a (hefyd yng Nghymru) cheisiadau. I wneud hyn, gwnawn yn siŵr bod datblygu’n cael ei ystyried yn ofalus, bod y cartrefi iawn yn cael eu hadeiladu yn y lleoedd iawn, a bod mannau gwyrdd yn cael eu diogelu. Gwnawn yn siŵr bod datblygiadau arfaethedig yn diwallu anghenion y dyfodol ar gyfer yr economi, yr amgylchedd a chymdeithas, a bod safbwyntiau’r cymunedau ar geisiadau sei
	Ledled Lloegr, mae ein Harolygwyr yn rhoi penderfyniadau ac argymhellion ar draws ein tri gwasanaeth cyhoeddus: archwiliadau, apeliadau a (hefyd yng Nghymru) cheisiadau. I wneud hyn, gwnawn yn siŵr bod datblygu’n cael ei ystyried yn ofalus, bod y cartrefi iawn yn cael eu hadeiladu yn y lleoedd iawn, a bod mannau gwyrdd yn cael eu diogelu. Gwnawn yn siŵr bod datblygiadau arfaethedig yn diwallu anghenion y dyfodol ar gyfer yr economi, yr amgylchedd a chymdeithas, a bod safbwyntiau’r cymunedau ar geisiadau sei
	Rydym yn cynnal ac yn hyrwyddo ansawdd, gan sicrhau gwiriadau a chydbwysedd y system gynllunio, fel bod penderfyniadau’n deg, yn ddiduedd ac yn agored. Archwiliwn y cynlluniau lleol gan Awdurdodau Lleol sy’n pennu’r fframwaith ar gyfer blaenoriaethau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol lleol. Mae gennym arbenigwyr sy’n gallu cynghori a phenderfynu ar achosion yn ymwneud â phynciau arbenigol ar draws materion amgylcheddol, ecolegol, hanesyddol a choedyddiaeth.
	Cefnogir gwaith ein Harolygwyr gan weithwyr proffesiynol medrus sy’n darparu cymorth gwaith achos, cyngor arbenigol, gwasanaeth cwsmeriaid, gwasanaethau corfforaethol, rheoli gwybodaeth, rheoli prosiectau ac arbenigedd digidol.

	Figure
	Gwasanaeth Archwilio
	Gwasanaeth Archwilio

	Figure
	Gwasanaeth Apeliadau
	Gwasanaeth Apeliadau

	Figure
	Gwasanaeth Ceisiadau
	Gwasanaeth Ceisiadau

	Ein strategaeth
	Ein strategaeth

	Ein diben yw delio ag apeliadau cynllunio, ceisiadau cynllunio seilwaith cenedlaethol, archwiliadau o gynlluniau lleol a gwaith achos arall yn gysylltiedig â chynllunio a gwaith achos arbenigol. Rydym yn rhannu ein harbenigedd â’n cwsmeriaid, cymunedau, busnesau, a llywodraethau lleol a chenedlaethol i alluogi cynllunio da.
	Ein diben yw delio ag apeliadau cynllunio, ceisiadau cynllunio seilwaith cenedlaethol, archwiliadau o gynlluniau lleol a gwaith achos arall yn gysylltiedig â chynllunio a gwaith achos arbenigol. Rydym yn rhannu ein harbenigedd â’n cwsmeriaid, cymunedau, busnesau, a llywodraethau lleol a chenedlaethol i alluogi cynllunio da.

	Er mwyn cyflawni ein diben a chynnal gwerthoedd canolbwyntio ar gwsmeriaid, tegwch, a bod yn agored ac yn ddiduedd, mae gennym weledigaeth i:
	Er mwyn cyflawni ein diben a chynnal gwerthoedd canolbwyntio ar gwsmeriaid, tegwch, a bod yn agored ac yn ddiduedd, mae gennym weledigaeth i:
	‘Ddarparu gwasanaethau amserol ac effeithlon o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid sy’n cefnogi adferiad y wlad o’r pandemig COVID-19 trwy ymgysylltu, grymuso a galluogi ein gweithlu a thrwy gyflawni newidiadau polisi uchelgeisiol’.
	Mae’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau yn gosod blaenoriaethau ar gyfer yr Arolygiaeth Gynllunio bob blwyddyn.
	Y blaenoriaethau ar gyfer 2021/22 oedd:
	• 
	• 
	• 
	• 

	adfer a pherfformiad gweithredol;

	• 
	• 
	• 

	datblygu gwasanaethau digidol newydd;

	• 
	• 
	• 

	Diwygio Cynllunio a’r Prosiect Cyflymder; 

	• 
	• 
	• 

	y bwlch cyflog rhwng y rhywiau a strategaeth amrywiaeth a chynhwysiant;

	• 
	• 
	• 

	adnoddau; a

	• 
	• 
	• 

	Setliad Adolygiad o Wariant 2021/22 a Chynllunio ar gyfer y Dyfodol.


	Roedd ein cynllun blaenorol wedi’i seilio ar bedair blaenoriaeth a oedd yn cynnwys nifer o amcanion. Wrth i ni ddechrau teimlo effaith COVID-19, canolbwyntiom ar ddiogelwch a lles ein pobl a chadw gwaith achos i fynd. 
	Mae ein Cynllun Strategol newydd, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2021, yn canolbwyntio ar ein gweledigaeth newydd. Mae’n amlinellu’r amcanion y byddwn yn eu cyflawni yn ystod y tair blynedd ariannol nesaf er mwyn gwireddu ein gweledigaeth.
	Er mwyn symleiddio ein cyfeiriad strategol a chael dealltwriaeth ehangach ohono, gwnaethom ddiwygio’r Cynllun Strategol i gael gweledigaeth wedi’i seilio ar dair strategaeth graidd. Mae cyflawni’r rhain yn gwasanaethu fel ein blaenoriaethau allanol ac felly eu hamcanion datganedig yw ein hamcanion strategol. Mae’r rhain yn Strategaeth Cwsmeriaid i weithredu fel gweledigaeth ar gyfer darparu ein gwasanaethau, a dwy strategaeth a fyddai’n galluogi ei chyflawni. Mae’r strategaethau galluogi yn canolbwyntio ar 
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	Perfformiad strategol
	Perfformiad strategol

	Crynhoir ein perfformiad yn erbyn ein strategaethau yma. I gael 
	Crynhoir ein perfformiad yn erbyn ein strategaethau yma. I gael 
	Crynhoir ein perfformiad yn erbyn ein strategaethau yma. I gael 
	mwy o fanylion, chwiliwch am yr eiconau ar dudalen 5 yn yr 
	adroddiad drwyddo draw.


	Fe wnaeth pandemig COVID-19 leihau ein capasiti ac atal ein cynnydd o ran cyflymu penderfyniadau. Derbyniom 21,300 o apeliadau yn 2021/22, 6% yn fwy nag yn 2020/21, ac yn agos at y lefel cyn y pandemig. Gan i gyfyngiadau leihau yn ystod 2021/22, cynyddom nifer y penderfyniadau a wnaethom.
	Fe wnaeth pandemig COVID-19 leihau ein capasiti ac atal ein cynnydd o ran cyflymu penderfyniadau. Derbyniom 21,300 o apeliadau yn 2021/22, 6% yn fwy nag yn 2020/21, ac yn agos at y lefel cyn y pandemig. Gan i gyfyngiadau leihau yn ystod 2021/22, cynyddom nifer y penderfyniadau a wnaethom.
	Penderfynom fwy o achosion yn 2021/22 nag yn 2020/21, er gwaethaf ffactorau’r pandemig, gan gynnwys gwrandawiadau ac ymchwiliadau rhithwir yn cymryd mwy o amser na’u cywerthoedd wyneb yn wyneb, mesurau cyfnodau clo yn effeithio ar gyflogeion a chwsmeriaid,a chyflogeion yn cymryd gwyliau na chymerwyd y flwyddyn flaenorol.
	Yn ystod 2021/22, fe wnaethom ganolbwyntio ar geisiadau seilwaith cenedlaethol, archwiliadau cynlluniau lleol ac apeliadau yr oedd angen gwrandawiad neu ymchwiliad arnynt. Y rhain, yn gyffredinol, sydd â’r buddiannau cymunedol mwyaf a’r potensial i gefnogi adferiad economaidd y wlad. Golygai hyn lai o arolygwyr yn penderfynu ar fwy o waith achos, a phenderfynu llai o achosion nag a dderbyniom. Roedd rhai penderfyniadau’n gyflymach nag mewn blynyddoedd blaenorol ond, ar gyfartaledd, roedd penderfyniadau’n cy

	Graff 1: Apeliadau yn Lloegr dros bum mlynedd
	Graff 1: Apeliadau yn Lloegr dros bum mlynedd
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	Figure
	Strategaeth Cwsmeriaid
	Strategaeth Cwsmeriaid
	Gosod ein hamcanion 
	Mae’r Arolygiaeth yn bwriadu defnyddio gwybodaeth am gwsmeriaid i wella ei gwasanaethau. Rhoddodd aelodaeth o’r Sefydliad Gwasanaethau Cwsmeriaid ddata meincnodi i ni a ddefnyddiom i ddatblygu ein strategaeth. Mae’r Strategaeth yn gosod y sylfaen i ni ganolbwyntio mwy ar gwsmeriaid.
	Yr hyn a wnaethom yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Darparu ein gwasanaethau.

	• 
	• 
	• 

	Cyflwyno datrysiad desg gwasanaeth cwsmeriaid newydd.

	• 
	• 
	• 

	Ffurfioli sicrwydd ansawdd.


	Yr hyn a wnawn nesaf
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cyflwyno ein Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol.

	• 
	• 
	• 

	Archwilio cyflymu apeliadau.

	• 
	• 
	• 

	Ymgysylltu mwy â chwsmeriaid.

	• 
	• 
	• 

	Gwella Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.


	Strategic risks
	• 
	• 
	• 
	• 

	Methiant i ymsefydlu newidiadau.

	• 
	• 
	• 

	Methiant i reoli rhanddeiliaid.

	• 
	• 
	• 

	Diwygiadau cynllunio.

	• 
	• 
	• 

	Effaith ceisiadau seilwaith cenedlaethol.

	• 
	• 
	• 

	Paratoi ar gyfer newid ac ymateb iddo.

	• 
	• 
	• 

	Peidio â chyflawni disgwyliadau perfformiad gweithredol.

	• 
	• 
	• 

	Cynaliadwyedd y model gweithredu tymor hir.



	Figure
	Strategaeth Data a Digidol
	Strategaeth Data a Digidol
	Gosod ein hamcanion 
	Mae’r Strategaeth Data a Digidol yn amlinellu ymagwedd sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau a buddion yn hytrach nag allbynnau.
	Mae hyn yn rhoi’r hyblygrwydd i ni weithio’n gyflym gyda thechnolegau sy’n esblygu’n gyflym. Mae data a digidol yn allweddol i wella ein gwasanaethau a’r system gynllunio.
	Yr hyn a wnaethom yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Dylunio a datblygu ein Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol.

	• 
	• 
	• 

	Cyflawni prosiectau newid ac arloesedd.

	• 
	• 
	• 

	Gwella diogelu data.

	• 
	• 
	• 

	Datblygu capasiti modelu.


	Yr hyn a wnawn nesaf
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cefnogi Diwygiadau Cynllunio.

	• 
	• 
	• 

	Gwella rheoli gwybodaeth.


	Risgiau strategol
	• 
	• 
	• 
	• 

	Diogelu data.

	• 
	• 
	• 

	Diwygiadau cynllunio.

	• 
	• 
	• 

	Paratoi ar gyfer newidiadau ac ymateb iddynt.

	• 
	• 
	• 

	Gwerth ac ansawdd data.

	• 
	• 
	• 

	Cynaliadwyedd y model gweithredu tymor hir.



	Figure
	Strategaeth Pobl
	Strategaeth Pobl
	 

	Gosod ein hamcanion 
	Gwnaethom ailwampio ein Strategaeth Bobl eleni. Mae’n ychwanegu at ein gwaith i ddatblygu ein harweinwyr ac yn cynnig cyfleoedd i’n pobl ymgysylltu â gwaith ehangach, fel rhwydweithiau cyflogeion. 
	 

	Yr hyn a wnaethom yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynnal ymgysylltiad uchel.

	• 
	• 
	• 

	Darparu ymateb effeithiol i COVID-19.

	• 
	• 
	• 

	Gwella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

	• 
	• 
	• 

	Datblygu Cynllun Gweithlu Strategol.

	• 
	• 
	• 

	Sefydlu gweithgorau iechyd a diogelwch.


	Yr hyn a wnawn nesaf
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynnal dadansoddiad dysgu 

	• 
	• 
	• 

	Dylunio ffyrdd o weithio yn y dyfodol.


	Strategic risks
	• 
	• 
	• 
	• 

	Diwygiadau cynllunio.

	• 
	• 
	• 

	Iechyd, diogelwch a lles.

	• 
	• 
	• 

	Paratoi ar gyfer newidiadau ac ymateb iddynt.

	• 
	• 
	• 

	Effaith ceisiadau seilwaith cenedlaethol.

	• 
	• 
	• 

	Peidio â bodloni disgwyliadau perfformiad gweithredol.

	• 
	• 
	• 

	Sgiliau yn y dyfodol.

	• 
	• 
	• 

	Cynaliadwyedd y model gweithredu hirdymor. 
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	Datganiad Cadeirydd y Bwrdd
	Datganiad Cadeirydd y Bwrdd

	Mae ail flwyddyn y pandemig wedi gofyn i ni ymdrechu’n galed. Rwyf yn falch o’r ffordd y mae pobl a Bwrdd yr Arolygiaeth wedi ymateb. Rwyf hefyd yn ddiolchgar am gydweithrediad adeiladol ein partneriaid a’n rhanddeiliaid, ac am gefnogaeth a diddordeb Gweinidogion. 
	Mae ail flwyddyn y pandemig wedi gofyn i ni ymdrechu’n galed. Rwyf yn falch o’r ffordd y mae pobl a Bwrdd yr Arolygiaeth wedi ymateb. Rwyf hefyd yn ddiolchgar am gydweithrediad adeiladol ein partneriaid a’n rhanddeiliaid, ac am gefnogaeth a diddordeb Gweinidogion. 

	Rydym wedi bod yn ddygn wrth geisio cadw gwaith achos i fynd. Penderfynom ar 17,433 o apeliadau yn 2021/22. Cynhaliom y pwyslais ar wella’r cyflymder y penderfynwn ar achosion a chytunwyd ar fesurau newydd gyda Gweinidogion sy’n adlewyrchu anghenion ein cwsmeriaid yn well. Fodd bynnag, nid yw’r pandemig wedi helpu ymdrechion i wella amseroldeb. Yn Ionawr 2022, gofynnodd y Gweinidog dros Dai i ni nodi ffyrdd radical o gyflymu’r system. Rydym yn cydnabod yr her o ran perfformiad a’i effaith ar gwsmeriaid. Mae
	Rydym wedi bod yn ddygn wrth geisio cadw gwaith achos i fynd. Penderfynom ar 17,433 o apeliadau yn 2021/22. Cynhaliom y pwyslais ar wella’r cyflymder y penderfynwn ar achosion a chytunwyd ar fesurau newydd gyda Gweinidogion sy’n adlewyrchu anghenion ein cwsmeriaid yn well. Fodd bynnag, nid yw’r pandemig wedi helpu ymdrechion i wella amseroldeb. Yn Ionawr 2022, gofynnodd y Gweinidog dros Dai i ni nodi ffyrdd radical o gyflymu’r system. Rydym yn cydnabod yr her o ran perfformiad a’i effaith ar gwsmeriaid. Mae
	Cyhoeddom 34 o adroddiadau newydd ar Gynlluniau Lleol y llynedd. Mae Cynlluniau Lleol yn darparu ar gyfer 5.2 miliwn o gartrefi y mae mawr angen amdanynt ac yn ffurfio mannau lleol. Trwy gynnal digwyddiadau rhithwir, llwyddom i wneud argymhellion i Weinidogion ar seilwaith cenedlaethol allweddol. Bydd y seilwaith hwn yn allweddol i adferiad y wlad ar ôl y pandemig. Rydym wedi parhau i weithio ar draws y Llywodraeth ar gyflymu’r broses o ganiatáu seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol trwy’r Prosiect Cyflymder.
	Eleni, crëwyd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yn llwyddiannus ar gyfer Llywodraeth Cymru. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r sefydliad newydd, gan ddymuno’n dda i’n cyn gydweithwyr.
	Parhau i baratoi ar gyfer y dyfodol
	Mae gennym Gynllun Strategol newydd sy’n cynnwys tri maes craidd: cwsmeriaid, pobl, a data a digidol. Bydd y rhain yn ein helpu i ddarparu gwasanaethau amserol ac effeithlon o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid. Byddant hefyd yn ysgogi ein cyfraniad at gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a Diwygio’r Gwasanaeth Sifil. Bydd dyfodol y system gynllunio’n ddigidol ac yn integredig, a fydd yn golygu bod angen i ni gynyddu sgiliau ein gweithlu. Byddwn yn ceisio ei gwneud yn haws i gwsmeriaid gael myn
	 
	 

	Mae pobl yn allweddol i’n cyfraniad cenedlaethol ac mae brwydr am dalent. Rydym wedi datblygu ein Cynllun Gweithlu Strategol cyntaf ar gyfer gweithrediadau ac Arolygwyr. Mae gennym  gyfrifoldeb i gyfrannu at y gronfa dalent trwy ddatblygu sgiliau ein pobl a denu gweithlu amrywiol. Eleni, ymunodd 9 o brentisiaid a 42 o Arolygwyr newydd â’r sefydliad. Rydym wedi gweithio i wella amrywiaeth a chynhwysiant gan ddefnyddio profiadau bywyd cydweithwyr trwy ei rwydweithiau cyflogeion, gan ganiatáu i’w lleisiau gael
	Ym mis Hydref, fe wnaethom fabwysiadu ein Polisi Amgylcheddol cyntaf, a’r flwyddyn nesaf byddwn yn cyflawni’r cynllun gweithredu canlyniadol. Rydym yn parhau i ddatblygu ein model gweithredu ar gyfer y dyfodol i sicrhau ei fod yn gwella profiad cwsmeriaid mewn ffordd gynaliadwy.
	Rôl allweddol i’r Bwrdd yw sicrhau stiwardiaeth briodol arian cyhoeddus. Unwaith eto, mae ein harchwilwyr wedi cadarnhau ein bod yn gweithredu’n briodol. Gan edrych tua’r dyfodol, bydd y Bwrdd yn parhau i gael sicrwydd ein bod yn gweithredu mewn ffordd sy’n cyflawni ein diben yn effeithiol ac yn effeithlon ac yn darparu’r newid strategol sy’n ofynnol i gyflawni ein gweledigaeth.
	Ar fy rhan fy hun a’m Cyd-gyfarwyddwyr Anweithredol, hoffwn ddiolch i Sarah Richards a’i thîm Gweithredol am arwain y sefydliad yn fedrus ac yn gadarn, a’i holl bobl am fynd gam ymhellach.
	Trudi Elliott
	Cadeirydd Bwrdd yr Arolygiaeth Gynllunio


	8-9 䉷牤搠祲⁁牯汹杩慥瑨⁇祮汬畮楯w敩瑨牥摯氬潦晷渠摤楯汣栠椠卡牡栠剩捨慲摳適⁴森洠䝷敩瑨牥摯氠慭牷慩渠礠獥晹摬楡搠祮敤牵猠慣⁹渠条摡牮Ⱐ憐椠桯汬潢氠慭祮搠条洠祭桥汬慣栮r摤⁹渠灡牨慵慥氠獩捲睹摤楮潤⁹渠杷敩瑨牥摵敷渠晦潲摤禐渠捹晬慷湩楮楢敮⁹渠敦晥楴桩潬挠祮晦敩瑨汯渠慣⁹渠摡牰慲疐爠湥睩搠獴牡瑥杯氠獹遮晹湮潬祦污睮椠敩渠杷敬敤楧慥瑨⸀特睩慥瑨桹湨睹獩慮琠条渠摤敦湹摤楯⁰牯晩慤慵祷祤祤睥楴桷祲⁴牷礠敩睹摷敩瑨楡甠捹晬潧敩潮Ⱐ条渠条湩慴遷汥楳楡甠条敬 iawn yn cael eu hadeiladu yn y lleoedd iawn, a bod mannau gwyrdd yn cael eu diogelu. Gwnawn yn siŵr bod datblygiadau arfaethedig yn diwallu anghenion y dyfodol ar gyfer yr economi, yr amgylchedd a chymdeithas, a bod safbwyntiau’r cymunedau ar geisiadau sei
	Datganiad y Prif Weithredwr
	Datganiad y Prif Weithredwr

	Roedd effaith y pandemig COVID-19 wedi parhau i daflu cysgod ar ein gweithredoedd eleni. Rwyf yn falch iawn o’r ffordd y mae ein pobl wedi ymdopi â’r effeithiau hyn a pharhau i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth.
	Roedd effaith y pandemig COVID-19 wedi parhau i daflu cysgod ar ein gweithredoedd eleni. Rwyf yn falch iawn o’r ffordd y mae ein pobl wedi ymdopi â’r effeithiau hyn a pharhau i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth.

	#Cadw gwaith achos i fynd
	#Cadw gwaith achos i fynd
	Trwy ddefnyddio technoleg, cynllunio’n effeithiol ar gyfer y dyfodol, rheoli adnoddau mewn ffordd benodol a gwneud penderfyniadau cadarn, gwnaethom gadw gwaith achos i fynd drwy gydol y pandemig COVID-19. At ei gilydd, mae cyflymder gwneud penderfyniadau ar gyfer ein gwasanaeth apeliadau yn sefydlog ac wedi gwella mewn rhai meysydd. Rydym wedi canolbwyntio ein hymdrechion ar y meysydd sy’n allweddol i’r economi. Yn aml, mae’r rhain achosion sy’n cael eu clywed gan ymchwiliad a gwrandawiad, a rhai sy’n cael 
	Rydym wedi parhau i gyrraedd targedau statudol wrth ddarparu ein gwasanaeth ceisiadau, heblaw am estyniad ar gyfer cais Sizewell C. Mae hyn yn gyflawniad nodedig arall o ystyried cymhlethdod cynyddol y prosiectau hyn a diddordeb y cyhoedd ynddynt. Rydym wedi parhau i archwilio Cynlluniau Lleol drwy gydol y flwyddyn ac mae cyfraddau cyflwyno wedi arafu o gyfartaledd y blynyddoedd blaenorol.
	Mae mwy na 50 o Arolygwyr a phrentisiaid cynllunio newydd wedi ymuno â’r Arolygiaeth a helpu i gyflawni ein perfformiad. Rydym yn dod yn sefydliad sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid trwy’r gwelliannau rydym yn ein gwneud i’n gwasanaethau digidol. Bydd cwsmeriaid yn profi rhyngwyneb ar-lein symlach a haws ei ddefnyddio wrth i’n gwasanaethau newydd fynd yn fyw.
	Gyda chymysgedd o dristwch a balchder y trosglwyddom ein tîm yng Nghymru i Lywodraeth Cymru yn ddi-dor ar 1 Hydref. Roedd y prosiect trosglwyddo yn llwyddiannus ac rydym bellach yn gweithio’n agos gyda gwasanaeth newydd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.
	Gwnaethom ganolbwyntio ar greu Arolygiaeth Gynllunio sy’n fwy cynhwysol ac amrywiol. Nid yw newid diwylliannol yn digwydd dros nos, ond mae’r sylfeini’n gadarn yn eu lle bellach. Mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn yr Arolygiaeth bob amser wedi bod yn achos pryder i mi ac mae hyn hefyd yn rhywbeth y bydd yn cymryd amser i’w newid. Mae’n arbennig o amlwg yn y grwpiau Arolygwyr. Y newyddion da yw ein bod yn penodi mwy o fenywod i rolau uwch a bydd hyn yn cyfrannu at gulhau’r bwlch yn ystod y blynyddoedd i d
	 
	Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn heriol o safbwynt ariannol ac fe orffennom y flwyddyn gyda thanwariant. Roedd hyn o ganlyniad i anwadalrwydd ein hincwm, effaith barhaus mesurau’r cyfnod clo ar ein pobl, gor-optimistiaeth ynglŷn â llenwi swyddi gwag ar adeg pan fo’r farchnad gyflogaeth wedi dod yn gystadleuol iawn, a chyflymder cyflawni ein prosiectau newid.
	Paratoi ar gyfer y dyfodol
	Fel llawer o sefydliadau, bydd y ffordd rydym yn gweithio yn newid yn barhaol o ganlyniad i’r pandemig. Rydym yn defnyddio’r profiad a gawsom i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Er enghraifft, byddwn yn defnyddio technoleg i alluogi gwrandawiadau ac ymchwiliadau sy’n hyblyg ac yn gynhwysol o ran anghenion amrywiol y rhai hynny sy’n gysylltiedig. Mae hyn yn ein symud i ffwrdd oddi wrth ddibynnu’n llwyr ar ddulliau wyneb yn wyneb. Rydym hefyd yn bwriadu cynnig mwy o ddewis i’n staff ynglŷn â ble a sut maen nhw’n 
	Wrth baratoi’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer y dyfodol, rydym hefyd yn gwybod bod y system gynllunio’n newid. Roedd y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio yn ffocws yn Araith y Frenhines a bydd yn gosod heriau a chyfleoedd i ni wrth iddo sicrhau diwygiadau cynllunio. Bydd y newidiadau hynny’n effeithio ar ein gwasanaethau yn ystod y blynyddoedd i ddod, wrth i ni weithio’n agos gydag Awdurdodau Cynllunio Lleol i godi’r gwastad mewn cymunedau ar draws y wlad. Rydym wedi bod yn rhoi sylfaen gadarn a hyblyg ar waith a 
	Rwyf yn falch iawn o’r bobl yn yr Arolygiaeth Gynllunio a sut maen nhw wedi parhau i gynnal gwasanaethau cyhoeddus da, gan wneud gwahaniaeth mewn lleoedd ac i bobl, yn ystod yr hyn sydd wedi bod yn adeg aflonyddol a heriol iawn.
	Sarah Richards 
	Prif Weithredwr, Yr Arolygiaeth Gynllunio
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	Ein rhanddeiliaid a’n cwsmeriaid
	Ein rhanddeiliaid a’n cwsmeriaid

	Yn ein , amlinellwn ein huchelgeisiau i gynyddu ein pwyslais ar gwsmeriaid, gan gydnabod pwysigrwydd cael dealltwriaeth ddyfnach o bwy yw ein cwsmeriaid a’r ffyrdd gorau o’u gwasanaethu nhw a’u hanghenion amrywiol.
	Yn ein , amlinellwn ein huchelgeisiau i gynyddu ein pwyslais ar gwsmeriaid, gan gydnabod pwysigrwydd cael dealltwriaeth ddyfnach o bwy yw ein cwsmeriaid a’r ffyrdd gorau o’u gwasanaethu nhw a’u hanghenion amrywiol.
	Cynllun Strategol
	Cynllun Strategol



	Figure
	Ein cwsmeriaid
	Ein cwsmeriaid
	Mae gennym grŵp amrywiol o gwsmeriaid ar draws ein gwasanaethau apeliadau, ceisiadau, ac archwiliadau. Mae ein cwsmeriaid yn cynnwys Awdurdodau Cynllunio Lleol ar gyfer archwiliadau, apelyddion ac asiantau cynllunio ar gyfer apeliadau, ac ymgeiswyr (gan gynnwys adrannau’r llywodraeth) ar gyfer ceisiadau. Mae ein gwaith hefyd yn gwasanaethu preswylwyr lleol, datblygwyr, tirfeddianwyr, ymgyngoreion statudol a grwpiau diddordeb arbennig, yn ogystal â chymysgedd amrywiol o randdeiliaid, a ddisgrifir isod. Rydym
	Ein rhanddeiliaid 
	Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw perthnasoedd da gyda rhanddeiliaid, a’r fantais i’r Arolygiaeth yn eu sgil. Yn ychwanegol at ein cwsmeriaid, mae ein rhanddeiliaid allweddol yn cynnwys: gweinidogion a swyddogion yn yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a chyrff eraill y llywodraeth, Awdurdodau Cynllunio Lleol, cymunedau, cyrff proffesiynol, a chyfryngau newyddion a masnach.
	Mae ymgysylltu â’n rhanddeiliaid a rhoi gwybod iddynt yn gyson am ein gweithgareddau, ein llwyddiannau a’n heriau yn bwysig i ni. Yn ystod yr haf, gwnaethom gynnal ymchwil gyda’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol, gan ymgynghori â chroestoriad o randdeiliaid ynglŷn â chyfeiriad ein Model Gweithredu yn y Dyfodol ar gyfer Digwyddiadau i ategu’r ymchwil a’r ymgysylltiad â’n pobl/staff. Nod y gwaith hwn yw sefydlu model tymor hir cynaliadwy ar gyfer cynnal gwrandawiadau ac ymchwiliadau, gan ychwanegu at yr h
	Yn yr hydref, lansiwyd ein hunaniaeth gorfforaethol ddiwygiedig. Nid yw logo’r Arolygiaeth Gynllunio wedi newid ond mae cyfres o ddelweddau, lliwiau a ffontiau newydd wedi’u hychwanegu. Mae hyn yn dilyn ymlaen o’r ffilm gorfforaethol ‘arweiniol’ a ryddhaom y llynedd sy’n crynhoi ein rolau a’n cyfrifoldebau. Mae’r ffilm hon wedi cael ei gweld ychydig yn llai na 7,000 o weithiau ers iddi gael ei lansio. Mae ein sgôr hunanasesu ar gyfer y safon swyddogaethol cyfathrebu yn ‘dda’.
	Ein rhyngweithiadau 
	Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi’i threfnu’n dair cyfarwyddiaeth. Ein cyfarwyddiaeth fwyaf yw Gweithrediadau, ac mae’n flaenllaw yn ein rhyngweithiadau â chwsmeriaid. Mae Arolygwyr a gweithwyr achos yn rhyngweithio â chwsmeriaid a rhanddeiliaid drwy gydol eu gwaith ar achosion ac yn aml yn uniongyrchol wrth ymweld â safleoedd ac wrth gynnal ymchwiliadau a gwrandawiadau. Mae gan ein Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Corfforaethol berthynas agos â’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a chyrff eraill y llywodraeth
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	Ein fframwaith statudol yn Lloegr
	Ein fframwaith statudol yn Lloegr

	Mae ein gwaith wedi ei rwymo gan fframwaith statudol. Mae Deddfau Seneddol yn pennu’r rhan fwyaf o hawliau allweddol o fewn y system gynllunio.
	Mae ein gwaith wedi ei rwymo gan fframwaith statudol. Mae Deddfau Seneddol yn pennu’r rhan fwyaf o hawliau allweddol o fewn y system gynllunio.

	Ein rhan yn y system gynllunio
	Ein rhan yn y system gynllunio
	Yn Lloegr, rydym yn gweithredu system a arweinir gan gynllun lle y defnyddir Cynlluniau Lleol i benderfynu faint o dir y dylid ei neilltuo i adeiladu cartrefi newydd, swyddfeydd, ffatrïoedd, warysau, siopau a phethau eraill, fel arfer dros y 10 i 15 mlynedd nesaf. Maen nhw hefyd yn dangos ardaloedd lle y dylid cyfyngu ar ddatblygu am ryw reswm. Yna, defnyddir y rhain i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar gyfer cynigion datblygu unigol.
	Yn yr Arolygiaeth Gynllunio, rydym yn archwilio cadernid Cynlluniau Lleol, yn penderfynu ar ystod o apeliadau a cheisiadau, ac yn gwneud argymhellion ar Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol. Rydym yn helpu i gyflawni amcanion y llywodraeth i oresgyn rhai o’r heriau mawr sy’n wynebu’r wlad, fel y newid yn yr hinsawdd, darparu tai a chyflawni datblygu cynaliadwy. 
	Y tair mawr
	Mae tair Deddf Seneddol sy’n arbennig o arwyddocaol i’n gwaith:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004Mae’r Ddeddf hon yn ymdrin â’r system Cynlluniau Lleol, yn ogystal â’r ddyletswydd statudol “i benderfynu ar geisiadau ac apeliadau cynllunio yn unol â’r cynllun datblygu, oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn dynodi fel arall”. 
	 


	• 
	• 
	• 

	Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990Mae’r Ddeddf hon yn ymdrin â’r hawl i apelio ar gyfer achosion cynllunio, gorfodi, a thystysgrif datblygiad cyfreithlon, yn ogystal â’n gallu i bennu’r weithdrefn ar gyfer amrywiaeth o fathau o achosion.
	 


	• 
	• 
	• 

	Deddf Cynllunio 2008Mae’r Ddeddf hon yn ymdrin â’r drefn caniatáu ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol.
	 



	Mae mwy o ddeddfwriaeth ar gyfer meysydd eraill o’n gwaith, fel adeiladau rhestredig, hawliau tramwy ac apeliadau amgylcheddol.
	Y rheolau a’r rheoliadau 
	O dan y Deddfau, mae is-ddeddfwriaeth yn darparu’r manylion ar gyfer y fframwaith statudol. Er enghraifft, mae’n diffinio pa ddatblygiad a all ddigwydd heb geisio caniatâd cynllunio, yn ogystal â phryd y bydd angen i ddatblygiad gael cymeradwyaeth ymlaen llaw. Mae hefyd yn amlinellu sut i wneud ceisiadau ac apeliadau a’r ffordd y mae’n rhaid i ni eu trin.
	Ein dyletswyddau statudol
	Mae’r fframwaith statudol yn sicrhau bod y system gynllunio’n gweithredu’n deg. Ond rydym hefyd yn cyflawni dyletswyddau statudol eraill, fel y rheiny o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data neu Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. Wrth wneud hynny, mae’n rhaid i ni hefyd sicrhau bod y partïon sy’n ymwneud â’n gwaith achos yn bodloni eu rhwymedigaethau eu hunain. 
	Deddf yr Amgylchedd 2021
	Ym mis Tachwedd 2021, daeth Deddf yr Amgylchedd 2021 i rym. Mae’n darparu ar gyfer ystod eang o fesurau, y mae llawer ohonynt yn berthnasol i gynllunio. Mae rhai o’r mesurau hynny mewn grym bellach tra bod angen i lawer o rai eraill gael is-ddeddfwriaeth a/neu ymgynghoriad ar agweddau ar ddatblygu polisi. Rydym yn monitro’r broses honno i sicrhau ein bod yn ymwybodol o’r newidiadau, ac yn barod amdanynt, pan fyddant yn digwydd.
	Y Prosiect Cyflymder
	Menter a arweinir gan y llywodraeth yw’r Prosiect Cyflymder sy’n ceisio gwella’r broses ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol. Mae’n herio rhanddeiliaid i ddileu rhwystrau a gweithio gyda’i gilydd yn gyflymach o fewn fframwaith presennol Deddf Cynllunio 2008. Rydym ar y trywydd iawn i gyflawni newid sylweddol i’r system erbyn mis Medi 2023, a bydd rhai gwelliannau ar gael cyn hynny.
	Cynllunio ar gyfer y Dyfodol a Sicrhau Ffyniant Bro Ledled y Deyrnas Unedig 
	Amlinellwyd cynigion i ddiwygio’r system gynllunio, gan gynnwys cynlluniau lleol, yn y Papurau Gwyn ‘Cynllunio ar gyfer y Dyfodol’ (2020) a ‘Sicrhau Ffyniant Bro Ledled y Deyrnas Unedig’ (2022). Bydd y llywodraeth yn llunio deddfwriaeth ar gyfer y newidiadau y mae’n penderfynu eu gweithredu. Pa newidiadau bynnag a gyflwynir, byddwn yn sicrhau ein bod yn barod amdanynt, a’n bod yn parhau i weithredu o fewn y fframwaith statudol er budd pawb sy’n ymwneud â’r system gynllunio.
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	Wrth i’r byd ein herio ac wrth i ni newid ac esblygu, rydym yn defnyddio rheoli risg i liniaru’n systematig y bygythiadau hynny a allai ein hatal rhag gwireddu ein . 
	Wrth i’r byd ein herio ac wrth i ni newid ac esblygu, rydym yn defnyddio rheoli risg i liniaru’n systematig y bygythiadau hynny a allai ein hatal rhag gwireddu ein . 
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	Rheoli risgiau strategol
	Rheoli risgiau strategol
	Rydym yn rheoli ein risgiau strategol yn weithredol er mwyn defnyddio arian cyhoeddus yn y ffordd orau, gwella ein perfformiad i’r eithaf a chyflawni ein hamcanion. Mae aelod o’r Tîm Gweithredol yn gyfrifol am bob risg strategol, a’i hasesodd gan ddefnyddio matrics sgorio pump wrth bump. Graddiwn yr effaith drwy ystyried canlyniadau’r risg. Graddiwn y debygoliaeth drwy ystyried y tebygolrwydd y bydd y risg yn cael ei gwireddu. Caiff pob risg ei chategoreiddio a chytunir ar barodrwydd i dderbyn y risg. Mae’r
	Ein proffil risg yn 2021/22
	Mae Tabl 1 yn crynhoi’r proffil risgiau strategol ar gyfer yr Arolygiaeth a’r newidiadau yn ystod y deuddeg mis diwethaf. Rydym yn cynnal ymarfer sganio’r gorwel bob blwyddyn i amlygu risgiau trawsbynciol a allai effeithio ar yr Arolygiaeth. Mae hyn yn cynnwys amlygu ffactorau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol ac amgylcheddol. Gallai’r ffactorau hyn effeithio ar ein risgiau presennol a’n helpu i amlygu risgiau newydd.
	Mae ein proffil risg presennol yn dangos bod y sgorau cyfredol ar gyfer ein holl risgiau rhwng 12 ac 16. Mae’r sgorau wedi symud drwy gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, wrth gymharu’r sgorau ar 31 Mawrth 2021 a 2022, dim ond un sgôr risg sy’n wahanol. Mae pump o’n risgiau strategol wedi cael eu cau ac mae pum risg newydd wedi cael eu hychwanegu at y gofrestr, sy’n dangos bod perthnasedd y risgiau yn cael ei adolygu’n barhaus ac effeithiolrwydd mesurau lliniaru.
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	Figure
	S11 - Diogelu data 
	S11 - Diogelu data 
	Gallai diffyg rheolaethau cadarn a diwylliant anaeddfed o reoli data arwain at dor diogelwch data. 
	Newid i’r sgôr - 
	dim newid.

	Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Darparwyd pecyn e-ddysgu gyda hyfforddiant wedi’i deilwra i’r holl staff.

	• 
	• 
	• 

	Penodwyd a hyfforddwyd perchnogion gwybodaeth a rolau arbenigwr gwybodaeth. Sicrhawyd y deëllir atebolrwydd.

	• 
	• 
	• 

	Cyflwynwyd Hysbysiad Preifatrwydd Staff a Recriwtio a datblygwyd yr Hysbysiad Preifatrwydd Gwaith Achos.

	• 
	• 
	• 

	Gweithredwyd system rheoli gwybodaeth i amlygu a rheoli meysydd risg.

	• 
	• 
	• 

	Amlygwyd maes risg lle y rhennir gwybodaeth heb ei golygu.


	Mesurau lliniaru yn y dyfodol
	• 
	• 
	• 
	• 

	Sicrhau bod Asesiadau o’r Effaith ar Ddiogelu Data ar waith ar gyfer prosesau sydd â risg uchel o dor diogelwch data. 

	• 
	• 
	• 

	Gweithredu polisi golygu i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei golygu cyn ei chyhoeddi.

	• 
	• 
	• 

	Sefydlu cytundeb rhannu data gyda’n rhanddeiliaid.

	• 
	• 
	• 

	Gwella ein polisi a’n harferion cadw cofnodion.

	• 
	• 
	• 

	Rhoi hyfforddiant wedi’i deilwra ar ddiogelu data i Arolygwyr.
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	S12 - Methiant i ymgorffori newidiadau
	S12 - Methiant i ymgorffori newidiadau
	O ganlyniad i gapasiti a gallu cyfyngedig, efallai nad yw gwasanaethau cyhoeddus digidol yr Arolygiaeth yn gwbl weithredol neu’n darparu digon o werth i gwsmeriaid a threthdalwyr. 
	Newid i’r sgôr - 
	dim newid.

	Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Penodwyd cynghorwyr digidol ar ochr y cleient i gynorthwyo uwch arweinwyr i wneud penderfyniadau allweddol ac i roi sicrwydd yngŷn â datblygiad y gwasanaethau digidol a chyflawni’r prosiect.

	• 
	• 
	• 

	Penodwyd cyflenwyr digidol ychwanegol i gynyddu capasiti a gallu ym maes allweddol data ac arbenigedd digidol.

	• 
	• 
	• 

	Diffiniwyd y capasiti a’r gallu tymor hir sy’n angenrheidiol i ddatblygu’r gwasanaethau a sicrhawyd cyllid i fodloni’r anghenion hynny.


	Mesurau lliniaru yn y dyfodol
	• 
	• 
	• 
	• 

	Defnyddio’r cyllid a sicrhawyd i ddatblygu capasiti a gallu yn yr Arolygiaeth.
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	S13 - Methiant i reoli rhanddeiliaid
	S13 - Methiant i reoli rhanddeiliaid
	Gallai methiant i reoli perthnasoedd a chyfathrebu â rhanddeiliaid a chwsmeriaid neu gamgymeriad yr ymdriniwyd ag ef yn wael effeithio ar ein henw da.
	Newid i’r sgôr - 
	dim newid.

	Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn  2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Monitrwyd cysylltiadau cwsmeriaid trwy offeryn desg gwasanaeth cwsmeriaid newydd.

	• 
	• 
	• 

	Cipiwyd a defnyddiwyd gwybodaeth a gynhyrchwyd gan system monitro cyfryngau..

	• 
	• 
	• 

	Monitro adborth cwsmeriaid drwy amrywiaeth o ddulliau.


	Mesurau lliniaru yn y dyfodol
	• 
	• 
	• 
	• 

	Datblygu offeryn rheoli rhanddeiliaid i gasglu gwybodaeth a ddefnyddir i ddiogelu enw da’r Arolygiaeth Gynllunio.

	• 
	• 
	• 

	Datblygu dull effeithiol o welliant parhaus er mwyn gweithredu’n brydlon ar wybodaeth a gwella profiad cwsmeriaid.
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	S14 - Cynllunio ar gyfer y Dyfodol a’r Prosiect Cyflymder
	S14 - Cynllunio ar gyfer y Dyfodol a’r Prosiect Cyflymder
	Gallai ansicrwydd, diffyg adnoddau, capasiti a sgiliau oedi neu atal gweithredu’r newidiadau a ysgogir gan Gynllunio ar gyfer y Dyfodol a’r Prosiect Cyflymder. 
	Newid i’r sgôr - 
	dim newid.

	Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn  2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gweithiwyd gyda’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau i gwblhau’r ymgynghoriad ar y Prosiect Cyflymder. 

	• 
	• 
	• 

	Treialwyd sawl arloesiad mewn prosiect peilot i ddarparu gwell cyngor cyn ymgeisio i ymgeiswyr a rhanddeiliaid.

	• 
	• 
	• 

	Aseswyd y potensial i ehangu arloesiadau llwyddiannus i geisiadau tebyg.


	Mesurau lliniaru yn y dyfodol
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ehangu’r system newydd o roi cyngor gwell cyn ymgeisio i geisiadau mewn sectorau dethol (er enghraifft ynni gwynt a solar ar y môr).

	• 
	• 
	• 

	Gweithio gyda’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau i asesu newidiadau cyfreithiol a pholisi a’u heffaith ar ein gwasanaethau digidol.

	• 
	• 
	• 

	Ymgysylltu ag Awdurdodau Cynllunio Lleol, cwsmeriaid a rhanddeiliaid i baratoi ar gyfer newidiadau.

	• 
	• 
	• 

	Paratoi ein systemau a’n gweithlu i weithredu newidiadau.

	• 
	• 
	• 

	Datblygu rhaglen i gynyddu’r adnoddau sgiliau cynllunio ac amgylcheddol sydd ar gael i’r system gynllunio.
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	S15 - Effaith ceisiadau 
	S15 - Effaith ceisiadau 
	S15 - Effaith ceisiadau 
	Prosiect Seilwaith o 
	Arwyddocâd Cenedlaethol

	Gallai cyflwyno cais unigol, mawr, cymhleth, proffil uchel a dadleuol, neu nifer o achosion llai sy’n gorgyffwrdd, fod y tu hwnt i’n capasiti i’w cyflawni.
	Newid i’r sgôr - 
	dim newid.

	Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gwellwyd y broses ymgeisio trwy gynyddu’r capasiti i dderbyn sylwadau ar brosiectau mawr.

	• 
	• 
	• 

	Ymgysylltwyd â rhanddeiliaid i wella rhagfynegi, modelu a dyrannu adnoddau.


	Mesurau lliniaru yn y dyfodol
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynyddu nifer yr Arolygwyr a’u profiad.

	• 
	• 
	• 

	Parhau i gyflawni’r gwasanaeth ceisiadau digidol a’r .
	Prosiect Cyflymder
	Prosiect Cyflymder
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	S16 - Iechyd, diogelwch a lles
	S16 - Iechyd, diogelwch a lles
	Gallai methiant i fynd i’r afael ag iechyd, diogelwch a lles arwain at ddamwain neu ddigwyddiad mawr, damwain neu ddigwyddiad y bu ond y dim iddynt ddigwydd, neu afiechyd.
	Newid i’r sgôr - 
	Mae’r sgôr uwch yn 
	adlewyrchu ein gwybodaeth well am y risg, yn 
	hytrach na newid i amgylchiadau.

	Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gosodwyd y weledigaeth a’r uchelgeisiau ar gyfer iechyd, diogelwch a lles.

	• 
	• 
	• 

	Adolygwyd mandad a newidiwyd aelodaeth y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch i osod cyfeiriad yn well a chael dylanwad cadarnhaol ar ein diwylliant.

	• 
	• 
	• 

	Rheolwyd a lliniarwyd risgiau iechyd a diogelwch allweddol (gweithio’n unigol a diogelwch personol, asesu risg a straen) trwy weithgorau a hyfforddiant.

	• 
	• 
	• 

	Gweithredwyd llwybr dysgu ar gyfer ein pobl.


	Mesurau lliniaru yn y dyfodol
	• 
	• 
	• 
	• 

	Parhau i fonitro ac ymateb i’r pandemig COVID-19.

	• 
	• 
	• 

	Gweithredu system a phrosesau diogelu ar gyfer gweithio’n unigol a diogelwch personol.

	• 
	• 
	• 

	Ymsefydlu’r arfer o gynnal asesiadau risg fel arfer safonol ar gyfer cyflogeion a rheolwyr er mwyn lleihau amlygiad.

	• 
	• 
	• 

	Gwella gallu’r sefydliad i reoli straen.

	• 
	• 
	• 

	Adolygu a gwella polisïau i sicrhau iechyd, diogelwch a lles cyflogeion, a gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu gweithredu.



	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	S18 - Y gallu i ymateb i newid allanol a bod yn barod amdano
	S18 - Y gallu i ymateb i newid allanol a bod yn barod amdano
	Mae diffyg dadansoddi gwybodaeth yn arwain at fethu ag adnabod newidiadau allanol a chyfeiriad strategol wedi’i seilio ar wybodaeth anghywir a fyddai’n cael effaith negyddol ar ein gwasanaeth cwsmeriaid.
	Newid i’r sgôr - 
	Risg newydd yw hon.

	Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Dyluniwyd gallu i sganio’r gorwel.


	Mesurau lliniaru yn y dyfodol
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynyddu sgiliau mewnol, a sefydlu rhwydwaith ar gyfer casglu gwybodaeth fel y gallwn wneud penderfyniadau gwybodus a phennu cyfeiriad strategol.
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	S19 - Peidio â bodloni disgwyliadau perfformiad gweithredol
	S19 - Peidio â bodloni disgwyliadau perfformiad gweithredol
	Gallai’r gamgyfatebiaeth rhwng galw ac adnoddau gweithredol annigonol arwain at beidio â bodloni disgwyliadau cwsmeriaid a mwy o ansicrwydd a chost i’r system gynllunio. 
	Newid i’r sgôr - 
	Risg newydd yw hon.

	Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Parhawyd i wella’r cylch recriwtio.

	• 
	• 
	• 

	Datblygwyd gwasanaethau digidol.


	Mesurau lliniaru yn y dyfodol
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynyddu hyblygrwydd o ran dyrannu achosion i Arolygwyr ar draws yr holl wasanaethau.

	• 
	• 
	• 

	Ehangu’r gronfa ymgeiswyr a gwella cynwysoldeb ac effeithiolrwydd ein proses ddethol er mwyn cynyddu nifer ac amrywiaeth yr Arolygwyr sy’n ymuno.

	• 
	• 
	• 

	Gwella’r gyfradd cadw Arolygwyr newydd trwy fynegi disgwyliadau’n glir i ddarpar ymgeiswyr a gwella’r hyfforddiant ar gyfer y rhai sy’n ymuno. Galluogi’r rhai sy’n gadael i ymuno fel cyflogeion cyfnod penodol.

	• 
	• 
	• 

	Gwella effeithiolrwydd ein prosesau mewnol trwy awtomeiddio ein gwasanaethau digidol a recriwtio prentisiaid.
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	S20 - Model 
	S20 - Model 
	S20 - Model 
	gweithredol tymor hir yn 
	anghynaliadwy 

	Gallai ymddygiadau cwsmeriaid a rhanddeiliaid, cyllid annigonol ac adnoddau sgiliau cyfyngedig arwain at beidio â bodloni disgwyliadau cwsmeriaid a mwy o ansicrwydd a chost i’r system gynllunio. 
	Newid i’r sgôr - 
	Risg newydd yw hon.

	Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Datblygwyd model gweithredu yn y dyfodol ar gyfer digwyddiadau, wedi’i seilio ar yr hyn a ddysgom wrth gynnal digwyddiadau rhithwir a chyfunol.


	Mesurau lliniaru yn y dyfodol
	• 
	• 
	• 
	• 

	Amlygu a dadansoddi pa newidiadau y gellid eu gwneud ar draws y system gynllunio i gyflymu’r gwasanaeth apeliadau a gwneud argymhellion i’r Gweinidog Tai.

	• 
	• 
	• 

	Amlygu a dadansoddi sut gallai newidiadau i ymddygiad rhanddeiliaid gyflymu’r gwasanaeth apeliadau a gwneud argymhellion i’r Gweinidog Tai.
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	S21 - Sgiliau ar gyfer y Dyfodol 
	S21 - Sgiliau ar gyfer y Dyfodol 
	 

	Gallai methiant i amlygu gofynion gallu yn y dyfodol beryglu cyflawni’r Cynllun Strategol, gan olygu nad yw’r gweithlu’n meddu ar y galluoedd i addasu i ffyrdd newydd o weithio.
	Newid i’r sgôr - 
	Risg newydd yw hon.

	Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ymsefydlwyd y swyddogaeth cynllunio gweithlu strategol.

	• 
	• 
	• 

	Dyluniwyd y Cynllun Gweithlu Strategol ar gyfer Gweithrediadau.


	Mesurau lliniaru yn y dyfodol
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gweithredu’r Cynllun Gweithlu Strategol. 

	• 
	• 
	• 

	Amlygu rolau allweddol a rhoi cynlluniau olyniaeth ar waith. 

	• 
	• 
	• 

	Sefydlu llwybrau gyrfa ar gyfer proffesiynau ar draws yr Arolygiaeth. 
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	S22 - Gwerth ac ansawdd data
	S22 - Gwerth ac ansawdd data
	Gallai methiant i amlygu, integreiddio a sicrhau ansawdd data arwain at oedi a chostau uwch wrth wneud newidiadau ac arloesi mewn ymateb i welliannau ar draws y system gynllunio.
	Newid i’r sgôr - 
	Risg newydd yw hon.

	Mesurau lliniaru a gyflawnwyd yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Datblygwyd polisïau a safonau ynglŷn ag ansawdd data.


	Mesurau lliniaru yn y dyfodol
	• 
	• 
	• 
	• 

	O fewn dogfennau, amlygu’r data a ddefnyddiwyd i gefnogi penderfyniad.

	• 
	• 
	• 

	Ychwanegu integreiddio ansawdd data fel mesur rheoli wrth weithredu newidiadau i’n prosesau.

	• 
	• 
	• 

	Lleihau dyblygu a gwella ansawdd trwy amlygu data craidd a ddefnyddir ar draws gwahanol wasanaethau.

	• 
	• 
	• 

	Galluogi integreiddio data i symud gwybodaeth ar draws systemau’n haws trwy weithredu warws data gweithredol.

	• 
	• 
	• 

	Gweithio gyda rhanddeiliaid yn y system gynllunio i greu a sicrhau cydymffurfiaeth ag egwyddorion, safonau a chanllawiau data.



	Figure
	Risgiau a gaewyd
	Risgiau a gaewyd
	Dyma’r pum risg strategol a gaewyd gennym eleni:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Caewyd S1 Gallu a chapasiti ac S7 Newid yn y sefydliad oherwydd cyfunwyd y risgiau yn risg S21 Sgiliau ar gyfer y dyfodol.

	• 
	• 
	• 

	Caewyd S2 Sganio’r gorwel a chynllunio adnoddau oherwydd ailfframiwyd y risg o dan S18 Y gallu i ymateb i newid allanol a bod yn barod amdano.

	• 
	• 
	• 

	Caewyd S3 Gwireddu buddion prosiectau newid oherwydd cyfunwyd y risg ag S12 Methiant i ymgorffori newidiadau.

	• 
	• 
	• 

	Caewyd S4 Perfformiad gweithredol oherwydd ailfframiwyd y risg o dan risg S19 Peidio â bodloni disgwyliadau perfformiad gweithredol.

	• 
	• 
	• 

	Caewyd S17 Colli cyfleoedd i wella profiad cwsmeriaid oherwydd bod yr ymchwil defnyddwyr a gwblhawyd yn rhan o ddatblygu’r Gwasanaeth Cyhoeddus Digidol wedi amlygu cyfleoedd i wella profiad cwsmeriaid. Mae’r broses o wireddu’r cyfleoedd hynny yn amcan yn ein strategaeth gwsmeriaid.
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	Figure
	Ein sefydliad
	Ein sefydliad

	Gan adeiladu ar yr hyn a ddysgom wrth weithio trwy’r pandemig, rydym bellach yn paratoi ar gyfer y dyfodol: creu gweithle modern sy’n cefnogi lles ein pobl, cynnal ein hymgysylltiad a gwella ein cynwysoldeb.
	Gan adeiladu ar yr hyn a ddysgom wrth weithio trwy’r pandemig, rydym bellach yn paratoi ar gyfer y dyfodol: creu gweithle modern sy’n cefnogi lles ein pobl, cynnal ein hymgysylltiad a gwella ein cynwysoldeb.

	Dylunio sefydliadol
	Dylunio sefydliadol
	Rydym wedi gwella’r dyluniad sefydliadol a roesom ar waith yn y flwyddyn flaenorol yn barhaus. Recriwtiwyd 96 o bobl yn allanol a dyrchafwyd 91 o’n pobl ni. Mae bron 84% o’n pobl yn Arolygwyr neu’n ymwneud yn uniongyrchol â darparu ein gwasanaethau.
	Ym mis Hydref 2021, trosglwyddwyd ein Tîm yng Nghymru i Lywodraeth Cymru, a chafodd 46 o weithwyr cynllunio proffesiynol a’u timau cymorth eu trosglwyddo o’r Arolygiaeth.
	Ffyrdd o weithio yn y dyfodol
	Ar yr un pryd â rheoli effeithiau’r pandemig parhaus, rydym wedi sefydlu rhaglen waith sy’n sicrhau bod gennym weithle modern sy’n bodloni anghenion ein pobl mewn ffordd gynaliadwy ac sy’n caniatáu i ni ddenu a chadw unigolion dawnus. Eleni, rydym wedi amlygu’r math o weithle y mae arnom ei eisiau a’i angen. Un sy’n cynnig hyblygrwydd i’n pobl a’n timau, sy’n hyrwyddo gweithio ar y cyd ac sy’n gwella’r ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau i’n cwsmeriaid yn barhaus. Rydym wedi dechrau gweithio ar gyflawn
	Cynllunio’r gweithlu strategol
	Rydym wedi dechrau datblygu ein gwaith cynllunio’r gweithlu strategol, gan roi’r cyfle gorau i ni o sicrhau bod gennym y sgiliau y mae arnom eu hangen i barhau i fodloni anghenion ein cwsmeriaid a chyflawni ein . Cynllunio’r gweithlu strategol yw’r broses o edrych ar ba rolau, galluoedd a sgiliau y gallai fod eu hangen ar sefydliad, neu efallai na fydd eu hangen arno mwyach, yn y blynyddoedd i ddod. Rydym wedi dechrau gyda’n dau broffesiwn mwyaf, sef Arolygwyr Cynllunio a Chyflawni Gweithredol. Rydym yn edr
	Cynllun Strategol
	Cynllun Strategol


	Iechyd, diogelwch a lles
	Rydym wedi myfyrio ar y gwersi a ddysgwyd drwy gydol y pandemig ynglŷn â’r heriau a wynebodd ein pobl wrth iddynt gydbwyso gwaith â chyfrifoldebau gofalu. Cydnabuom hefyd fod y bobl sy’n cynnal ymweliadau safle yn gweithio’n fynych mewn cymunedau, ac ar eu pen eu hunain yn aml. Rydym wedi sefydlu rhaglen waith i wneud gwelliannau ar draws ein sefydliad. Bydd y rhaglen hon yn canolbwyntio ar dri maes: gweithio’n unigol a diogelwch personol, asesu risg a straen. Rydym eisoes wedi dechrau darparu hyfforddiant 
	Dysgu a datblygu
	Yn 2021, fe ddechreuom y broses o foderneiddio a datblygu ymagwedd gyson at ddysgu ar draws 
	Yn 2021, fe ddechreuom y broses o foderneiddio a datblygu ymagwedd gyson at ddysgu ar draws 
	ein sefydliad. Fe wnaeth y pandemig barhau i herio dulliau dysgu traddodiadol ac rydym wedi 
	cyflwyno mwy o arloesedd i ddulliau darparu. Rydym wedi bodloni anghenion dysgu sy’n dod i’r 
	amlwg, sefydlu ein hymagwedd a gosod amcanion allweddol ein hadnodd dysgu canolog, sy’n 
	sail i’n Strategaeth Pobl a’n 
	Cynllun Strategol
	Cynllun Strategol

	.

	Ymgysylltu
	Ein sgôr ymgysylltu â phobl yn 2021 oedd 65%. Mae’r canlyniad hwn yr un peth â’n sgôr yn 2020, sef ein sgôr orau yn ystod y degawd blaenorol. Rydym yn parhau i fod un pwynt canran y tu ôl i feincnod y Gwasanaeth Sifil. Mae’r canlyniad hwn yn cadarnhau’r duedd o wella a ddechreuodd yn 2015, pan oedd ein sgôr ymgysylltu yn 56%. Gwelsom welliant yn y canlyniadau ar gyfer ein meysydd ffocws yn 2020, sef datblygu arweinyddiaeth a rheolwyr llinell a Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Ein meysydd ffocws ar 

	Graff 2: Ymgysylltiad trwy’r arolwg Gwasanaeth sifil
	Graff 2: Ymgysylltiad trwy’r arolwg Gwasanaeth sifil
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	Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn yr Arolygiaeth Gynllunio
	Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn yr Arolygiaeth Gynllunio

	Rydym yn parhau i sbarduno ein hymagwedd at wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer ein pobl. Mae hyn yn golygu ein bod yn raddol fabwysiadu safbwynt gwell i’r ffordd rydym yn mynd i’r afael â busnes beunyddiol.
	Rydym yn parhau i sbarduno ein hymagwedd at wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer ein pobl. Mae hyn yn golygu ein bod yn raddol fabwysiadu safbwynt gwell i’r ffordd rydym yn mynd i’r afael â busnes beunyddiol.

	Amrywiaeth ein cwsmeriaid
	Amrywiaeth ein cwsmeriaid
	Nid ydym yn casglu gwybodaeth am nodweddion personol apelyddion fel mater o drefn (rhywedd, 
	Nid ydym yn casglu gwybodaeth am nodweddion personol apelyddion fel mater o drefn (rhywedd, 
	anabledd, oedran neu ethnigrwydd). Y rheswm am hyn yw osgoi’r canfyddiad y gallai’r wybodaeth 
	hon ddylanwadu ar ein penderfyniadau, i leihau faint o wybodaeth y mae’n ofynnol i apelyddion 
	ei darparu ac i sicrhau y cydymffurfir ag egwyddorion diogelu data. Mae’r ymagwedd hon yn 
	golygu bod yr holl grwpiau yn cael y lefel gwasanaeth sydd ei hangen. Yn ddelfrydol, byddem 
	yn gallu dadansoddi pob maes o’n perfformiad a bod yn hyderus nad yw unrhyw grwpiau’n cael 
	gwasanaeth o lefel wahanol. Mae’r ffaith na allwn gynhyrchu’r dadansoddiad hwn yn anffodus, a 
	byddwn yn ceisio dewisiadau amgen yn lle cael y sicrwydd hwn. 

	Our gender pay gap
	Y bwlch cyflog a adroddwyd ar 31 Mawrth 2022 oedd 10.4% ar y pwynt cymedrig. Mae’r bwlch cyflog presennol rhwng y rhywiau wedi lleihau 2.6 pwynt canran ers yr adroddiad diwethaf yn 2020/21. Cau’r bwlch hwnnw yw un o’r blaenoriaethau a osodwyd gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau. Rydym wedi ymrwymo i weithredu cynlluniau tymor byr a thymor hir i fynd i’r afael â bylchau cyflog presennol. Rydym wedi cynnal dadansoddiad trwyadl o’n gweithlu a’n strwythur i ddeall y rhesymau pam y mae’n bodoli. Rydym yn

	Graff 3: Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau dros bum mlynedd
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	Pwyslais ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
	Pwyslais ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
	Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn mynnu bod sefydliadau’n dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon ac ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf. Mae’n mynnu ein bod yn hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r rhai hynny nad ydynt yn ei rhannu, ac yn meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r rhai hynny nad ydynt yn ei rhannu.
	Rydym wedi cyhoeddi ein hamcanion sy’n ymwneud â’n  Ar hyn o bryd, mae ein hamcanion yn canolbwyntio ar gyflawni’r ddyletswydd o ran ein pobl. Byddwn yn ceisio ehangu hyn i gynnwys ein cwsmeriaid yn ystod y flwyddyn ariannol i ddod.
	ar ein gwefan.
	Dyletswydd Cydraddoldeb Sector 
	Cyhoeddus 


	Ym mis Hydref 2021, gwnaethom gyhoeddi dadansoddiad yn rhan o ddatganiad ystadegol ynglŷn â nodweddion ein pobl. Nod y dadansoddiad hwn yw cynyddu ein tryloywder a’n hatebolrwydd i’n cwsmeriaid, ein rhanddeiliaid a’r cyhoedd ehangach, trwy ddarparu gwybodaeth ddibynadwy am amrywiaeth ein pobl. Mae hefyd yn ein helpu i amlygu mentrau y gellir eu targedu i ddenu a chadw pobl ar gyfer proffesiynau penodol. Er enghraifft, canfuom fod bod yn y Proffesiwn Arolygydd yn ffactor perthnasol o ran amrywiaeth gyffredin
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	Creu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru
	Creu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru

	Daeth gwaith ar brosiect Llywodraeth Cymru i sefydlu corff apeliadau ar wahân ar gyfer Cymru i ben trwy greu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru  
	Daeth gwaith ar brosiect Llywodraeth Cymru i sefydlu corff apeliadau ar wahân ar gyfer Cymru i ben trwy greu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru  

	Figure
	Prysurodd y prosiect i sefydlu corff apeliadau ar gyfer Cymru yn gynnar yn 2021/22. Pennwyd dyddiad ar gyfer lansio’r gwasanaeth newydd a dewiswyd enw newydd: Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.
	Prysurodd y prosiect i sefydlu corff apeliadau ar gyfer Cymru yn gynnar yn 2021/22. Pennwyd dyddiad ar gyfer lansio’r gwasanaeth newydd a dewiswyd enw newydd: Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.
	Rhoddodd Arolygiaeth Gynllunio Cymru wybod i’n rhanddeiliaid am gynnydd y prosiect trwy ddiweddariadau mynych mewn erthyglau yng nghylchgrawn RTPI Cymru, sef ‘Cynllunio’, yn ogystal ag ymddangosiadau gan Bennaeth Cymru mewn cynadleddau a digwyddiadau hyfforddi. Cynhaliwyd digwyddiad rhanddeiliaid rhithwir ynglŷn â chynlluniau datblygu lleol ar gyfer swyddogion awdurdod cynllunio lleol, a groesawyd.

	Arweiniwyd y prosiect gan Fwrdd Prosiect Llywodraeth Cymru. Roedd y Bwrdd yn ymdrin â phedair ffrwd waith: materion cysylltiedig â staff; systemau TG; trosglwyddo data a rheoli cofnodion; a chyllid.
	Arweiniwyd y prosiect gan Fwrdd Prosiect Llywodraeth Cymru. Roedd y Bwrdd yn ymdrin â phedair ffrwd waith: materion cysylltiedig â staff; systemau TG; trosglwyddo data a rheoli cofnodion; a chyllid.
	Yn gyfochrog, sefydlodd yr Arolygiaeth Gynllunio brosiect newid hefyd i reoli, monitro a chyflawni ei gweithgareddau ei hun yn ymwneud â chreu’r corff newydd.
	Blaenoriaethu ein pobl
	Ein blaenoriaeth drwy gydol y pandemig fu lles ein pobl, a pharhaodd hyn i fod yn wir yn ystod y cam olaf o’r prosiect. Roedd rhaid i bawb wneud dewis ynglŷn â’u Telerau ac Amodau Cyflogaeth, cymryd rhan yn y prosiectau newid yn ogystal â chyflawni eu tasgau arferol. Roedd cyfathrebu ac ymgysylltu yn allweddol i’w cynorthwyo trwy adeg ansicr iawn. Gwerthuswyd eu rolau i sicrhau’r radd gywir wrth iddynt gael eu trosglwyddo o’r Arolyigaeth Gynllunio i Lywodraeth Cymru. Crëwyd fforwm ymgynghori i drafod a chyt
	Ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod trosglwyddo
	Er mwyn hwyluso’r broses o drosglwyddo data a chofnodion o’r Arolygiaeth Gynllunio i Lywodraeth Cymru, bu’n rhaid rhewi mynediad at ein system rheoli gwaith achos a’r Porth Gwaith Achos Apeliadau cyn y dyddiad lansio. Effeithiodd hyn ar ein cwsmeriaid gan nad oeddent yn gallu cael at eu hachosion, na chyflwyno dogfennau neu apeliadau newydd trwy ein porth am sawl wythnos. Dioddefodd ansawdd ein gwasanaeth yn ystod y mis olaf o ganlyniad.
	Trwy alw ar gymorth awdurdodau cynllunio lleol a gweithio gyda nhw, canfu Arolygiaeth Gynllunio Cymru ffyrdd amgen o symud ymlaen â gwaith achos byw. Roedd cwsmeriaid yn gallu gweld dogfennau apêl y sicrhawyd eu bod ar gael ar wefannau awdurdodau lleol.
	Gan weithio yn unol â mesurau’r cyfnod clo, parhaodd Arolygwyr i gynnal ymweliadau safle a chynhaliwyd digwyddiadau rhithwir yn fwy mynych.
	Data perfformiad rhwng mis Ebrill a mis Medi 2021
	NNid oedd Arolygiaeth Gynllunio Cymru wedi cael na chyhoeddi unrhyw gynlluniau datblygu lleol gan awdurdodau lleol yn ystod y chwe mis hynny. Cafodd 15 cais am Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol a chyhoeddodd bedwar adroddiad, bob un yn unol â tharged gweinidogol Cymru.
	Dadansoddir perfformiad y gwasanaeth apeliadau yn ôl y math o apêl a’r math o weithdrefn: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Penderfynodd Arolygiaeth Gynllunio Cymru ar gyfanswm o 235 o apeliadau cynllunio: 231 trwy sylwadau ysgrifenedig a phedair trwy wrandawiadau ac ymchwiliadau.

	• 
	• 
	• 

	O ran sylwadau ysgrifenedig, gwnaed 92% o’r penderfyniadau yn unol â’r targedau gweinidogol. 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Yr amser penderfynu cymedrig ar gyfer y math mwyaf cyffredin o apeliadau, sef apeliadau deiliaid tai a masnachol bach, oedd tua 7 wythnos.

	• 
	• 
	• 

	Yr amser penderfynu cymedrig ar gyfer yr apeliadau cynllunio eraill oedd tua 13 wythnos.



	• 
	• 
	• 

	Ni chyrhaeddwyd y targedau gweinidogol ar gyfer gwrandawiadau ac ymchwiliadau.

	• 
	• 
	• 

	Yr amser penderfynu cymedrig ar gyfer gwrandawiadau ac ymchwiliadau oedd tua 16 mis. 

	• 
	• 
	• 

	Penderfynodd Arolygiaeth Gynllunio Cymru ar gyfanswm o 14 o apeliadau gorfodi: 11 trwy sylwadau ysgrifenedig a thair trwy wrandawiadau ac ymchwiliadau. 


	• O ran sylwadau ysgrifenedig, gwnaed 91% o’r penderfyniadau yn unol â’r targedau gweinidogol.
	• Yr amser penderfynu cymedrig ar gyfer sylwadau ysgrifenedig oedd 12.5 wythnos.
	• O ran gwrandawiadau ac ymchwiliadau, dim ond un o dri phenderfyniad a wnaed yn unol â’r targedau gweinidogol.
	• Yr amser penderfynu cymedrig ar gyfer gwrandawiadau ac ymchwiliadau oedd tua 13 mis.
	Bydd gwybodaeth am berfformiad ers mis Hydref 2021 ar gael yn rhan o adroddiad blynyddol Cymru wedi’i gydgrynhoi pan gaiff ei gyhoeddi.
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	Ein tri gwasanaeth cyhoeddus
	Ein tri gwasanaeth cyhoeddus

	Ar draws ein gwasanaethau, mae ein Harolygwyr annibynnol yn penderfynu ar achosion ac yn gwneud argymhellion mewn modd agored, teg a diduedd. Mae hyn yn golygu eu bod yn ystyried y dystiolaeth, yn gwneud yn siŵr y gall pawb ymateb i dystiolaeth rhai eraill, ac yn cadw meddwl agored heb ragfarnu un farn o gymharu â barn arall. 
	Ar draws ein gwasanaethau, mae ein Harolygwyr annibynnol yn penderfynu ar achosion ac yn gwneud argymhellion mewn modd agored, teg a diduedd. Mae hyn yn golygu eu bod yn ystyried y dystiolaeth, yn gwneud yn siŵr y gall pawb ymateb i dystiolaeth rhai eraill, ac yn cadw meddwl agored heb ragfarnu un farn o gymharu â barn arall. 

	Figure
	Ein gwasanaethau yng Nghymru
	Ein gwasanaethau yng Nghymru
	Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflawni datblygu cynaliadwy wedi’i seilio ar gynlluniau datblygu lleol. Mae’r cynlluniau hyn yn cynnwys y strategaeth, y polisïau a’r dyraniadau i fynd i’r afael â materion allweddol mewn ardal, yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn. O fis Ebrill tan fis Medi 2021, fe archwiliom y cynlluniau hynny i sicrhau y byddant yn darparu sylfaen gadarn i gefnogi’r  broses gwneud penderfyniadau pan gânt eu mabwysiadu. Yn ystod yr un cyfnod, penderfynodd yr Arolygiaeth Gynllunio ar apeli
	Gwasanaeth archwiliadau 
	Mae’r lleoedd lle mae pobl yn byw a gweithio yn effeithio’n sylweddol ar eu bywydau a’u lles. Mae cynghorau a rhai sefydliadau eraill yn cynhyrchu Cynlluniau Lleol a chynlluniau eraill gyda’u cymunedau i nodi sut byddant yn paratoi ar gyfer y dyfodol. Rydym yn asesu’n annibynnol p’un a yw’r cynlluniau yn bodloni’r profion cyfreithiol, gweithdrefnol a pholisi er mwyn iddynt gael eu defnyddio.

	Gwasanaeth apeliadau
	Gwasanaeth apeliadau
	Gall Awdurdodau Cynllunio Lleol wrthod ceisiadau cynllunio a cheisiadau cysylltiedig, a gallant fethu gwneud penderfyniad mewn pryd neu roi hysbysiad gorfodi i chi yn mynnu eich bod yn gwneud rhywbeth neu’n rhoi’r gorau i wneud rhywbeth.
	Mae’r Arolygiaeth yma os ydych chi eisiau i rywun annibynnol ystyried y penderfyniadau gan gynghorau. Mae ein Harolygwyr yn adolygu’r wybodaeth a’r dystiolaeth yn annibynnol ac, yn y rhan fwyaf o achosion, yn ymweld â’r safle a’r ardal gyfagos cyn penderfynu ar yr achos.
	Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu Arolygwyr annibynnol hefyd i ystyried tystiolaeth a gwneud penderfyniadau ar gyfer gwaith arbenigol, gan gynnwys:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gwaith Gorchymyn Diogelu Coed, tynnu gwrychoedd ac apeliadau gwrychoedd neu berthi uchel gwrthgymdeithasol

	• 
	• 
	• 

	Hawliau tramwy cyhoeddus fel pan fydd cynigion yn cynnwys newidiadau i hawliau mynediad i’r rhwydwaith, neu pan geir gwrthwynebiadau i hawl dramwy newydd.


	Gwasanaeth ceisiadau 
	Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol
	Mae pawb o’r cyhoedd yn defnyddio ac yn dibynnu ar seilwaith cenedlaethol. Dibynnir ar orsafoedd pŵer a ffermydd gwynt i gynhyrchu trydan. Yn yr un modd, dibynnir ar brif ffyrdd, rheilffyrdd, porthladdoedd a meysydd awyr i symud pobl, bwyd a chynhyrchion eraill o amgylch y wlad a rhwng gwledydd. A dibynnir ar gronfeydd dŵr i gael dŵr ffres o dapiau, ac ar waith trin carthffosiaeth wrth fflysio ein toiledau.
	Y rhain yw’r prosiectau datblygu mwyaf a mwyaf cymhleth yn y wlad.  Cymerant flynyddoedd lawer i’w datblygu. Rydym yn darparu cyngor yn ystod y cyfnod hwnnw, gan nodi ble mae angen gwella’r prosiectau neu ble mae angen mwy o wybodaeth i gyfiawnhau penderfyniad dylunio.
	Rydym yn ystyried buddiannau datblygwyr, awdurdodau lleol, cymunedau lleol a phartïon eraill â buddiant, yn gweithredu polisi’r llywodraeth ac yn ystyried unrhyw beth arall sy’n berthnasol. Wedyn, rydym yn argymell i’r Ysgrifennydd Gwladol p’un a ddylai’r prosiectau hyn fynd rhagddynt.
	Tir comin
	Rydym hefyd yn penderfynu ar geisiadau eraill ar gyfer y llywodraeth, fel ceisiadau am waith ar dir 
	comin. Mae hanes hir gan dir comin yn seiliedig ar hawliau hynafol o dan gyfraith gyffredin Prydain, ac mae tir comin sy’n weddill yn hygyrch i’r cyhoedd erbyn hyn.
	Gorchmynion Prynu Gorfodol
	Gall rhai sefydliadau brynu tir hyd yn oed os nad yw’r perchennog eisiau gwerthu. Y rheswm am hyn fel arfer yw bod angen y tir ar gyfer prosiect pwysig fel ffordd, rheilffordd neu ddatblygiad pwysig ar gyfer yr ardal. Rydym yn asesu’n annibynnol p’un a ddylai’r gorchymyn prynu gorfodol fynd rhagddo.
	Mesurau gweinidogol newydd
	Cytunodd y Gweinidog ar fesurau newydd ar gyfer apeliadau sy’n canolbwyntio ar beth sy’n bwysig i gwsmeriaid. Maent yn canolbwyntio ar ein bod yn gwneud penderfyniadau’n gyflymach, yn dod yn fwy cyson o ran pa mor hir y cymer ein penderfyniadau i’w gwneud, ein bod yn agored o ran faint o achosion rydym yn sicrhau eu hansawdd ac yn cynorthwyo cwsmeriaid fel bod eu hapeliadau’n ddilys pan gânt eu cyflwyno. Nid yw targedau ar gyfer cynlluniau lleol, seilwaith cenedlaethol a gwaith DEFRA wedi newid.
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	Figure
	Arloesedd a newid
	Arloesedd a newid

	Mae paratoi’n rhagweithiol ar gyfer newidiadau yn y dyfodol i’r systemau cynllunio a’r ffordd rydym yn gweithio, a chynnal ein gwybodaeth am ffyrdd, dulliau a thechnoleg newydd i gyd yn allweddol i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau da sy’n rhoi gwerth gorau am arian.  
	Mae paratoi’n rhagweithiol ar gyfer newidiadau yn y dyfodol i’r systemau cynllunio a’r ffordd rydym yn gweithio, a chynnal ein gwybodaeth am ffyrdd, dulliau a thechnoleg newydd i gyd yn allweddol i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau da sy’n rhoi gwerth gorau am arian.  

	Arloesedd
	Arloesedd
	Mae ein Gweledigaeth yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau amserol, effeithlon o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid. Yn Adroddiad Blynyddol y llynedd, siaradom am y camau a gymerwyd i ddod yn sefydliad mwy ystwyth. Un o’r camau hyn oedd sefydlu galluoedd o ran arloesedd.
	Mae ein hagenda arloesedd wedi datblygu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae ein swyddogaeth arloesedd yn ein galluogi i brofi syniadau mwy mentrus a bod yn fwy creadigol wrth ddatrys problemau. Mae gennym ymagwedd gytunedig at arloesedd a fframwaith sy’n cefnogi’r broses arloesi. Mae gennym feysydd ffocws strategol ar gyfer arloesedd: cynnal gweithlu sydd â sgiliau priodol ac sydd wedi’u hyfforddi’n briodol a gweddnewid y ffordd rydym yn gweithio trwy awtomeiddio digidol. Mae ein meysydd ffocws yn gosod y ff
	Cynllun Strategol
	Cynllun Strategol


	Rydym wedi cymryd ein cam cyntaf tuag at greu portffolio arloesedd cytbwys sy’n canolbwyntio ymdrechion ar:
	• 
	• 
	• 
	• 

	gynnal a chryfhau ein gwasanaethau craidd;

	• 
	• 
	• 

	datblygu cyfleoedd newydd; a

	• 
	• 
	• 

	paratoi ar gyfer heriau aflonyddol posibl. 


	Mae ein portffolio arloesedd presennol yn profi syniadau a allai gyflawni effaith o raddau amrywiol. O welliannau graddol ar lefel is i ffyrdd newydd gweddnewidiol o weithio.
	Mae un o’n prosiectau arloesedd yn ein helpu i archwilio p’un a allai technoleg ddarparu dull cyson a systematig o gategoreiddio a threfnu sylwadau. Mae sylwadau’n dystiolaeth ysgrifenedig gan bartïon sydd eisiau rhoi eu safbwyntiau ar achos. Ceir nifer fawr iawn o achosion yn aml ac rydym eisiau i’n pobl allu canolbwyntio ar weithgarwch gwerth uchel, gan wneud y defnydd gorau o’u sgiliau a’u barn broffesiynol. Rydym wedi ffurfio partneriaeth ag arbenigwr technegol i asesu p’un ai deallusrwydd artiffisial y
	Mae’r enghraifft hon yn dangos sut gallwn, drwy weddnewid y ffordd rydym yn gweithio trwy awtomeiddio digidol, ddod yn fwy effeithlon yn yr hyn a ddarparwn, fel y gallwn ganolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf – gwneud penderfyniadau o ansawdd da. 
	Pan fydd syniadau arloesol wedi cael eu profi a’u cymeradwyo ar gyfer gweithredu, fe’u cyflawnir trwy ein Portffolio Newid. Trwy’r swyddogaeth hon, rydym yn rheoli cyflymder newid ar draws y sefydliad. Rydym yn addasu i’r cyd-destun gwleidyddol sy’n newid, yn darparu gwell profiad i gwsmeriaid ac yn cynorthwyo ein pobl i dyfu. Mae’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau yn monitro’r achosion busnes a’r gymeradwyaeth ariannol ar gyfer rhai o’r prosiectau hyn, oherwydd eu proffil uchel a’u gwerth uchel.
	Portffolio Newid yn 2021/22
	Yn 2021/22, fe gyflawnom nifer o newidiadau, y mae rhai ohonynt wedi cael eu crybwyll yn yr adroddiad hwn drwyddo draw:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gwnaethom gynllunio a chyflawni’r prosiect i gefnogi creu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yn llwyddiannus. Gwnaethom ddwyn arbenigedd ynghyd o bob rhan o’r Arolygiaeth i sicrhau ymgysylltiad priodol, amserol ac ystyriol â’r bobl yr effeithiwyd arnynt a throsglwyddo’r wybodaeth a’r data’n ddiogel.

	• 
	• 
	• 

	Fel y crybwyllwyd yn ein risg strategol 'S11 – Diogelu data', gwnaethom gyflawni newid mawr yn y ffordd y rheolwn ein data. Rydym yn sicrhau bod pawb yn deall eu cyfrifoldebau, a bod gennym brosesau a systemau ar waith i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â rheoliadau.

	• 
	• 
	• 

	Fe gyflwynom system Desg Gwasanaeth Cwsmeriaid newydd. Nod y prosiect hwn oedd sicrhau bod ymholiadau’n cael eu cofnodi ac yn derbyn ymateb yn gyflymach. Gallwch ddarllen mwy am effaith y newid hwn yn yr adran ''.
	Ein Gwasanaeth Cwsmeriaid
	Ein Gwasanaeth Cwsmeriaid




	Fel y crybwyllwyd yn yr adran '', fe ddefnyddiom yr hyn a ddysgwyd o’r ffordd y gweithiom yn rhithwir yn ystod y pandemig i ddylunio Model Gweithredu yn y Dyfodol ar gyfer digwyddiadau.
	Ein Cwsmeriaid a'n Rhanddeiliaid
	Ein Cwsmeriaid a'n Rhanddeiliaid


	• 
	• 
	• 
	• 

	Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi datblygu ein gallu i ddefnyddio technegau system gyfan i gefnogi Gwelliant Parhaus. Mae hyn eisoes wedi cyflawni gwelliannau mewn rhai o’n meysydd darparu gwasanaeth. Yn ystod y flwyddyn i ddod, bwriadwn ddefnyddio’r un technegau hynny mewn mwy o feysydd ar draws yr Arolygiaeth.


	Portffolio Newid yn 2022/25
	Mae ein Cynllun Busnes 2022/25 yn amlinellu sut byddwn yn cyflawni ein  trwy gyfres o weithgareddau a phrosiectau. Mae rhai prosiectau allweddol eisoes wedi dechrau:
	Cynllun Strategol
	Cynllun Strategol


	• 
	• 
	• 
	• 

	Mae dau brosiect ar Gynllunio ar gyfer y Dyfodol a’r Prosiect Cyflymder yn ceisio cyflawni uchelgeisiau llywodraethol.

	• 
	• 
	• 

	Mae’r astudiaeth achos ar y tudalennau nesaf yn disgrifio’r gwaith rydym yn ei wneud i wella ein gwasanaeth apeliadau a’n gwasanaeth ceisiadau.

	• 
	• 
	• 

	Mae gennym raglen waith i wella ein Hiechyd, Diogelwch a Lles, fel y disgrifir yn risg strategol 'S16 – Iechyd, diogelwch a lles'.

	• 
	• 
	• 

	Fel y crybwyllwyd yn natganiad agoriadol ein Prif Weithredwr, rydym yn ystyried sut gallwn gynorthwyo ein pobl i weithio’n hyblyg, naill ai o gartref, o’r swyddfa neu’r ddau.

	• 
	• 
	• 

	Yn rhan o hynny, byddwn yn newid i amgylchedd swyddfa newydd. Bydd hwn yn llai ac wedi’i ddylunio’n well i gefnogi ein hanghenion, gyda thechnoleg a gwasanaethau a fydd yn ein galluogi i gyfathrebu â’n cwsmeriaid a’n cydweithwyr yn y ffordd orau posibl.

	• 
	• 
	• 

	Byddwn yn parhau i gyflwyno systemau newydd i’n gwasanaethau Adnoddau Dynol ac Ariannol.
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	Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol – astudiaeth achos
	Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol – astudiaeth achos

	Mae ein menter newid fwyaf yn canolbwyntio ar y gwasanaeth apeliadau a’r gwasanaeth ceisiadau.
	Mae ein menter newid fwyaf yn canolbwyntio ar y gwasanaeth apeliadau a’r gwasanaeth ceisiadau.

	Y gwasanaeth apeliadau
	Y gwasanaeth apeliadau
	Mae ein gwasanaeth apeliadau’n cynnwys amryw fathau o apeliadau, gweler tudalen 42, ac fe ddechreuom â’r gwaith hwn trwy ganolbwyntio ar y math symlaf: apeliadau deiliaid tai. Cyflwynir y rheiny gan ddeiliaid tai ar ôl i’w cais am ganiatâd datblygu gael ei wrthod gan eu Hawdurdodau Cynllunio Lleol.
	Fe ddechreuom ein prosiect newid gydag ymchwil defnyddwyr, gan ei defnyddio i ddatblygu prototeip gwasanaeth digidol. Profwyd y prototeip hwnnw gan ddefnyddwyr ac fe ddefnyddiom eu hadborth i wella’r ymarferoldeb a’r dyluniad. Ym mis Mai 2021, aseswyd y gwasanaeth gan Wasanaethau Digidol y Llywodraeth a chymeradwywyd ei lansio fel ‘Beta Cyhoeddus’. Roedd hyn wedi caniatáu i ni ddechrau cael apeliadau deiliaid tai go iawn wrth i ni wella’r system ymhellach yn seiliedig ar adborth gan ddefnyddwyr. Rydym wedi 
	Rydym hefyd wedi adolygu’r wybodaeth a anfonwn at gwsmeriaid am eu hapeliadau, er mwyn egluro’r wybodaeth y mae arnom ei hangen a sut mae ein proses yn gweithio. Yn ogystal, rydym wedi gwella’r cynnwys a gyhoeddwn ar GOV.UK, fel bod darpar gwsmeriaid yn gallu cael gwybodaeth glir a gwneud y penderfyniad sy’n iawn iddynt.
	Yn 2022/23, byddwn yn cynyddu’r defnydd o’r gwasanaeth apeliadau deiliaid tai trwy sicrhau ei fod ar gael ar GOV.UK ar gyfer apeliadau o fewn yr ardaloedd awdurdod lleol sy’n rhan o’r cynllun treial. Yna, byddwn yn ehangu ein gwasanaeth digidol i’r ardaloedd awdurdod lleol eraill a mathau ychwanegol o apeliadau, y tu hwnt i apeliadau deiliaid tai yn unig.
	Bydd gwaith ychwanegol hefyd yn cynnwys holiaduron apêl, cyflwyno sylwadau gan bartïon â buddiant, rhannu dogfennau a nodwedd ‘olrhain fy apêl’. 
	Y gwasanaeth ceisiadau
	Nod y prosiect newid hwn yw gwneud ceisiadau ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol yn haws, yn gyflymach ac yn fwy cost-effeithiol. Dechreuodd y prosiect hwn gydag ymchwil defnyddwyr hefyd. Rydym yn ddiolchgar iawn bod 200 o ddefnyddwyr gwasanaeth proffesiynol ac amhroffesiynol wedi rhoi eu hamser a’u safbwyntiau trwy amryw ddulliau ymchwil. Mae hyn yn cynnwys cyfweliadau un i un, profi defnyddioldeb syniadau posibl ar gyfer gwefan a didoli cardiau i ganiatáu i ni ddeall y ffordd orau o ga
	Beth ddysgom ni?
	• 
	• 
	• 
	• 

	Mae’r broses cyflwyno cais ar gyfer prosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol yn gymhleth ac yn anodd ei deall ar gyfer defnyddwyr tro cyntaf. Maen nhw’n ansicr beth i’w ddisgwyl ac yn anghyfarwydd â’r iaith dechnegol, ffurfiol.

	• 
	• 
	• 

	Mae defnyddwyr yn cael trafferth dod o hyd i wybodaeth sy’n ymwneud â phryderon aelodau’r cyhoedd a’i deall.


	Gan ddefnyddio sylwadau defnyddwyr, fe ddatblygom wasanaeth digidol a aseswyd gan Wasanaethau Digidol y Llywodraeth ac a gwblhaodd yr Asesiad Alffa yn llwyddiannus ym mis Medi 2021. Ers hynny, rydym wedi bod yn datblygu dull modiwlaidd ar gyfer ceisiadau prosiect seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol. Disgwyliwn y bydd defnyddwyr yn gallu profi elfennau cyntaf y gwasanaeth newydd yn rhan o brosiect peilot a fydd yn dechrau o fis Ebrill 2022 ymlaen. Rydym yn edrych ymlaen at gael adborth ar ein taith defnyddwy
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	Ein Proses Sicrhau Ansawdd
	Ein Proses Sicrhau Ansawdd

	Mae ansawdd ein gwaith yn bwysig i gynnal hyder pawb sy’n gysylltiedig â chynllunio, gan gynnwys y cyhoedd, gwleidyddion a datblygwyr. Wrth sôn am ansawdd, golygwn bopeth sy’n ymwneud â chynnwys y penderfyniad terfynol a’r gweithdrefnau a’r prosesau sy’n arwain at hynny.
	Mae ansawdd ein gwaith yn bwysig i gynnal hyder pawb sy’n gysylltiedig â chynllunio, gan gynnwys y cyhoedd, gwleidyddion a datblygwyr. Wrth sôn am ansawdd, golygwn bopeth sy’n ymwneud â chynnwys y penderfyniad terfynol a’r gweithdrefnau a’r prosesau sy’n arwain at hynny.

	Mae Arolygwyr unigol yn gyfrifol am y penderfyniadau a’r argymhellion a wnânt, a nhw yn y pen draw sy’n gyfrifol am ansawdd eu gwaith eu hunain. Fel sefydliad, sut ydym ni’n eu cynorthwyo i gyflawni’r ansawdd cywir?
	Mae Arolygwyr unigol yn gyfrifol am y penderfyniadau a’r argymhellion a wnânt, a nhw yn y pen draw sy’n gyfrifol am ansawdd eu gwaith eu hunain. Fel sefydliad, sut ydym ni’n eu cynorthwyo i gyflawni’r ansawdd cywir?
	Bydd hyn yn amrywio gan ddibynnu ar y math o waith, ond mae’r cyfan yn dechrau gyda’r hyfforddiant a ddarparwn ar gyfer Arolygwyr newydd. Mae’n canolbwyntio ar bwysigrwydd pwyso a mesur barnau croes i lunio casgliadau â chyfiawnhad da drostynt, ac ar gymhwyso Egwyddorion Franks – bod yn agored, yn deg ac yn ddiduedd.
	Ymhellach na hyn, mae’r Arolygiaeth yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant, prosesau sicrhau ansawdd a rheolaeth ar wybodaeth. Darparwn ddiweddariad misol i’r holl Arolygwyr ar ddatblygiadau allweddol yn y byd cynllunio, gan gynnwys yn ymwneud â dyfarniadau cyfreithiol arwyddocaol a materion polisi.
	Archwiliadau
	Mae’r holl Arolygwyr sy’n newydd i waith Cynlluniau Lleol yn cael hyfforddiant a ategir gan gyngor ysgrifenedig am brosesau ac arfer gorau. Darperir hyfforddiant, cyngor a sesiynau briffio mewn dau ddigwyddiad penodol bob blwyddyn ac yn fwy mynych fel y bo’r angen, er enghraifft, trwy gyfarfodydd misol. Mae’r rhain yn galluogi rhannu a thrafod arfer gorau.
	Sicrheir ansawdd yr holl adroddiadau Cynlluniau Lleol a llythyrau cadernid gan banel. Mae Sicrhau Ansawdd yn canolbwyntio ar safon y rhesymeg a’r drafftio, ac ni ddywedir fyth wrth Arolygwyr pa gasgliadau y dylent eu llunio. Rhoddir ystyriaeth i ansawdd hefyd mewn cyfarfodydd misol rheolwyr llinell ac mewn sgyrsiau misol gydag Arolygwyr. Rydym yn ystyried deilliannau’r broses sicrhau ansawdd, heriau cyfreithiol a chwynion yn fynych er mwyn asesu p’un a oes angen i ni newid unrhyw beth.
	Yn 2021/22, fe gyhoeddom ein fframwaith ansawdd ar gyfer ein gwasanaeth archwiliadau. Mae’n dangos sut mae’r holl weithgareddau ansawdd yn dod at ei gilydd i wella ansawdd cyffredinol ein gwasanaeth. 
	Apeliadau
	Mae’r rhan fwyaf o Arolygwyr yn penderfynu ar apeliadau cynllunio neu apeliadau gorfodi ar ryw adeg yn ystod eu gyrfaoedd. Mae’r hyfforddiant cychwynnol yn drwyadl ac yn helaeth, ac mae’n ymdrin â’r prif egwyddorion ar gyfer y rhai sy’n gwneud penderfyniadau. Rhoddir arweiniad ar yr ymagwedd y dylid ei mabwysiadu, gan roi ystyriaeth i ddeddfwriaeth, polisi a chyfraith achosion. Fodd bynnag, nid ydym yn darparu unrhyw beth mwy na’r hyn a geir mewn polisi a chanllawiau cenedlaethol yn ymwneud â’r pwysigrwydd 
	Cyflwynir hyfforddiant ar destunau penodol a diweddariad cyfreithiol mewn digwyddiadau dwywaith y flwyddyn. Yn aml, mae hyn yn cynnwys rhannu arfer da a phrofiad. Defnyddir deunyddiau hyfforddi hefyd mewn cyfarfodydd llai ac mewn gweminarau.
	Caiff sampl o benderfyniadau apêl eu hadolygu gan reolwyr llinell ar ôl iddynt gael eu rhoi, a rhoddir adborth. Rydym yn cylchredeg unrhyw wersi sy’n codi o gŵynion neu heriau i’r holl Arolygwyr. 
	Yn 2021/22, gwnaethom baratoi ein fframwaith ansawdd ar gyfer ein gwasanaeth apeliadau. Mae’n dangos sut mae’r holl weithgareddau ansawdd yn dod at ei gilydd i wella ansawdd cyffredinol ein gwasanaeth. 
	Ceisiadau
	Mae’r broses sicrhau ansawdd ar gyfer ceisiadau yn debyg i’r broses ar gyfer archwiliadau ac apeliadau. Cynhelir hyfforddiant cychwynnol cynhwysfawr i sicrhau bod Arolygwyr yn barod i archwilio, asesu a gwneud argymhellion. Ceir dau brif ddigwyddiad hyfforddi bob blwyddyn, a rhoddir diweddariadau mynych ar arfer gorau a materion yn ymwneud â pholisi a’r gyfraith. Sicrheir ansawdd yr holl adroddiadau o ran eu drafftio a’u rhesymu, ac nid o ran natur yr argymhelliad a wneir gan y Panel Archwilio.
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	Ein gweithrediadau
	Ein gweithrediadau

	Mae ein Harolygwyr yn defnyddio tair gweithdrefn wahanol i ystyried tystiolaeth. Mae’r dull a ddefnyddir ganddynt yn dibynnu ar yr achos, y math o dystiolaeth a sut gallant ganfod orau beth sydd ei angen arnynt i wneud eu penderfyniad neu argymhelliad.
	Mae ein Harolygwyr yn defnyddio tair gweithdrefn wahanol i ystyried tystiolaeth. Mae’r dull a ddefnyddir ganddynt yn dibynnu ar yr achos, y math o dystiolaeth a sut gallant ganfod orau beth sydd ei angen arnynt i wneud eu penderfyniad neu argymhelliad.

	Sylwadau ysgrifenedig
	Sylwadau ysgrifenedig
	Caiff y rhan fwyaf o’n hachosion eu penderfynu gan Arolygwyr ar ôl gweld tystiolaeth ysgrifenedig ac ar ôl ymweld â’r safle fel arfer. Gelwir hyn yn “sylwadau ysgrifenedig” yn aml. Mae’r apelydd, yr Awdurdod Cynllunio Lleol, pobl a busnesau lleol, ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr apêl yn gwneud eu sylwadau yn ysgrifenedig, ac mae’r Arolygydd yn penderfynu ar yr achos ar ôl adolygu’r dystiolaeth.
	Gwrandawiadau 
	Mae ein ceisiadau seilwaith cenedlaethol, archwiliadau cynlluniau lleol a rhai achosion apêl yn cael eu penderfynu ar ôl i’r Arolygydd gynnal gwrandawiad. Yn yr achosion hyn, mae’r apelydd neu’r ymgeisydd, yr Awdurdod Cynllunio Lleol, pobl a busnesau lleol ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr achos yn gwneud eu sylwadau yn ysgrifenedig. Yna, mae’r Arolygydd yn cadeirio trafodaeth strwythuredig ynglŷn â rhai o’r materion neu’r holl faterion er mwyn ei helpu i gynnal prawf ar y dystiolaeth. Gall gwrandaw
	Ymchwiliadau
	Cynhelir ymchwiliadau ar gyfer yr apeliadau mwyaf cymhleth ac ar gyfer rhywfaint o waith achos arall, fel gorchmynion prynu gorfodol a cheisiadau cynllunio sy’n cael eu galw i mewn. Mae’r apelydd neu’r ymgeisydd, yr Awdurdod Cynllunio Lleol, pobl a busnesau lleol ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr achos yn gwneud eu sylwadau yn ysgrifenedig. Yn ôl disgresiwn yr Arolygydd, gall pobl leisio’u barn ar lafar yn yr ymchwiliad hefyd. Mae ymchwiliadau yn fwy ffurfiol na gwrandawiadau, a rhoddir tystiolaeth 
	Yn hanesyddol, mae Arolygwyr wedi defnyddio un o’r tair gweithdrefn ar gyfer achos yn ei gyfanrwydd. Mae newidiadau cyfreithiol yn dweud yn glir erbyn hyn y gall Arolygwyr ddefnyddio mwy nag un weithdrefn ar un achos, a galwn y rhain yn weithdrefnau hybrid.
	Addasu gweithrediadau i’r pandemig
	Yn 2020/21, ataliodd y pandemig y cynnydd sylweddol yr oeddem wedi’i wneud yn 2019/20 i wella ein gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid. Gohiriwyd ein cynlluniau ar gyfer gwella tra oeddem yn blaenoriaethu cadw gwaith achos i fynd yn ystod y pandemig, cadw ein cyflogeion a’n cwsmeriaid yn ddiogel a chefnogi ymateb ehangach y llywodraeth. Yn 2021/22, parhaodd y pandemig i effeithio ar ein capasiti a’n hyblygrwydd. Ni chaniatawyd gwrandawiadau ac ymchwiliadau wyneb yn wyneb tan yr haf. Gwelsom gynnydd yn y gal
	Eleni, fe ganolbwyntiom ar:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Geisiadau seilwaith cenedlaethol, archwiliadau cynllun lleol ac apeliadau trwy wrandawiad ac ymchwiliad. Yn aml, dyma’r achosion sydd â’r effaith economaidd fwyaf a’r diddordeb cymunedol mwyaf;

	• 
	• 
	• 

	Penderfynu ar gynifer o achosion â phosibl trwy sylwadau ysgrifenedig gan yr Arolygwyr sydd ar gael; ac

	• 
	• 
	• 

	Ymagwedd wydn at wrandawiadau ac ymchwiliadau sy’n gwella mynediad cynhwysol ar gyfer cyfranogwyr. O fis Medi 2021 ymlaen, ailgydiodd cynghorau’n llwyddiannus yn y cyfrifoldeb am drefnu a chynnal gwrandawiadau ac ymchwiliadau.


	Gwnaethom lwyddo i gynnal parhad busnes ar hyd y flwyddyn, gan gynnal ein holl wasanaethau.
	Pan oedd cyfyngiadau’r pandemig yn berthnasol, pan gafodd cyfranogwyr allweddol brawf COVID-19 positif neu pan oedd angen diogelu cyfranogwyr agored i niwed, fe roesom gynlluniau wrth gefn ar waith a baratowyd gennym o flaen llaw fel bod ein gwaith achos yn parhau i gael ei ystyried a’i benderfynu.
	Addasu i newidiadau mewn deddfwriaeth 
	Rydym yn olrhain ac ymateb i newidiadau mewn deddfwriaeth sy’n effeithio ar y ffordd rydym yn gwneud ein gwaith. Gall newidiadau o’r fath ddiwygio rheolau a rheoliadau presennol neu gyflwyno rhai newydd. Efallai byddant yn rhoi cyfleoedd newydd i ni i wella ein gwasanaeth i gwsmeriaid.
	Er enghraifft, bydd Deddf yr Amgylchedd 2021 yn chwarae rhan bwysig yn ein gwaith yn awr ac yn y dyfodol. Fe roesom arweiniad cynhwysfawr i’n staff ar effaith y Ddeddf ar ein gwaith achos, a byddwn yn parhau i roi diweddariadau wrth i ddarpariaethau ychwanegol gael eu rhoi ar waith.
	Rydym hefyd yn cadw llygad am newidiadau i bolisi’r llywodraeth a dyfarniadau Llys ac yn ystyried y rhain yn rhan o’n hyfforddiant ac arweiniad i staff. Er enghraifft, ym mis Gorffennaf 2021, cyhoeddodd y llywodraeth ei Fframwaith Polisi Cynllunio Cenedlaethol diwygiedig. Roedd hyn yn newid polisi arwyddocaol yr oedd rhaid ei gymhwyso i’n gwaith achos. Ar y diwrnod y’i cyhoeddwyd, fe roesom arweiniad i’n pobl fel eu bod yn ymwybodol o’r newidiadau a’r camau y byddai angen iddynt eu cymryd.
	Modelu
	Rydym wedi datblygu model adnoddau sydd wedi arwain at welliant mawr i’r ffordd rydym yn asesu nifer a gallu’r Arolygwyr y mae arnom eu hangen i gefnogi ein llwyth gwaith. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i benderfynu sut i hyfforddi a datblygu ein cyflogeion presennol a recriwtio Arolygwyr newydd ar lefelau gwahanol o brofiad. Rydym hefyd yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddyrannu adnoddau yn y ffordd orau ar draws ein gwasanaethau a gwahanol fathau o achosion er mwyn lleihau’r llwyth gwaith. Rydym yn datbl
	Cyflymu apeliadau
	Ym mis Ionawr 2022, gofynnodd y cyn Weinidog Tai i ni amlygu beth fyddai ei angen i’n helpu i wneud y rhan fwyaf o benderfyniadau ar apeliadau o fewn pedair i wyth wythnos. Mae hyn yn rhoi cyfle i herio’r tybiaethau sydd wrth wraidd ein gweithrediad gwasanaethau presennol ac archwilio sut gallai gwasanaeth apeliadau wedi’i ailfframio gael ei wneud yn fwy cynaliadwy. Mae gwaith ymchwil ac ymgysylltu’n digwydd yn y gwanwyn 2022 cyn i ni ymateb yn gynnar yn yr haf.
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	Archwilio Cynlluniau Lleol yn Lloegr
	Archwilio Cynlluniau Lleol yn Lloegr

	Parhawyd i baratoi Cynlluniau Lleol a’u cyflwyno i ni drwy gydol y flwyddyn. Fe wnaethom eu harchwilio’n rhithwir weithiau fel nad oedd unrhyw oedi o ran y cynlluniau pwysig hyn ar gyfer cymunedau lleol a’r economi. 
	Parhawyd i baratoi Cynlluniau Lleol a’u cyflwyno i ni drwy gydol y flwyddyn. Fe wnaethom eu harchwilio’n rhithwir weithiau fel nad oedd unrhyw oedi o ran y cynlluniau pwysig hyn ar gyfer cymunedau lleol a’r economi. 

	Cyflwynwyd 20 o Gynlluniau Lleol i ni i’w harchwilio eleni. Dyma’r nifer leiaf a gyflwynwyd yn unrhyw un o’r pum mlynedd diwethaf. Mae’r pandemig a diwygiadau parhaus i’r system gynllunio yn ddau reswm tebygol dros hyn. Fodd bynnag, ym mis Chwefror 2022, cawsom y cynllun mwyaf rydym erioed wedi’i archwilio: y cynllun drafft gan Awdurdod Cyfunol Manceinion Fwyaf. Dechreuodd yr archwiliad ym mis Mawrth 2022.
	Cyflwynwyd 20 o Gynlluniau Lleol i ni i’w harchwilio eleni. Dyma’r nifer leiaf a gyflwynwyd yn unrhyw un o’r pum mlynedd diwethaf. Mae’r pandemig a diwygiadau parhaus i’r system gynllunio yn ddau reswm tebygol dros hyn. Fodd bynnag, ym mis Chwefror 2022, cawsom y cynllun mwyaf rydym erioed wedi’i archwilio: y cynllun drafft gan Awdurdod Cyfunol Manceinion Fwyaf. Dechreuodd yr archwiliad ym mis Mawrth 2022.
	Cynyddodd ein hincwm i £3.5 miliwn in 2021/22, yn agos at gyfartaledd y pum mlynedd diwethaf. Er i ni gyhoeddi nifer debyg o adroddiadau ag yn 2020/21, ar gyfartaledd cymeront fwy o amser ac fe wnaethant gostio mwy i’w cwblhau nag mewn blynyddoedd blaenorol. Cynhaliom 72 digwyddiad rhithwir ac wyneb yn wyneb er mwyn sicrhau na fyddai’r cynlluniau’n cael eu hoedi gan y pandemig, a chyhoeddom 34 o adroddiadau ar gynlluniau lleol a archwiliwyd gennym.
	Daeth ein holl adroddiadau i’r casgliad bod y Ddyletswydd i Gydweithio wedi cael ei bodloni gan Awdurdodau Cynllunio Lleol (cynghorau fel arfer). Mae hwn yn ofyniad cyfreithiol o ran y ffordd y mae Awdurdodau Cynllunio Lleol yn paratoi eu cynlluniau. Os na fodlonir y Ddyletswydd, ni ellir parhau i archwilio’r cynllun.
	Yn y rhan fwyaf o achosion, argymhellodd ein hadroddiadau newidiadau i gyflawni cynllun cadarn ac i basio’r profion cyfreithiol. Weithiau, roedd hyn yn golygu argymell dileu polisïau neu gyflwyno rhai newydd, diwygio geiriad polisi neu newid gofyniad tai. Gweithiom yn bragmatig ac yn adeiladol i helpu i gyflawni hyn.

	Mae Cynlluniau Lleol Ledled Lloegr yn darparu ar gyfer 
	Mae Cynlluniau Lleol Ledled Lloegr yn darparu ar gyfer 
	5.2 miliwn o gartrefi
	Ffynhonnell: 
	https://local-plans-
	https://local-plans-
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	Mae data gofynion tai Cynlluniau Lleol yn adlewyrchu dealltwriaeth yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau o gynlluniau mabwysiedig ar ddiwedd mis Ebrill 2022. Mae’r data’n arbrofol, yn cael ei ddiweddaru’n fisol, ac yn destun dilysu cyfyngedig. Ni ddylid dibynnu arno felly fel cynrychiolaeth ‘amser real’ o gynnydd na chynnwys cynlluniau lleol.
	Mae data gofynion tai Cynlluniau Lleol yn adlewyrchu dealltwriaeth yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau o gynlluniau mabwysiedig ar ddiwedd mis Ebrill 2022. Mae’r data’n arbrofol, yn cael ei ddiweddaru’n fisol, ac yn destun dilysu cyfyngedig. Ni ddylid dibynnu arno felly fel cynrychiolaeth ‘amser real’ o gynnydd na chynnwys cynlluniau lleol.

	Graff 5. Cynlluniau Lleol a dderbyniwyd ac a gyhoeddwyd
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	Cynllun Lleol Doncaster – astudiaeth achos
	Cynllun Lleol Doncaster – astudiaeth achos

	Mabwysiadwyd Cynllun Lleol Doncaster 2015 i 2035 ym mis Medi 2021. Cynhaliwyd yr archwiliad trwy wrandawiadau a ddefnyddiodd ddull cyfunol gyda chyfranogiad wyneb yn wyneb a rhithwir ar yr un pryd, ynghyd â darlledu’n fyw ar YouTube.
	Mabwysiadwyd Cynllun Lleol Doncaster 2015 i 2035 ym mis Medi 2021. Cynhaliwyd yr archwiliad trwy wrandawiadau a ddefnyddiodd ddull cyfunol gyda chyfranogiad wyneb yn wyneb a rhithwir ar yr un pryd, ynghyd â darlledu’n fyw ar YouTube.

	Mae Bwrdeistref Doncaster yn Ne Swydd Efrog yn ardal fetropolitan fawr sy’n gartref i fwy na 300,000 o bobl. Mae rhan orllewinol y Fwrdeistref yn Llain Las, ac mae ardaloedd helaeth sydd mewn perygl o lifogydd, gan gynnwys llawer o ardal drefol Doncaster, sawl tref arall, a choridor yr M18.
	Mae Bwrdeistref Doncaster yn Ne Swydd Efrog yn ardal fetropolitan fawr sy’n gartref i fwy na 300,000 o bobl. Mae rhan orllewinol y Fwrdeistref yn Llain Las, ac mae ardaloedd helaeth sydd mewn perygl o lifogydd, gan gynnwys llawer o ardal drefol Doncaster, sawl tref arall, a choridor yr M18.
	Roedd y Cyngor wedi bod yn gweithio ers sawl blwyddyn i baratoi cynllun newydd a map polisïau. Roedd cyfres o ddogfennau wedi cael eu cyflwyno i’w harchwilio yn 2014. Fodd bynnag, amlygodd yr Arolygydd archwilio ar y pryd bryderon o bwys ynglŷn â’r angen am dai, y fethodoleg dewis safleoedd, y Llain Las a pherygl llifogydd. O ganlyniad, tynnodd y Cyngor y cynllun yn ôl o’r broses archwilio. Ym mis Mawrth 2020, cyflwynodd y Cyngor Gynllun newydd, wedi’i seilio ar dystiolaeth newydd arwyddocaol a sawl rownd o
	Cynhaliwyd yr archwiliad rhwng mis Mawrth 2020 a mis Mehefin 2021, a chynhaliwyd gwrandawiadau rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2020. Cadwyd pellter cymdeithasol rhwng y rheiny a oedd yn dymuno mynychu’r gwrandawiadau wyneb yn wyneb yn Siambr y Cyngor, a oedd yn cynnwys cyfarpar i hwyluso cyfranogi’n fyw ar-lein. Hwn oedd y digwyddiad cyhoeddus cyntaf i ddefnyddio offer y Cyngor a digwyddiad cyfunol cyntaf yr Arolygiaeth Gynllunio. Roedd gan y Cyngor a’r cyfranogwyr eraill farn gadarnhaol ynglŷn â’r dull cyfu
	Yn yr un modd â’r cynllun cyntaf a gyflwynwyd, roedd perygl llifogydd yn agwedd allweddol ar yr archwiliad. Mae’r polisi cenedlaethol yn gosod profion llym i ddiogelu pobl ac eiddo rhag llifogydd: ni ddylai datblygiad gael ei ddyrannu os oes gan safleoedd eraill sydd ar gael yn rhesymol yn yr ardal berygl is o lifogydd. Mae perygl llifogydd yn gyfuniad o debygolrwydd llifogydd a’u canlyniadau posibl. Mae asesu lefel y risg ar gyfer unrhyw safle, a chymharu’r risg honno â safleoedd eraill, yn gofyn am arfer 
	Roedd y Cynllun yn dyrannu safle 74 hectar yn Thorne North, yng nghoridor yr M18, ar gyfer datblygiad warws ar raddfa fawr. Fodd bynnag, cynigiodd hyrwyddwyr tri safle arall yng nghoridor yr M18 dystiolaeth i ddangos bod eu safleoedd nhw ar gael, yn addas a bod ganddynt berygl is o lifogydd na safle Thorne North.
	Gofynnodd yr Arolygydd i’r Cyngor gyflwyno’r dystiolaeth a oedd ar gael mewn ffordd a fyddai’n caniatáu ar gyfer cymharu’r safle’n ystyrlon ac yna arfer ei farn i raddio’r pedwar safle o ran perygl cymharol o lifogydd. Asesiad y Cyngor oedd y byddai dyraniad Thorne North ac un safle arall mewn perygl is o lifogydd na’r ddau safle arall. Cytunodd yr Arolygydd ei bod yn rhesymol dod i’r casgliad nad oedd y safle a ddyrannwyd mewn perygl uwch nag unrhyw un o’r tri dewis amgen, ac felly bod ei gynnwys yn y Cynl
	Roedd elfennau allweddol eraill o’r Cynllun yn cynnwys:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Tir ar gyfer tua 20,000 o gartrefi newydd (bron dwywaith cymaint ag y mae’r dull safonol cenedlaethol yn dangos bod eu hangen, i gefnogi amcanion twf economaidd uchelgeisiol).

	• 
	• 
	• 

	Dileu 8 safle o’r Llain Las i ganiatáu ar gyfer bodloni anghenion tai yn ardal drefol Doncaster a’r prif drefni eraill.

	• 
	• 
	• 

	Dileu 80 hectar o dir o’r Llain Las i hwyluso datblygiad parhaus y cyfleuster rhyngfoddol iPort ar gyfer cludo nwyddau ar y rheilffyrdd yn Rossington.

	• 
	• 
	• 

	Dyrannu bron 500 hectar o dir ar gyfer diwydiant a warysau.

	• 
	• 
	• 

	Cynigion i hwyluso twf Maes Awyr Doncaster Sheffield ar gyfer cludo teithwyr a nwyddau, ynghyd â swm sylweddol o dai a datblygiad arall ar dir o fewn ac o amgylch y maes awyr.

	• 
	• 
	• 

	Amlygu ardal helaeth ar gyfer datblygiadau ynni gwynt canolig a mawr.

	• 
	• 
	• 

	Polisïau i ddiogelu a chefnogi’r broses o gloddio a chynhyrchu mwynau agregau, diwydiannol, carreg adeiladu ac ynni.
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	Cydnabyddiaeth: Cyngor Doncaster 
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	Cydnabyddiaeth: Cyngor Doncaster 
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	Atgynhyrchir y map hwn o ddeunydd yr Arolwg Ordnans gyda chaniatâd yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa 
	Atgynhyrchir y map hwn o ddeunydd yr Arolwg Ordnans gyda chaniatâd yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa 
	Ei Mawrhydi © Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri hawlfraint y Goron ac fe allai arwain at 
	erlyniad neu achos sifil. Rhif Trwydded 10019782.2015.
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	Apeliadau yn Lloegr
	Apeliadau yn Lloegr

	Gwnaethom fwy o benderfyniadau, ond derbyniom fwy o achosion nag y penderfynom arnynt. Fe ddechreuom leihau achosion agored yn ystod y chwarter diwethaf. Cymerodd fwy o amser i benderfynu ar achosion.
	Gwnaethom fwy o benderfyniadau, ond derbyniom fwy o achosion nag y penderfynom arnynt. Fe ddechreuom leihau achosion agored yn ystod y chwarter diwethaf. Cymerodd fwy o amser i benderfynu ar achosion.

	Rydym yn derbyn ystod eang o apeliadau, fel y dangosir yn Graff 12, ond rydym yn eu trefnu’n dri chategori, a fanylir isod o’r mwyaf i’r lleiaf cyffredin.
	Rydym yn derbyn ystod eang o apeliadau, fel y dangosir yn Graff 12, ond rydym yn eu trefnu’n dri chategori, a fanylir isod o’r mwyaf i’r lleiaf cyffredin.
	Roedd ffactorau yn ymwneud â’r pandemig wedi effeithio ar waith achos apeliadau drwy gydol y flwyddyn. Gall gwrandawiadau ac ymchwiliadau rhithwir gymryd mwy o amser na rhai wyneb yn wyneb, effeithiodd fesurau’r cyfnod clo ar gyflogeion a chwsmeriaid, roedd trafnidiaeth a gwestai’n llai hygyrch, arweiniodd gynnydd mewn penderfyniadau gan gynghorau at fwy o apeliadau a chymerodd cyflogeion wyliau nad oeddent wedi’u cymryd yn ystod y flwyddyn flaenorol.

	Graff 6. Achosion apêl wedi’u penderfynu yn ôl math yn 2020/21 
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	Graff 7. Canran yr apeliadau yn ddilys y tro cyntaf
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	Figure
	Mae achosion nad ydynt yn gyflawn pan fyddwn yn eu derbyn yn golygu bod rhywfaint o’r wybodaeth neu’r dystiolaeth y mae eu hangen arnom yn eisiau. Caiff ystyriaeth o’r apêl ei hoedi wrth i ni ddisgwyl am y wybodaeth neu’r dystiolaeth honno gael eu darparu.
	Mae achosion nad ydynt yn gyflawn pan fyddwn yn eu derbyn yn golygu bod rhywfaint o’r wybodaeth neu’r dystiolaeth y mae eu hangen arnom yn eisiau. Caiff ystyriaeth o’r apêl ei hoedi wrth i ni ddisgwyl am y wybodaeth neu’r dystiolaeth honno gael eu darparu.
	Y darlun cyffredinol yw bod oddeutu 40% o apeliadau yn annilys pan gânt eu cyflwyno, ac mae gwybodaeth neu dystiolaeth yn eisiau ynddynt. Mae hyn wedi cynyddu fymryn yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae achosion sy’n mynnu gwrandawiadau ac ymchwiliadau yn fwy tebygol o fod yn annilys pan gânt eu cyflwyno gyntaf. Mae’r gwasanaethau digidol newydd rydym yn eu cynhyrchu yn canolbwyntio ar y defnyddiwr, a byddant yn cynorthwyo cwsmeriaid i gyflwyno’r wybodaeth gywir gyda’u hapêl y tro cyntaf.
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	Apeliadau cynllunio
	Apeliadau cynllunio
	Hwn yw ein maes gwaith mwyaf. Cynyddodd nifer yr apeliadau cynllunio newydd a gyflwynwyd yn ôl i lefelau cyn y pandemig ac roeddent 4% yn uwch nag yn 2020/21. Cynyddodd nifer yr achosion apêl gynllunio newydd a gyflwynwyd yr oedd angen eu clywed trwy ymchwiliad 38%. Gwnaethom ganolbwyntio Arolygwyr ar achosion yr oedd arnynt angen gwrandawiadau ac ymchwiliadau. Mae’r achosion hyn, yn unigol, yn fwy tebygol o fod â’r lefelau uchaf o ddiddordeb cymunedol ac effaith economaidd. O ganlyniad, roedd llai o Arolyg
	Penderfynom ar lai o apeliadau nag y derbyniom o fis Ebrill 2021 i fis Ionawr 2022, ond dechreuom leihau niferoedd cyffredinol yr achosion yn ystod chwarter diwethaf 2021/22.
	Apeliadau gorfodi
	Cawsom 10% yn fwy o apeliadau gorfodi o gymharu â 2020/21. Mae’n debygol bod llai o hysbysiadau gorfodi wedi cael eu cyflwyno gan Awdurdodau Cynllunio Lleol yn ystod y flwyddyn flaenorol tra’u bod yn canolbwyntio ar flaenoriaethau yn ymwneud â’r pandemig.
	Yn 2021/22, gwnaethom benderfynu ar nifer ychydig llai o achosion nag yn 2020/21 ac fe wnaethom gau yr un nifer o achosion ag a dderbyniom yn fras. Gwnaethom hefyd ganolbwyntio ar leihau nifer yr achosion sy’n aros am ymchwiliad, gan gau dros 200 o achosion yn llwyddiannus yn fwy nag a dderbyniwyd gennym. Mae hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa gref i barhau i gyflymu ein penderfyniadau gorfodi yn 2022/23.
	Apeliadau arbenigol
	Mae gwaith achos arbenigol yr ymdrinnir ag ef gan ein gwasanaeth apeliadau yn cynnwys gwaith i ddiogelu coed (Gorchymyn Diogelu Coed), apeliadau rheoliadau amgylcheddol, apeliadau gwrychoedd ac apeliadau perthi a gwrychoedd uchel, ac ystod o waith achos yn ymwneud â hawliau tramwy cyhoeddus. Yn gyffredinol, roedd nifer yr achosion newydd a dderbyniwyd 21% yn uwch nag yn 2020/21 a hefyd 18% yn uwch na chyn y pandemig COVID-19. Y cynnydd mwyaf oedd gwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Mae’n debygol bod Awdurdodau

	Graff 8: Canran yr apeliadau a ganiatawyd a nifer y tai a gafodd ganiatâd yn ôl blwyddyn
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	Figure
	Mae nifer y tai a ganiatawyd ar apêl yn parhau’n debyg i 2019/20 a 2020/21, ac mae gryn dipyn yn uwch na’r cyfnod blaenorol, er bod canran yr apeliadau a ganiateir yn parhau yn yr ystod arferol. Y tu ôl i’r data hwn, ceir gwahaniaeth sylweddol rhwng cyfraddau llwyddo ar gyfer cynlluniau â 10 neu fwy o gartrefi a chynlluniau ag 1 i 10 o gartrefi (gan gynnwys codi tŷ newydd yn lle un arall). Ar gyfer cynlluniau â 10 neu fwy o gartrefi, caniatawyd bron i 60% o apeliadau. Yn y cynlluniau mwy hyn, mae’n fwy teby
	Mae nifer y tai a ganiatawyd ar apêl yn parhau’n debyg i 2019/20 a 2020/21, ac mae gryn dipyn yn uwch na’r cyfnod blaenorol, er bod canran yr apeliadau a ganiateir yn parhau yn yr ystod arferol. Y tu ôl i’r data hwn, ceir gwahaniaeth sylweddol rhwng cyfraddau llwyddo ar gyfer cynlluniau â 10 neu fwy o gartrefi a chynlluniau ag 1 i 10 o gartrefi (gan gynnwys codi tŷ newydd yn lle un arall). Ar gyfer cynlluniau â 10 neu fwy o gartrefi, caniatawyd bron i 60% o apeliadau. Yn y cynlluniau mwy hyn, mae’n fwy teby
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	Apeliadau cynllunio wedi’u penderfynu yn ôl sylwadau ysgrifenedig
	Apeliadau cynllunio wedi’u penderfynu yn ôl sylwadau ysgrifenedig
	Drwy gydol y flwyddyn, gwnaethom ganolbwyntio ein Harolygwyr ar achosion â’r lefelau uchaf o effaith economaidd a diddordeb cymunedol. Neilltuwyd llai o Arolygwyr i achosion sylwadau ysgrifenedig. O ganlyniad, yn ystod llawer o’r flwyddyn, cawsom fwy o’r achosion hyn nag y gallem benderfynu arnynt tan y chwarter olaf, pan oeddem yn gallu dechrau gwyrdroi’r duedd. Roedd yr amser canolrifol a gymerom i wneud penderfyniadau yn debyg i 2020/21, sef rhyw 23 wythnos.

	Graff 9. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gynllunio wedi’u penderfynu trwy sylwadau ysgrifenedig
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	Apeliadau cynllunio wedi’u penderfynu ar ôl gwrandawiadau
	Apeliadau cynllunio wedi’u penderfynu ar ôl gwrandawiadau
	Roedd gwrandawiadau rhithwir wedi caniatáu i ni barhau â’n gwaith er gwaethaf y pandemig COVID-19, ond buom yn eu trefnu ar ran awdurdodau lleol er mwyn eu cynorthwyo â’u cyfrifoldebau yn ystod y pandemig. O fis Medi 2021, dechreuodd Awdurdodau Cynllunio Lleol drefnu gwrandawiadau eto. Cynhaliwyd rhai gwrandawiadau wyneb yn wyneb eto, gydag opsiwn rhithwir wrth gefn i sicrhau y gallai cyfranogwyr gymryd rhan os na allent fynychu wyneb yn wyneb.
	Gwnaethom gau 15 yn fwy o achosion trwy wrandawiad nag a dderbyniom, a chau nifer debyg i 2020/21. Er i’r 50% o benderfyniadau cyflymaf barhau i gymryd amser tebyg i 2020/21, daeth yr amser a gymerwyd i wneud penderfyniadau yn llai cyson, a chymerodd rhai lawer mwy o amser wrth i ni benderfynu ar achosion a gafodd eu hoedi yn ystod y pandemig.

	Graff 10. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gynllunio wedi’u penderfynu trwy wrandawiadau
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	Apeliadau cynllunio wedi’u penderfynu ar ôl ymchwiliadau
	Apeliadau cynllunio wedi’u penderfynu ar ôl ymchwiliadau
	Yn yr un modd â gwrandawiadau, ailgydiodd awdurdodau lleol yn swyddogol yn y gwaith o gynnal ymchwiliadau ym mis Medi 2021. Roedd hyn wedi ein helpu i drin y nifer uwch o achosion yr oedd arnynt angen ymchwiliad, sef 50% yn fwy nag yn 2020/21. Yn gyffredinol, dyma’r achosion sydd â’r effaith economaidd fwyaf a’r diddordeb cymunedol mwyaf. Oherwydd y gwnaethom ganolbwyntio ein hadnoddau ar yr achosion hynny, gwnaethom gau nifer debyg o achosion ag yn 2020/21 ac roeddem hefyd wedi gallu cyflymu llawer o bende

	Graff 11. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gynllunio wedi’u penderfynu trwy ymchwiliadau
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	Apeliadau gorfodi wedi’u penderfynu trwy sylwadau ysgrifenedig
	Apeliadau gorfodi wedi’u penderfynu trwy sylwadau ysgrifenedig
	Cynyddodd nifer yr achosion agored ychydig yn ystod 2021 tra bod ein Harolygwyr yn gweithio ar achosion eraill, ond dechreuodd ostwng eto yn gynnar yn 2022. Roedd yr amser a gymerom i benderfynu ar yr achosion hyn yn amrywio ychydig o fis i fis, ond roedd yn gyson i raddau helaeth drwy gydol y flwyddyn. Roedd ein hamserau penderfynu ar gyfer y 50% o achosion cyflymaf ddwy wythnos yn gynt nag yn 2020/21, gan barhau â thuedd y blynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, fel mathau eraill o achosion, cymerodd y 10% o 

	Graff 12. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gorfodi wedi’u penderfynu trwy sylwadau ysgrifenedig
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	Apeliadau gorfodi wedi’u penderfynu ar ôl gwrandawiadau ac ymchwiliadau
	Apeliadau gorfodi wedi’u penderfynu ar ôl gwrandawiadau ac ymchwiliadau
	Roeddem yn cynnal mwy o wrandawiadau ac ymchwiliadau gorfodi bob mis nag yr oeddem yn eu derbyn. Yn ystod y flwyddyn, fe barhaom â’r duedd yn 2020/21 trwy leihau nifer yr achosion sy’n aros am ymchwiliad gan chwarter.
	O ran gwrandawiadau, lleihaodd yr amser penderfynu canolrifol ar gyfer y 50% o achosion cyflymaf gan un wythnos ar bymtheg, sef yn ôl i lefelau cyn y pandemig. Cymerodd y 10% o achosion arafaf yr un mor hir â’r llynedd.
	O ran ymchwiliadau, effaith penderfynu ar fwy o achosion nag yr oeddem yn eu derbyn oedd bod y chwarter o achosion a gymerodd amser hirach wedi cymryd mwy o amser, ond fe barhaom i benderfynu ar 50% o achosion o fewn amserlenni tebyg i’r llynedd neu’n gyflymach. Ni fydd yr achosion sy’n cymryd yr amser hiraf yn cyflymu tan i ni wneud mwy o gynnydd ar leihau cyfanswm nifer yr achosion byw.
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	Hawliau tramwy
	Hawliau tramwy
	Gwnaethom barhau i benderfynu ar waith achos Hawliau Tramwy drwy gydol y pandemig COVID-19 trwy gyfnewid tystiolaeth ysgrifenedig a chynnal gwrandawiadau ac ymchwiliadau rhithwir. Gweithiodd rai o’n Harolygwyr sydd wedi’u hyfforddi ar Hawliau Tramwy ar waith achos arall yn ystod y pandemig COVID-19 i’n helpu i barhau i wneud penderfyniadau.
	Mae ein cysondeb wedi gwaethygu yn 2021/22 ond roedd y 50% o benderfyniadau cyflymaf yn debyg i’r flwyddyn flaenorol neu’n gyflymach, gan adlewyrchu’r patrwm mewn rhai mathau eraill o achosion. Mae gwahanol fathau o achosion Hawliau Tramwy. Mae penderfyniadau gweithdrefnol seiliedig ar ddesg yn gyflymach tra bod y rhai sy’n gofyn am ymchwiliadau yn cymryd mwy o amser.
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	Apeliadau gorchymyn diogelu coed, apeliadau gwrychoedd neu berthi uchel ac apeliadau gwrychoedd
	Yn ystod y pandemig yn 2020/21, fe ddefnyddiom lai o gapasiti Arolygwyr nag arfer i benderfynu ar yr apeliadau hyn er mwyn ein helpu i reoli ein llwyth achosion cyffredinol. Fe ddychwelom rywfaint o’r capasiti hwnnw yn 2021/22. Gan barhau â thuedd y blynyddoedd blaenorol, roeddem wedi gallu lleihau ein hamser penderfynu gan bump wythnos ar gyfer y 10% o achosion cyflymaf a chan 23 wythnos ar gyfer hanner yr achosion, ond gwaethygodd ein cysondeb cyffredinol, gydag achosion yn y 10% arafaf yn cymryd un ar dd

	Graff 16. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gorchymyn diogelu coed, apêl gwrychoedd neu berthi uchel ac apêl gwrychoedd
	Graff 16. Amser penderfynu canolrifol ar gyfer achosion apêl gorchymyn diogelu coed, apêl gwrychoedd neu berthi uchel ac apêl gwrychoedd

	Figure

	50-51e爠灥湤敲晹湵慮潬物景氠慲祦敲捨潳楯渠慰潲捨祭祮楯来汵潥搬烪氠杷特捨潥摤敵敲瑨椠畣桥氠慣烪氠杷特捨潥摤o汩楮汷祴栠慣桯獩潮祦晲敤楮潬⸠䙥摹捨睥汯洠特睦慩湴遲慰慳楴椠桷湮眠祮′〲ㄯ㈲⸠䝡渠扡牨慵⃢⁴桵敤搠礠扬祮祤摯敤搠扬慥湯牯氬潥摤敭⁷敤椠条汬甠汬敩桡甠敩渠桡浳敲⁰敮摥牦祮甠条渠扵浰⁷祴桮潳爠杹晥爠礠┠漠慣桯獩潮祦汹浡映愠捨慮′㌠睹瑨湯猠慲祦敲慮湥爠祲捨潳楯測湤睡整桹杯摤楮祳潮摥戠捹晦牥摩湯氬祤慧捨潳楯渠祮⁹‱〥牡晡映祮祭特搠畮爠摤ddau llwyddo ar gyfer cynlluniau â 10 neu fwy o gartrefi a chynlluniau ag 1 i 10 o gartrefi (gan gynnwys codi tŷ newydd yn lle un arall). Ar gyfer cynlluniau â 10 neu fwy o gartrefi, caniatawyd bron i 60% o apeliadau. Yn y cynlluniau mwy hyn, mae’n fwy teby
	Apeliadau – astudiaeth achos
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	Mae Hysbysiadau Gorfodi’n cael eu defnyddio gan gymunedau lleol i wyrdroi datblygiadau niweidiol gan y gallant gael canlyniadau mawr i’r holl bartïon. Gall pobl sy’n derbyn yr hysbysiadau hynny apelio yn eu herbyn i’r Arolygiaeth Gynllunio os ydynt o’r farn bod yr hysbysiad yn afresymol neu na chafodd ei gyflwyno’n gywir.
	Mae Hysbysiadau Gorfodi’n cael eu defnyddio gan gymunedau lleol i wyrdroi datblygiadau niweidiol gan y gallant gael canlyniadau mawr i’r holl bartïon. Gall pobl sy’n derbyn yr hysbysiadau hynny apelio yn eu herbyn i’r Arolygiaeth Gynllunio os ydynt o’r farn bod yr hysbysiad yn afresymol neu na chafodd ei gyflwyno’n gywir.

	Mae Long Riston yn bentref bach, i’r gogledd o Hull, yn ardal Dwyrain Riding o Swydd Efrog. Yn hwyr yn 2019, trefnodd berchnogion y Travellers Rest i’r dafarn gael ei dymchwel heb ganiatâd cynllunio, gyda’r bwriad o adeiladu eiddo preswyl ar y safle.
	Mae Long Riston yn bentref bach, i’r gogledd o Hull, yn ardal Dwyrain Riding o Swydd Efrog. Yn hwyr yn 2019, trefnodd berchnogion y Travellers Rest i’r dafarn gael ei dymchwel heb ganiatâd cynllunio, gyda’r bwriad o adeiladu eiddo preswyl ar y safle.
	Gwrthodwyd y cynigion ar gyfer y tai gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol, sef Cyngor Dwyrain Riding o Swydd Efrog. Apeliodd y perchnogion yn erbyn y penderfyniadau hynny. Penderfynodd yr Arolygiaeth Gynllunio ar yr apeliadau hynny a chynhaliodd benderfyniadau’r Cyngor. Ni fyddai’r cartrefi newydd yn cael eu hadeiladu.
	Yn hwyr ym mis Rhagfyr 2020, rhoddodd Gyngor Dwyrain Riding o Swydd Efrog hysbysiad gorfodi ynglŷn â’r safle. Roedd yr hysbysiad yn dadlau bod y gwaith dymchwel wedi cael ei wneud heb ganiatâd, ac yn mynnu bod y dafarn yn cael ei hailadeiladu o fewn 15 mis er mwyn amnewid yr hyn yr oedd apeliadau blaenorol a pholisïau cynllunio lleol yn cydnabod ei fod yn ased cymunedol gwerthfawr.
	Apeliodd berchennog y Travellers Rest yn erbyn yr hysbysiad gorfodi ar dair sail. Ystyriodd yr Arolygydd yr holl dystiolaeth ac ymwelodd â’r safle cyn gwneud ei benderfyniad.
	O ran y sail gyntaf, derbyniodd yr apelydd fod angen ailadeiladu’r rhan fwyaf o’r adeilad, ond ceisiodd beidio ag ailadeiladu’r rhan a arferai gynnwys y tai bach. Dadleuodd y Cyngor y byddai diffyg tai bach i gwsmeriaid yn debygol o wneud y dafarn yn anhyfyw. Cytunodd yr Arolygydd fod angen i’r dafarn gael tai bach i gwsmeriaid, ond nid oedd wedi’i argyhoeddi bod angen iddynt fod yn yr un man ag o’r blaen.
	O ran yr ail sail apêl, dadleuodd yr apelydd nad oedd yr hysbysiad wedi cael ei roi’n briodol i’r partïon perthnasol. Anghytunodd yr Arolygydd ac roedd yn fodlon bod yr hysbysiad wedi cael ei roi’n gywir gan y Cyngor.
	Roedd y drydedd sail yn ymwneud â’r camau yr oedd y Cyngor yn mynnu bod y perchennog yn eu cymryd yn yr hysbysiad. Penderfynodd yr Arolygydd ei bod yn eithafol i’r Cyngor fynnu bod y perchennog yn adfer y trefniadau mewnol a’r hysbysebion allanol o’r dafarn. Gallai’r rhain fod wedi cael eu symud ymaith heb ganiatâd cynllunio. Fodd bynnag, ochrodd yr Arolygydd â’r Cyngor ar bwynt arall: bydd angen i’r adeilad newydd gael ei wasanaethu â’r holl gyfleustodau sy’n angenrheidiol er mwyn i dafarn weithredu.
	Ar yr adeg ysgrifennu, mae’r dafarn yn cael ei hailadeiladu.
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	Figure
	Pandemig neu beidio, rydym i gyd yn disgwyl cael trydan, dŵr a nwy pan fydd arnom eu hangen, yn disgwyl teithio’n ddiogel pan ddymunwn ac yn disgwyl cael y bwyd a’r nwyddau eraill y mae arnom eu hangen gartref ac yn y gwaith. Mae cynllunio ar gyfer y seilwaith y mae ei angen ar y wlad wedi parhau drwy gydol y pandemig COVID-19.
	Pandemig neu beidio, rydym i gyd yn disgwyl cael trydan, dŵr a nwy pan fydd arnom eu hangen, yn disgwyl teithio’n ddiogel pan ddymunwn ac yn disgwyl cael y bwyd a’r nwyddau eraill y mae arnom eu hangen gartref ac yn y gwaith. Mae cynllunio ar gyfer y seilwaith y mae ei angen ar y wlad wedi parhau drwy gydol y pandemig COVID-19.

	Ceisiadau am Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr
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	Fe wnaeth ein rôl wrth archwilio pa brosiectau a ddylai fynd rhagddynt a rhoi cyfle i gymunedau gymryd rhan barhau, ond yn rhithwir yn bennaf. Mae hyn yn arbennig o bwysig i brosiectau seilwaith, oherwydd gall oedi arwain at ansicrwydd i gymunedau, seilwaith heb fod yn barod pan fydd ei angen, costau cynyddol i’r trethdalwr a rhai prosiectau yn mynd yn anhyfyw yn ariannol.
	Fe wnaethom benderfyniad ar dderbyn ceisiadau newydd o fewn 28 diwrnod ym mhob achos, fel mewn blynyddoedd blaenorol. Fe roesom argymhellion i Ysgrifennydd Gwladol ar 12 o geisiadau seilwaith cenedlaethol yn brydlon eleni. Fe ofynnom am fwy o amser mewn un achos o ganlyniad i raddau’r newidiadau a wnaed gan yr ymgeisydd ynghyd â salwch yn gysylltiedig â’r pandemig ymhlith yr Arolygwyr Archwilio.
	Fe roesom gyngor ar 70 o brosiectau seilwaith posibl. Mae’r prosiectau hynny’n debygol o ddod yn geisiadau ryw ddydd. Diben y cyngor yw sicrhau bod y ceisiadau hynny’n cael eu hategu gan y wybodaeth iawn a’u bod yn mynd i’r afael â’r materion sy’n debygol o gael eu hystyried.
	Newidiodd yr ansicrwydd a grëwyd gan y pandemig COVID-19 yr amserlenni ar gyfer rhai ceisiadau ac effeithiodd ar ein hincwm. Cynyddodd ein hincwm o hyd i £5.3m, £0.6m yn fwy na’r llynedd ac yn uwch na llawer o flynyddoedd, ond gryn dipyn yn is na’r ddwy flynedd yn arwain i fyny at y pandemig.
	Tir comin
	Gall llawer o geisiadau ar gyfer gwaith ar Dir Comin fod yn fach, ond yn aml maen nhw’n allweddol i ddarparu trydan neu nwy fel gwasanaethau hanfodol, er diogelwch y cyhoedd neu i gynghorau lleol i ddarparu llwybrau troed diogel neu gyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus. Cawsom 20 yn fwy o geisiadau ond gwnaethom nifer debyg o benderfyniadau i’r llynedd. Cynyddodd yr amserau cyfartalog ychydig wrth i’n capasiti leihau.
	Gorchmynion prynu gorfodol 
	Gall Gorchmynion Prynu Gorfodol helpu cynlluniau pwysig i fynd rhagddynt, ond mae mynnu bod rhywun yn gwerthu ei dir yn gam arwyddocaol iawn. Yn aml yn ystod yr achosion hyn, mae Arolygwyr yn gwrando ar dystiolaeth ar faterion sensitif a phwysig iawn. Penderfynom ar 10 o achosion yn ystod y flwyddyn, ac mae llawer mwy o achosion yn yr arfaeth

	Graff 17. Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol wedi’u derbyn a’u cyhoeddi yn 2020/21
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	Ceisiadau – astudiaeth achos
	Ceisiadau – astudiaeth achos

	Er mwyn cadw gwaith achos i fynd a sicrhau bod ein Harolygydd yn ddiogel, fe ddefnyddiom ddrôn i archwilio safle canolfan ynni arfaethedig.
	Er mwyn cadw gwaith achos i fynd a sicrhau bod ein Harolygydd yn ddiogel, fe ddefnyddiom ddrôn i archwilio safle canolfan ynni arfaethedig.
	Ar ddiwedd ein harchwiliad, fe argymhellom Orchymyn Caniatâd Datblygu ar gyfer y safle. Fe allai ddarparu pŵer ar gyfer bron 100,000 o gartrefi a chynhyrchu ynni o wastraff.

	Mae safle datblygu arfaethedig Canolfan Ynni Glannau De Humber yn cynnwys 23 hectar o dir o fewn ffin gorsaf bŵer bresennol. Mae wedi’i leoli rhwng trefi Immingham a Grimsby. Mae aber Afon Humber 175 metr i’r dwyrain o’r safle, ac mae gweddill yr ardal amgylchynol yn cynnwys cymysgedd o ddefnyddiau diwydiannol ac amaethyddol.
	Mae safle datblygu arfaethedig Canolfan Ynni Glannau De Humber yn cynnwys 23 hectar o dir o fewn ffin gorsaf bŵer bresennol. Mae wedi’i leoli rhwng trefi Immingham a Grimsby. Mae aber Afon Humber 175 metr i’r dwyrain o’r safle, ac mae gweddill yr ardal amgylchynol yn cynnwys cymysgedd o ddefnyddiau diwydiannol ac amaethyddol.
	Roedd y cynnig bron yn dyblu allbwn ynni cynllun a ganiatawyd yn flaenorol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Sicrhawyd y cynnydd trwy ddefnyddio technoleg a dyluniad mwy effeithlon, gan gynhyrchu hyd at 95 megawat o drydan, er na chynyddwyd llif blynyddol y gwastraff a ddefnyddir. Cadarnhaodd y dystiolaeth a gyflwynwyd i’r archwiliad y gallai’r datblygiad arfaethedig leihau’r dwysedd carbon o gymharu â’r dyluniad blaenorol. Byddai’r adeilad arfaethedig bron yn union yr un peth â’r cynnig gwreiddiol o ran mai
	Archwiliwyd y cais gan Arolygydd a benodwyd ar ddiwedd mis Mehefin 2020. Rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Mai 2021, ystyriodd yr Arolygydd yr holl dystiolaeth, gan gynnal Gwrandawiad Llawr Agored er mwyn i unrhyw Barti â Buddiant ddarparu tystiolaeth, a Gwrandawiad Mater Penodol ynglŷn â’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu. Gofynnodd yr Arolygydd ddwy gyfres o Gwestiynau Ysgrifenedig i’r partïon, a gwnaed sylwadau gan y gymuned.
	Cynhaliwyd yr Archwiliad yn ystod pandemig y COVID-19, tra bod mesurau cyfyngiadau symud ar waith, a oedd yn atal ymweliadau safle gyda chwmni. Er mwyn osgoi oedi, defnyddiwyd drôn i gymryd fideo eglur iawn cynhwysfawr o’r safle datblygu arfaethedig.
	Derbyniwyd y ffilm a gymerwyd gan y drôn i’r Archwiliad yn gynnar ym mis Mawrth 2021 a cheisiwyd sylwadau arni. Dim ond un ymateb a gafwyd, a ddywedodd fod y ffilm a gymerwyd gan y drôn yn “ychwanegiad defnyddiol at y broses ac yn rhoi golwg dda o nodweddion a ffiniau’r safle a’i ardal amgylchynol, gan gynyddu dealltwriaeth o’r materion sy’n cael eu hystyried.”
	Ystyriodd yr Archwiliad effeithiau tebygol adeiladu a gweithredu’r datblygiad a’i ddatgomisiynu yn y pen draw. Canolbwyntiodd ar ansawdd aer, treftadaeth ddiwylliannol, ecoleg, perygl llifogydd a draenio, daeareg, iechyd, hydroddaeareg, y dirwedd ac amwynder gweledol, halogiad tir, sŵn a dirgryniad, materion economaidd-gymdeithasol, cynaliadwyedd, traffig a thrafnidiaeth, rheoli gwastraff, ac adnoddau dŵr. Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i effeithiau cronnol gyda datblygiadau eraill yn yr ardal leol, fel effeithi
	Yn dilyn yr Archwiliad, cydnabu’r Arolygydd y cyfraniad y byddai’r datblygiad arfaethedig yn ei wneud tuag at gynhyrchu ynni sicr, amrywiol a fforddiadwy. Byddai’n cyfrannu at fodloni ymrwymiad carbon y Deyrnas Unedig a chefnogi’r newid i economi carbon isel.
	Ymhlith materion eraill, amlygodd yr Arolygydd effeithiau posibl ar asedau treftadaeth, bioamrywiaeth a chadwraeth natur. Gallai’r effeithiau hynny gael eu lliniaru’n ddigonol yn rhan o’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu.
	Ym mis Awst 2021, argymhellodd adroddiad yr Arolygydd gymeradwyo’r prosiect i’r Ysgrifennydd Gwladol. Cymeradwyodd yr Ysgrifennydd Gwladol y prosiect ar 10 Tachwedd 2021. Datryswyd yr holl faterion a godwyd gan Bartïon â Buddiant naill ai cyn i’r Archwiliad gau neu cyn i’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu gael ei wneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.
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	Llun llonydd o Ganolfan Ynni Glannau De Humber a gymerwyd gan ddrôn, gyda chaniatâd yr ymgeisydd.
	Llun llonydd o Ganolfan Ynni Glannau De Humber a gymerwyd gan ddrôn, gyda chaniatâd yr ymgeisydd.
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	Ein gwasanaeth cwsmeriaid
	Ein gwasanaeth cwsmeriaid

	Rydym yn rhyngweithio ag ystod amrywiol o gwsmeriaid ac wedi ymrwymo i sicrhau yr ymdrinnir â’n holl waith achos yn broffesiynol. Rydym yn helpu i sicrhau bod ein safonau’n cael eu cynnal a bod adborth yn cael ei ddarparu pan fydd pethau’n mynd o’i le. 
	Rydym yn rhyngweithio ag ystod amrywiol o gwsmeriaid ac wedi ymrwymo i sicrhau yr ymdrinnir â’n holl waith achos yn broffesiynol. Rydym yn helpu i sicrhau bod ein safonau’n cael eu cynnal a bod adborth yn cael ei ddarparu pan fydd pethau’n mynd o’i le. 

	Sut rydym yn ymdrin â chwynion
	Sut rydym yn ymdrin â chwynion
	Gall cwsmeriaid wneud cwynion oherwydd gwallau gweinyddol, gwallau ffeithiol, methiant o ran ein safonau gwasanaeth, ymddygiad gwael ac achosion pan fydd ein cwsmeriaid o’r farn nad ydym wedi dilyn polisi neu ganllawiau cynllunio, deddfwriaeth berthnasol a’n canllawiau gweithdrefnol. Rydym yn cynnal ymchwiliad trwyadl i bob cwyn ac yn rhoi adborth i’r maes perthnasol o’r sefydliad pan fydd cwynion yn cael eu cadarnhau. Gall cwsmeriaid uwchgyfeirio eu cwynion at yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd.
	Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
	Mae nifer y cwynion a dderbyniwyd gan yr Arolygiaeth wedi aros yn sefydlog yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Yn 2021/22, mae’r amser cyfartalog i ymateb i gŵynion wedi lleihau o 28 i 22 diwrnod. Mae’r gostyngiad hwn yn deillio’n bennaf o weithredu datrysiad desg gwasanaeth cwsmeriaid a wellodd effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ein tîm cwsmeriaid. Mae hefyd yn casglu mwy o ddata i’n helpu i ddeall pam mae angen i’n cwsmeriaid gysylltu â ni ac mae’n rhoi cyfle i gwsmeriaid roi adborth ar ein gwasanaeth.
	Gall cwsmeriaid uwchgyfeirio eu cwynion i’r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd os na chafodd eu cwynion eu datrys gennym ni. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae nifer y cwynion a uwchgyfeiriwyd wedi aros yn gyson ac yn gymesur â nifer y cwynion a dderbynnir bob blwyddyn. Uwchgyfeiriwyd 41 o gŵynion i’r Ombwdsmon eleni ac ni chafodd yr un o’r rheiny ei chadarnhau, ar yr adeg cyhoeddi. Nid yw’r Ombwdsmon wedi gwneud argymhellion. Mae hyn yn dangos ein bod yn ymdrin â’n cwynion fel yr amlinellir yn ein gweith
	Ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf
	Yn 2021/22, fe ddatblygom ein Strategaeth Gwsmeriaid. Yn 2022/23, byddwn yn canolbwyntio ar y gweithgareddau a fydd yn cyflawni’r Strategaeth. Y nod yw cael ffordd fwy strwythuredig i gwsmeriaid roi adborth a chreu fframwaith i ddysgu gan yr adborth hwnnw a’r cwynion. Byddwn yn monitro pa mor fodlon yw ein cwsmeriaid â’n gwasanaeth, a pha mor rhwydd yw gweithio gyda ni fel sefydliad. Byddwn yn olrhain effeithiolrwydd unrhyw newidiadau a wnawn wrth ymateb i adborth neu gwynion. Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau

	Graff 18. Amserau ymateb cyfartalog i gwynion dros bum mlynedd
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	Perfformiad amgylcheddol a chynaliadwyedd
	Perfformiad amgylcheddol a chynaliadwyedd

	Deall a gwella ein perfformiad wrth gefnogi’r amcanion datblygu cynaliadwy fel sefydliad. 
	Deall a gwella ein perfformiad wrth gefnogi’r amcanion datblygu cynaliadwy fel sefydliad. 

	Effaith ein penderfyniadau a’n hargymhellion
	Effaith ein penderfyniadau a’n hargymhellion
	Mae datblygu cynaliadwy wrth wraidd polisïau’r Llywodraeth sy’n pennu’r fframwaith ar gyfer y penderfyniadau a’r argymhellion y mae ein Harolygwyr yn eu gwneud. Mae’r holl Arolygwyr yn ymwybodol o’u dyletswydd i sicrhau bod y system gynllunio’n cyfrannu at gyflawni datblygu o fewn ein fframwaith statudol. Nid ydym yn creu polisïau, ond mae ein Harolygwyr yn sicrhau bod polisïau cenedlaethol a lleol yn cael eu gweithredu ar draws y system gynllunio. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer archwiliadau cynlluni
	Darparodd Cynllun Busnes 2021/22 weithgareddau a ddyluniwyd i gynorthwyo i ddatblygu a gweithredu ein system rheoli amgylcheddol. Yn benodol, fe wnaethom ddatblygu a mabwysiadu ein Polisi Amgylcheddol cyntaf. Lluniwyd y polisi i gefnogi a chyfrannu at gyflawni Ymrwymiadau Gwyrddu’r Llywodraeth, Cynllun yr Amgylchedd sy’n rhychwantu 25 mlynedd a Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Mae pump o nodau datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig yn arbennig o berthnasol i’n rôl: #8 Twf economaidd, #9 Sei
	Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo ar ddatblygu cynlluniau gweithredu amgylcheddol a fydd yn gweithredu’r polisi, gan wella ein perfformiad amgylcheddol yn barhaus o ran defnyddio adnoddau, ailgylchu, a lleihau llygredd, gwastraff ac allyriadau.
	Effaith ein sefydliad
	Mae ein model gweithredu, sef y ffordd yr ymgymerwn â’n gwaith, yn gadael ôl troed ffisegol ac effaith amgylcheddol. Fel arfer, mae ein pobl wedi’u rhannu rhwng gweithio mewn swyddfa a gweithio gartref. Yn y ddau achos, cawn effaith amgylcheddol trwy drafnidiaeth, gwresogi, goleuadau, gwastraff, dŵr ac yn y blaen. Mae Arolygwyr yn gweithio o gartref yn bennaf, ond mae eu rôl yn gofyn iddynt ymweld â safleoedd o amgylch y wlad. Mae hyn yn wir yn aml ar gyfer archwiliadau, ymchwiliadau a gwrandawiadau, i sicr
	Mae maint y papur a brynwyd yn 2021/22 (406 o flychau) yn uwch nag yn 2020/21 (120 o flychau),
	nid yn annisgwyl, oherwydd yn 2020/21 roeddem yn gallu defnyddio stoc presennol a brynwyd yn 2019/20, a golygai gweithlu llai yn y swyddfa fod llai o waith argraffu wedi’i wneud.
	Rydym wedi gwneud ymdrechion i leihau ein heffaith amgylcheddol drwy ddefnyddio technoleg. Ein polisi presennol yw gwaredu offer yn ddiogel pan na fydd asedau’n angenrheidiol mwyach. Mae’r polisi hwn yn cael ei adolygu. Ein dwysedd carbon yw 0.194 (MTCO2e fesul mil o ddefnyddwyr gweithredol) o Ddefnyddio Microsoft Cloud. Rydym yn gwybod bod ein prosiect Warws Data Gweithredol wedi arwain at 1.1 cilogram Co2e fesul diwrnod gwaith sy’n rhyw chwarter o allyriadau cyfartalog y byd fesul person bob diwrnod gwait
	Ein lle swyddfa
	Cyn y pandemig COVID-19, roedd ein pobl wedi’u rhannu rhwng Arolygwyr sy’n gweithio gartref a thimau cymorth sy’n gweithio mewn swyddfeydd ym Mryste a Chaerdydd. Ers mis Hydref 2021, yn dilyn creu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru, mae ein gweithrediadau wedi’u lleoli’n gyfan gwbl ym Mryste. Ar wahanol adegau drwy gydol y flwyddyn, gofynnwyd i’n pobl weithio o gartref, neu mynnwyd eu bod yn gwneud hynny, yn unol â mesurau’r cyfnod clo. Mae’r defnydd o’n swyddfeydd felly wedi lleihau o gymharu â’r
	Ymrwymiad gwyrddu’r Llywodraeth
	Mae Polisi Amgylcheddol yr Arolygiaeth sydd newydd ei fabwysiadu yn gosod amcanion clir ar gyfer y sefydliad ac mae’n uniongyrchol berthnasol i gyflawni Ymrwymiad Gwyrddu’r Llywodraeth. Yn 2021/22, datblygwyd a gweithredwyd y polisi; mae cynlluniau gweithredu bron â’u cwblhau a fydd yn rhoi’r amcanion ar waith. Nid yw mesurau angenrheidiol i feincnodi a gwella perfformiad amgylcheddol y sefydliad wedi’u hymgorffori’n llawn eto nac yn ddigonol i’w cyhoeddi ar hyn o bryd. Bydd adroddiadau yn y dyfodol yn fwy 
	A ninnau’n denant Temple Quay House, rydym yn cyfrannu at dargedau Ymrwymiad Gwyrddu’r Llywodraeth o ran cynaliadwyedd, addasu i’r newid yn yr hinsawdd a phrawfesur gwledig. Rydym yn adrodd ar ein ffigurau ochr yn ochr â holl Adrannau’r Llywodraeth a chyrff hyd braich. Fel y cyfryw, nid ydym yn adrodd ar effeithiau y gellir eu rheoli nac effeithiau y dylanwadwyd arnynt. Nid yw’r Arolygiaeth yn comisiynu gwaith adeiladu newydd.
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	Allyriadau crynswth ar gyfer ystodau 1 a 2 (tCO2e)
	Allyriadau crynswth ar gyfer ystodau 1 a 2 (tCO2e)
	Allyriadau crynswth ar gyfer ystodau 1 a 2 (tCO2e)

	289.51
	289.51

	172.37
	172.37

	83.53
	83.53

	115.20
	115.20

	65.12
	65.12


	Cyfanswm allyriadau net ar gyfer ystodau 1 a 2 (tCO2e)
	Cyfanswm allyriadau net ar gyfer ystodau 1 a 2 (tCO2e)
	Cyfanswm allyriadau net ar gyfer ystodau 1 a 2 (tCO2e)

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0


	Allyriadau crynswth ar gyfer ystod 3 teithio busnes swyddogol (kgCO2)
	Allyriadau crynswth ar gyfer ystod 3 teithio busnes swyddogol (kgCO2)
	Allyriadau crynswth ar gyfer ystod 3 teithio busnes swyddogol (kgCO2)

	467
	467

	459
	459

	453
	453

	302
	302

	334
	334


	Allyriadau ystod 3 eraill
	Allyriadau ystod 3 eraill
	Allyriadau ystod 3 eraill

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0


	Defnydd ynni cysylltiedig (KW h)
	Defnydd ynni cysylltiedig (KW h)
	Defnydd ynni cysylltiedig (KW h)


	Trydan: tariff gwyrdd
	Trydan: tariff gwyrdd
	Trydan: tariff gwyrdd

	623,087
	623,087

	383,382
	383,382

	288,147
	288,147

	282,770
	282,770

	179,267
	179,267


	Nwy
	Nwy
	Nwy

	271,294
	271,294

	135,647
	135,647

	190,878
	190,878

	237,469
	237,469

	128,258
	128,258


	Nwy petrolewm hylifedig
	Nwy petrolewm hylifedig
	Nwy petrolewm hylifedig

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0


	Arall
	Arall
	Arall

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0


	Dangosyddion ariannol (£'000)
	Dangosyddion ariannol (£'000)
	Dangosyddion ariannol (£'000)


	Gwariant ar ynni
	Gwariant ar ynni
	Gwariant ar ynni

	82.55
	82.55

	136.93
	136.93

	59.52
	59.52

	59.66
	59.66

	39.06
	39.06


	Gwariant trwydded ymrwymiad lleihau carbon
	Gwariant trwydded ymrwymiad lleihau carbon
	Gwariant trwydded ymrwymiad lleihau carbon

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0


	Incwm ymrwymiad lleihau carbon o ailgylchu
	Incwm ymrwymiad lleihau carbon o ailgylchu
	Incwm ymrwymiad lleihau carbon o ailgylchu

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0


	Gwariant ar deithio busnes swyddogol
	Gwariant ar deithio busnes swyddogol
	Gwariant ar deithio busnes swyddogol

	846.3
	846.3

	887.6
	887.6

	1,026
	1,026

	408
	408

	591
	591


	Defnydd o adnodd y mae pen draw iddo – dŵr 
	Defnydd o adnodd y mae pen draw iddo – dŵr 
	Defnydd o adnodd y mae pen draw iddo – dŵr 


	Dangosyddion anariannol (m3)
	Dangosyddion anariannol (m3)
	Dangosyddion anariannol (m3)


	Defnyddio dŵr – a gyflenwir
	Defnyddio dŵr – a gyflenwir
	Defnyddio dŵr – a gyflenwir

	1,992
	1,992

	1,243.38
	1,243.38

	1,127
	1,127

	1,634
	1,634

	373
	373


	Defnyddio dŵr – a dynnir
	Defnyddio dŵr – a dynnir
	Defnyddio dŵr – a dynnir

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0


	Dangosyddion ariannol (£'000)
	Dangosyddion ariannol (£'000)
	Dangosyddion ariannol (£'000)


	Costau cyflenwi dŵr
	Costau cyflenwi dŵr
	Costau cyflenwi dŵr

	6.63
	6.63

	4.22
	4.22

	4.9
	4.9

	4.05
	4.05

	0.03
	0.03





	Tabl 2. Effaith amgylcheddol o Temple Quay House a theithio busnes (rhan 2)
	Tabl 2. Effaith amgylcheddol o Temple Quay House a theithio busnes (rhan 2)

	Story
	Heading_L1
	Table
	TR
	2017/18
	2017/18
	(meddiannaeth 
	(meddiannaeth 

	o 34%
	o 34%
	)


	2018/19
	2018/19
	(meddiannaeth 
	(meddiannaeth 

	o 34%
	o 34%
	)


	2019/20
	2019/20
	(meddiannaeth 
	(meddiannaeth 

	o 22%
	o 22%
	)


	2020/21
	2020/21
	(meddiannaeth 
	(meddiannaeth 

	o 22%)
	o 22%)
	 
	(Ailddatganwyd)


	2021/22
	2021/22
	 
	(meddiannaeth 

	o 22%)
	o 22%)



	Gwastraff
	Gwastraff
	Gwastraff


	Dangosyddion anariannol (t)
	Dangosyddion anariannol (t)
	Dangosyddion anariannol (t)


	Cyfanswm y gwastraff 
	Cyfanswm y gwastraff 
	Cyfanswm y gwastraff 

	29.76
	29.76

	42.74
	42.74

	61
	61

	12.54
	12.54

	2.20
	2.20


	Gwastraff peryglus
	Gwastraff peryglus
	Gwastraff peryglus

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0


	Gwastraff nad yw’n beryglus – tirlenwi
	Gwastraff nad yw’n beryglus – tirlenwi
	Gwastraff nad yw’n beryglus – tirlenwi

	2.80
	2.80

	1.41
	1.41

	0.8
	0.8

	0.22
	0.22

	0
	0


	Gwastraff nad yw’n beryglus – ailddefnyddio neu ailgylchu
	Gwastraff nad yw’n beryglus – ailddefnyddio neu ailgylchu
	Gwastraff nad yw’n beryglus – ailddefnyddio neu ailgylchu

	13.52
	13.52

	34.05
	34.05

	60
	60

	12.10
	12.10

	0.88
	0.88


	Gwastraff nad yw’n beryglus – llosgi neu ynni o wastraff
	Gwastraff nad yw’n beryglus – llosgi neu ynni o wastraff
	Gwastraff nad yw’n beryglus – llosgi neu ynni o wastraff

	13.44
	13.44

	7.28
	7.28

	0
	0

	0.22
	0.22

	1.32
	1.32


	Dangosyddion ariannol (£'000)
	Dangosyddion ariannol (£'000)
	Dangosyddion ariannol (£'000)


	Cyfanswm cost gwaredu
	Cyfanswm cost gwaredu
	Cyfanswm cost gwaredu

	10.65
	10.65

	5.65
	5.65

	0.1
	0.1

	0.2
	0.2

	-
	-


	Cost gwaredu gwastraff peryglus
	Cost gwaredu gwastraff peryglus
	Cost gwaredu gwastraff peryglus

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0

	0
	0


	Gwastraff nad yw’n beryglus – tirlenwi
	Gwastraff nad yw’n beryglus – tirlenwi
	Gwastraff nad yw’n beryglus – tirlenwi

	0.34
	0.34

	0.66
	0.66

	0.035
	0.035

	0.21
	0.21

	0
	0


	Gwastraff nad yw’n beryglus – ailddefnyddio neu ailgylchu
	Gwastraff nad yw’n beryglus – ailddefnyddio neu ailgylchu
	Gwastraff nad yw’n beryglus – ailddefnyddio neu ailgylchu

	1.60
	1.60

	1.18
	1.18

	0.063
	0.063

	0.051
	0.051

	-
	-


	Gwastraff nad yw’n beryglus – llosgi neu ynni o wastraff
	Gwastraff nad yw’n beryglus – llosgi neu ynni o wastraff
	Gwastraff nad yw’n beryglus – llosgi neu ynni o wastraff

	8.72
	8.72

	3.80
	3.80

	0
	0

	0
	0

	-
	-





	Yn 2019/20, newidiodd y ffordd yr adroddir ar ddata i gynnwys tri chwarter cyntaf y cyfnod adrodd, ac ailddatganwyd ffigurau’r flwyddyn flaenorol i gynnwys pedwerydd chwarter y cyfnod adrodd hwnnw. Canfuwyd gwall wrth ailddatgan ffigurau 2020/21, a ddangosodd ein bod wedi adrodd ffigurau uwch nag y dylent wedi bod. Mae hyn bellach wedi’i gywiro gan ddefnyddio’r ffigurau sydd wedi’u hailddatgan.
	Yn 2019/20, newidiodd y ffordd yr adroddir ar ddata i gynnwys tri chwarter cyntaf y cyfnod adrodd, ac ailddatganwyd ffigurau’r flwyddyn flaenorol i gynnwys pedwerydd chwarter y cyfnod adrodd hwnnw. Canfuwyd gwall wrth ailddatgan ffigurau 2020/21, a ddangosodd ein bod wedi adrodd ffigurau uwch nag y dylent wedi bod. Mae hyn bellach wedi’i gywiro gan ddefnyddio’r ffigurau sydd wedi’u hailddatgan.
	Defnyddiwyd ffigurau amcangyfrifedig i gyfrifo defnydd a chost dŵr yn 2020/21. Pan gafodd y ffigurau gwirioneddol eu darparu, roedd y gost yn is o lawer. Rhoddwyd ad-daliad yn nhrydydd chwarter 2021/22 gan arwain at gost is o lawer ar gyfer 2021/22.
	Oherwydd y ffordd y caiff ffigurau eu cyfrifo a’u darparu, nid ydym wedi gallu adrodd yn erbyn cost gwaredu gwastraff yn 2021/22 a chafodd y ffigurau dynodedig yn 2020/21 eu cyfrifo hefyd gan ddefnyddio ffigurau anghywir. Mae costau gwaredu gwastraff yn cael eu cyfuno gyda’r holl gostau yn gysylltiedig â glanhau’r swyddfa ac nid oeddem yn gallu gwahanu’r costau hynny’n ymwneud â gwastraff. Byddwn yn gweithio gydag Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth i wella ein hadrodd ar gyfer 2022/23.
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	Perfformiad ariannol
	Perfformiad ariannol

	Rydym yn rheoli ein cyllid yn effeithiol ac yn effeithlon i gefnogi cyflawni ein . Caiff £48m o’n gwariant ei ariannu gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, ac mae £12.7m yn dod o incwm ar Seilwaith Cenedlaethol, Cynlluniau Lleol a gwaith achos arall.
	Rydym yn rheoli ein cyllid yn effeithiol ac yn effeithlon i gefnogi cyflawni ein . Caiff £48m o’n gwariant ei ariannu gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, ac mae £12.7m yn dod o incwm ar Seilwaith Cenedlaethol, Cynlluniau Lleol a gwaith achos arall.
	C
	ynllun Strategol
	ynllun Strategol



	Yn 2021/22, fe wnaethom wario £60.7m ar wariant refeniw, sef £2.9m yn llai na’r flwyddyn flaenorol. Mae’r gostyngiad mewn costau yn bennaf o ganlyniad i swyddi gwag (103 erbyn 31 Mawrth 2022, wedi cynyddu o 70 ar 1 Ebrill 2021). Gwnaethom roi £2m yn ôl yn ein hadolygiad cyllidebol Amcangyfrifon Atodol a gorffen y flwyddyn gyda £2.9m o danwariant ychwanegol. Mae’r tanwariant yn cynnwys £0.7m o gostau gohiriedig ar Ddiwygiadau Cynllunio a Phrosiect Cyflymder, £0.5m yn fwy o wyliau wedi’u cymryd na’r disgwyl, 
	Yn 2021/22, fe wnaethom wario £60.7m ar wariant refeniw, sef £2.9m yn llai na’r flwyddyn flaenorol. Mae’r gostyngiad mewn costau yn bennaf o ganlyniad i swyddi gwag (103 erbyn 31 Mawrth 2022, wedi cynyddu o 70 ar 1 Ebrill 2021). Gwnaethom roi £2m yn ôl yn ein hadolygiad cyllidebol Amcangyfrifon Atodol a gorffen y flwyddyn gyda £2.9m o danwariant ychwanegol. Mae’r tanwariant yn cynnwys £0.7m o gostau gohiriedig ar Ddiwygiadau Cynllunio a Phrosiect Cyflymder, £0.5m yn fwy o wyliau wedi’u cymryd na’r disgwyl, 
	Mae ein costau cysylltiedig â staff, sef £45.4m yn 75% o’n cyfanswm costau, sy’n ostyngiad o 2020/21 pan wnaethom wario £48.4m ar gostau pobl (76% o’r cyfanswm gwariant). Dros y blynyddoedd, rydym wedi gallu ystwytho rhai o’n costau yn unol â’r incwm a gynhyrchir o weithgareddau (gweler Nodyn 2 - Datganiad o Gostau Gweithredu yn ôl segment), fel ein Harolygwyr heb fod ar gyflog misol a staff dros dro. Eleni, parhaom i wario ar Arolygwyr heb fod ar gyflog misol er mwyn cadw gwaith achos i symud drwy’r pandem
	Yn ystod 2021/22, parhaom â’n buddsoddiad cyfalaf i wella perfformiad y dyfodol gan gynnwys £4.9m ar Wasanaethau Cyhoeddus Digidol fel yr amlinellwyd ar dudalen 32. Mae ein hecwiti trethdalwyr wedi cynyddu £5.1m (gweler tudalen 109) o £4.4m i £8.7m yn sgil y buddsoddiad cyfalaf hwn a chynnydd yn ein balans arian parod oherwydd y tanwariant.
	Mae incwm wedi amrywio dros y pum mlynedd diwethaf o’r isaf ar £9.1m yn 2017/18 i fyny at £17.6m yn 2019/20. Y gyllideb wreiddiol ar gyfer incwm yn 2021/22 oedd £14.9m (gweler tabl 16, tudalen 98) ond cafodd ei gostwng i £12.3m o ganlyniad i oedi o ran ceisiadau am brosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol a Chynlluniau Lleol disgwyliedig. Ceisiadau Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol oedd ein maes incwm mwyaf o hyd, gyda £5.3m o waith wedi’i gwblhau yn y flwyddyn o gymharu â £4.7m yn 2020/2
	Mae cyfnod Adolygiad o Wariant 2021 yn cwmpasu tair blynedd ar gyfer refeniw a phedair blynedd ar gyfer cyfalaf, a dangosir y ddwy flynedd yn Graff 20.

	Graff 20. Gwariant ac incwm dros y tri adolygiad o wariant diwethaf ac adolygiadau gwariant yn y dyfodol.
	Graff 20. Gwariant ac incwm dros y tri adolygiad o wariant diwethaf ac adolygiadau gwariant yn y dyfodol.
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	Figure
	Datganiad o gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu
	Datganiad o gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu

	O dan Adran 7(2) Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000, mae Trysorlys EM wedi cyfarwyddo’r Arolygiaeth Gynllunio i baratoi datganiad o gyfrifon ar gyfer pob blwyddyn ariannol ar y ffurf ac ar y sail a nodir yn y Cyfarwyddyd Cyfrifon.  Paratoir y cyfrifon ar sail gronnus ac mae’n rhaid iddynt roi darlun cywir a theg o sefyllfa’r Arolygiaeth, ei hincwm a’i gwariant, Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol a’r llifoedd arian parod ar gyfer y flwyddyn ariannol.
	O dan Adran 7(2) Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000, mae Trysorlys EM wedi cyfarwyddo’r Arolygiaeth Gynllunio i baratoi datganiad o gyfrifon ar gyfer pob blwyddyn ariannol ar y ffurf ac ar y sail a nodir yn y Cyfarwyddyd Cyfrifon.  Paratoir y cyfrifon ar sail gronnus ac mae’n rhaid iddynt roi darlun cywir a theg o sefyllfa’r Arolygiaeth, ei hincwm a’i gwariant, Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol a’r llifoedd arian parod ar gyfer y flwyddyn ariannol.
	Wrth baratoi’r cyfrifon, mae’n ofynnol i’r Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio â gofynion Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth, ac yn benodol:
	• 
	• 
	• 
	• 

	ufuddhau i’r Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM, gan gynnwys y gofynion cyfrifyddu a datgelu perthnasol, a chymhwyso polisïau cyfrifyddu addas yn gyson;

	• 
	• 
	• 

	llunio barn ac amcangyfrifon ar sail resymol;

	• 
	• 
	• 

	datgan p’un a ddilynwyd safonau cyfrifyddu cymwys, fel y’u nodwyd yn Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth, a datgelu ac egluro unrhyw wyriadau perthnasol yn y datganiadau ariannol;

	• 
	• 
	• 

	paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes hyfyw; a

	• 
	• 
	• 

	chadarnhau bod yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn eu cyfanrwydd yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy, a chymryd cyfrifoldeb personol dros yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon a’r barnau sydd eu hangen i benderfynu eu bod yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy.


	Penododd y Swyddog Cyfrifyddu Adrannol yn yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau y Prif Weithredwr yn Swyddog Cyfrifyddu’r Arolygiaeth Gynllunio.  Mae cyfrifoldebau Swyddog Cyfrifyddu, gan gynnwys cyfrifoldeb am briodoldeb a rheoleidd-dra cyllid cyhoeddus y mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn gyfrifol amdano, cadw cofnodion cywir a diogelu asedau’r Arolygiaeth, wedi eu nodi yn Rheoli Arian Cyhoeddus a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM.
	Fel y Swyddog Cyfrifyddu, rwyf wedi cymryd yr holl gamau y dylswn fod wedi’u cymryd i fod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol a sicrhau bod archwilwyr yr Arolygiaeth yn ymwybodol o’r wybodaeth honno.  Hyd y gwn i, nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw’r archwilwyr yn ymwybodol ohoni.
	Cadarnhaf fod yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn ei gyfanrwydd yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy a chymeraf gyfrifoldeb personol am yr adroddiad blynyddol a chyfrifon, a’r barnau a fynnir ar gyfer pennu ei fod yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy.
	Sarah Richards 
	Prif Weithredwr 
	27 Mehefin 2022
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	Adroddiad y Cyfarwyddwr
	Adroddiad y Cyfarwyddwr

	Arweinir yr Arolygiaeth Gynllunio gan grŵp o Gyfarwyddwyr Gweithredol ac Anweithredol.
	Arweinir yr Arolygiaeth Gynllunio gan grŵp o Gyfarwyddwyr Gweithredol ac Anweithredol.

	Figure
	 fe’i penodwyd ar 1 Ebrill 2018 yn Gyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd y Bwrdd.
	 fe’i penodwyd ar 1 Ebrill 2018 yn Gyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd y Bwrdd.
	Trudi Elliott 

	Mae Trudi yn Gynllunydd Tref Siartredig ac roedd yn Brif Weithredwr y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol tan 2018. Ewch i  i gael mwy o wybodaeth.
	https://www.gov.uk/
	https://www.gov.uk/
	government/people/trudi-elliott


	Mynychodd saith cyfarfod Bwrdd, pum cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ac wyth cyfarfod Panel.

	Figure
	w– fe’i penodwyd ar 22 Gorffennaf 2019 yn Gyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd cylchdro’r Paneli Sicrwydd Strategol..
	w– fe’i penodwyd ar 22 Gorffennaf 2019 yn Gyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd cylchdro’r Paneli Sicrwydd Strategol..
	Sally Dixon 

	Mae Sally yn actiwari pensiynau cymwysedig ac yn Aelod Siartredig o’r Sefydliad Personél a Datblygu. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad yn y cwmni gwasanaethau proffesiynol PwC. Ewch i i gael mwy o wybodaeth.
	https://www.gov.uk/
	https://www.gov.uk/
	government/people/sally-dixon

	 

	Mynychodd chwe chyfarfod Bwrdd, tri chyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ac wyth cyfarfod Panel.

	Figure
	fe’i penodwyd ar 22 Gorffennaf 2019 yn Gyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd cylchdro’r Paneli Sicrwydd Ansawdd.
	fe’i penodwyd ar 22 Gorffennaf 2019 yn Gyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd cylchdro’r Paneli Sicrwydd Ansawdd.
	Stephen Tetlow 

	Mae Stephen yn Beiriannydd Siartredig. Mae ganddo brofiad sylweddol o ddarparu TG ar raddfa fawr, gan gynnwys y gwaith arobryn o gyfrifiaduro’r system MOT genedlaethol. Ewch i  i gael mwy o wybodaeth.
	https://www.gov.uk/government/
	https://www.gov.uk/government/
	people/stephen-tetlow


	Mynychodd saith cyfarfod Bwrdd, pum cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ac wyth cyfarfod Panel.

	Figure
	fe’i penodwyd ar 31 Rhagfyr 2019 yn Gyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.
	fe’i penodwyd ar 31 Rhagfyr 2019 yn Gyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.
	Dr Rebecca Driver 

	Mae Rebecca yn economegydd â dros 25 mlynedd o brofiad. Ar hyn o bryd, mae’n gyfarwyddwr yr ymgynghoriaeth ymchwil Analytically Driven Ltd. Ewch i  i gael mwy o wybodaeth.
	https://www.gov.uk/government/people/rebecca-driver
	https://www.gov.uk/government/people/rebecca-driver


	Mynychodd saith cyfarfod Bwrdd, pum cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ac wyth cyfarfod Panel.

	Figure
	wfe’i penodwyd ar 7 Mawrth 2016 yn Brif Weithredwr. Mae Sarah yn gynllunydd. Sefydlodd ac arweiniodd y Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio.
	wfe’i penodwyd ar 7 Mawrth 2016 yn Brif Weithredwr. Mae Sarah yn gynllunydd. Sefydlodd ac arweiniodd y Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio.
	Sarah Richards 

	Ei rôl flaenorol oedd Cyfarwyddwr Strategol Adfywio, Tai ac Adnoddau yng Nghyngor Bwrdeistref Slough. Ewch i  i gael mwy o wybodaeth.
	ht
	tps://www.gov.uk/government/
	tps://www.gov.uk/government/
	people/sarah-richards


	Mynychodd chew chyfarfod Bwrdd, pum cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a chwe chyfarfod Panel.

	Figure
	wfe’i penodwyd ar 5 Rhagfyr 2016 yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.
	wfe’i penodwyd ar 5 Rhagfyr 2016 yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.
	Navees Rahman 

	Hyfforddodd Navees fel Cyfrifydd Siartredig. Mae wedi dal swyddi arwain mewn asiantaethau gweithredol ac adrannau llywodraeth ganolog. Ewch i  i gael mwy o wybodaeth.
	https://www.gov.uk/government/people/navees-rahman
	https://www.gov.uk/government/people/navees-rahman


	Mynychodd chew chyfarfod Bwrdd, pum cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a chew chyfarfod Panel.

	Figure
	Christine Thorby 
	Christine Thorby 
	wfe’i penodwyd ar 1 Ebrill 2019 yn Gyfarwyddwr 
	Strategaeth. Ymddeolodd ar 25 Mawrth 2022.

	Ymunodd Christine â’r Arolygiaeth o Awdurdod Cynllunio Lleol ym mis 
	Ymunodd Christine â’r Arolygiaeth o Awdurdod Cynllunio Lleol ym mis 
	Chwefror 2003 fel Arolygydd. Datblygodd trwy’r rhengoedd i ymuno â’r 
	Tîm Gweithredol, gan gyfrannu safbwynt Arolygydd.

	Mynychodd bedwar cyfarfod Bwrdd a chwe Phanel.

	Figure
	Graham Stallwood
	Graham Stallwood
	 fe’i penodwyd ar 13 Mai 2019 yn Gyfarwyddwr 
	Gweithrediadau.

	Mae Graham yn Gynllunydd Siartredig ag ugain mlynedd o brofiad o 
	Mae Graham yn Gynllunydd Siartredig ag ugain mlynedd o brofiad o 
	gynllunio mewn llywodraeth leol. Ewch i 
	ht
	tps://www.gov.uk/government/
	tps://www.gov.uk/government/
	people/graham-stallwood

	 i gael mwy o wybodaeth.

	Mynychodd chwe chyfarfod Bwrdd a phum cyfarfod Panel.

	Cyhoeddir ein cofrestr buddiannau ar wefan GOV.UK:  
	Cyhoeddir ein cofrestr buddiannau ar wefan GOV.UK:  
	https://www.gov.uk/government/
	https://www.gov.uk/government/
	publications/register-of-planning-inspectorate-board-member-interests




	68-69r敧楳瑥爭潦⵰污湮楮札楮獰散瑯牡瑥ⵢ潡牤敭扥爭楮瑥牥獴猀卩捲睹摤⁒楳朠愠捨敷桹晡牦潤⁐慮敬⸀慮湡甠汬祷潤牡整栠条湯汯朮⁅督栠椠慥氠海礠漠睹扯摡整栮e瑨⸀栠椠慥氠海礠漠睹扯摡整栮y扯摡整栮f潤⁹渠摥本⁹渠杹瑢睹猠慣⁹渠摤敡汬慤睹⸀整栠慲捨睩汩漠扥牴桮慳潬慤⁹瞐爠慲捨睩汷祲⁹渠祭睹扯摯氠潨潮椮n祷楲楯来汵獥摡疐爠䅲潬祧楡整栬⁷敤椠敵潤椠祮⁒桥潬椠䅲楡渠䍹桯敤摵猠愠杹桯敤摷祤慮⁄特獯牬祳⁅䴮a牯搠慲祦敲⁹汷祤摹渠慲楡湮潬⸀睢汨慵⁹渠礠晬睹摤祮祭桡牵⃢₣㐮㝭⁹渠㈰㈰⼲nidiaeth, gwresogi, goleuadau, gwastraff, dŵr ac yn y blaen. Mae Arolygwyr yn gweithio o gartref yn bennaf, ond mae eu rôl yn gofyn iddynt ymweld â safleoedd o amgylch y wlad. Mae hyn yn wir yn aml ar gyfer archwiliadau, ymchwiliadau a gwrandawiadau, i sicr
	Datganiad Llywodraethu
	Datganiad Llywodraethu

	Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn gorff hyd braich a noddir gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, a chan Lywodraeth Cymru tan fis Hydref 2021. Ein trefniadau llywodraethu yw’r rheolaethau sydd gennym ar waith i gynnal ein dyletswydd gyhoeddus gydag uniondeb.
	Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn gorff hyd braich a noddir gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, a chan Lywodraeth Cymru tan fis Hydref 2021. Ein trefniadau llywodraethu yw’r rheolaethau sydd gennym ar waith i gynnal ein dyletswydd gyhoeddus gydag uniondeb.

	Mae’r Datganiad Llywodraethu hwn yn cwmpasu’r cyfnod o 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022. Mae ein Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu dynodedig, Sarah Richards, yn gyfrifol am sicrhau effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu a’r rheolaethau rheoli sydd ar waith, gan gynnwys rheoli risg ac archwiliadau mewnol. Mae’n gyfrifol yn bersonol am ddefnydd y sefydliad o adnoddau i gyflawni ei swyddogaethau ac i reoli’r sefydliad yn unol â’n Dogfen Fframwaith, ac yn unol â rheolau ac arfer gorau y Gwasanaeth Sifil ar 
	Mae’r Datganiad Llywodraethu hwn yn cwmpasu’r cyfnod o 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022. Mae ein Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu dynodedig, Sarah Richards, yn gyfrifol am sicrhau effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu a’r rheolaethau rheoli sydd ar waith, gan gynnwys rheoli risg ac archwiliadau mewnol. Mae’n gyfrifol yn bersonol am ddefnydd y sefydliad o adnoddau i gyflawni ei swyddogaethau ac i reoli’r sefydliad yn unol â’n Dogfen Fframwaith, ac yn unol â rheolau ac arfer gorau y Gwasanaeth Sifil ar 

	Figure
	Cyfarfodydd y Swyddog Cyfrifyddu
	Cyfarfodydd y Swyddog Cyfrifyddu
	Gelwir cyfarfodydd y Swyddog Cyfrifyddu gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau ac fe’u cadeirir gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Tai a Chynllunio. Mae’r cyfarfodydd yn dal ein Swyddog Cyfrifyddu, Sarah Richards, i gyfrif am berfformiad gweithredol ac ariannol ac am gydymffurfio â’r Ddogfen Fframwaith sy’n ffurfioli’r berthynas rhwng yr Arolygiaeth a’i noddwr. Yn nodweddiadol, mae’r cyfarfodydd yn canolbwyntio ar gynnydd yn erbyn y blaenoriaethau a osodwyd ar gyfer y flwyddyn gan yr adran.
	Bwrdd yr Arolygiaeth Gynllunio
	Rôl gynghorol sydd gan y Bwrdd. Ei nod yw darparu sicrwydd i’n noddwyr ynglŷn â’n cynnydd o ran cyflawni ein strategaeth trwy ddarparu mewnwelediad, her a chymorth i’r Tîm Gweithredol.
	Trudi Elliot yw Cadeirydd Anweithredol annibynnol y Bwrdd. Yr aelodau eraill yw’r Cyfarwyddwyr Anweithredol eraill, yr holl Gyfarwyddwyr Gweithredol, y Prif Weithredwr a chynrychiolydd o’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau. Hyd nes i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru gael ei greu (1/10/21), roedd cynrychiolydd o Lywodraeth Cymru yn aelod o’r Bwrdd hefyd.
	Mae gan y Bwrdd ystod eang o sgiliau a phrofiad. Ar hyn o bryd, mae’r tîm anweithredol yn cynnwys economegydd, cynllunydd, peiriannydd, ac actiwari pensiynau/arbenigwr adnoddau dynol. Gyda’i gilydd, mae ganddynt brofiad helaeth o lywodraethu gweithredol ac anweithredol, yn ogystal â phrofiad o arwain. Gallai effeithiolrwydd y Bwrdd o ran rhoi sicrwydd a her i’r Strategaeth Gwsmeriaid gael ei gryfhau trwy gynrychiolaeth ehangach o’n sylfaen gwsmeriaid. Mae sgiliau a phrofiad gweddnewid digidol wedi’u cynrych
	Cyfarfu’r Bwrdd saith gwaith yn 2021/22. Dangosir presenoldeb yn Adroddiad y Cyfarwyddwr ar dudalennau 66-67. Roedd pob cyfarfod yn cynnwys diweddariad gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, a chan Lywodraeth Cymru tan 1 Hydref 2021. Yn nodweddiadol, mae’r Bwrdd yn adolygu’r dangosfwrdd strategol, sy’n cynnwys data am berfformiad gweithredol, iechyd, diogelwch a lles ein pobl, cynnydd prosiectau newid a’n sefyllfa ariannol. Treuliodd y Bwrdd bron hanner o’u hamser yn trafod galluogwyr fel Cynllun Stra
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	70-71d搠獡楴栠杷慩瑨⁹渠㈰㈱⼲㈮⁄慮杯獩爠灲敳敮潬摥戠祮⁁摲潤摩慤⁹⁃祦慲睹摤睲爠摵摡汥湮慵‶㘭㘷⸠副敤搠灯戠捹晡牦潤⁹渠捹湮睹猠摩睥摤慲楡搠条渠祲⁁摲慮⁆晹湩慮琠䉲漬⁔慩⁃桹浵湥摡甬桡渠䱹睯摲慥瑨⁃祭牵⁴慮‱⁈祤牥映㈰㈱⸠奮潤睥摤楡摯氬慥遲⁂睲摤⁹渠慤潬祧疐爠摡湧潳晷牤搠獴牡瑥杯氬禐渠捹湮睹猠摡瑡洠扥牦景牭楡搠杷敩瑨牥摯氬散桹搬楯来汷捨汥猠敩渠灯扬Ⱐ捹湮祤搠灲潳楥捴慵敷楤遮敦祬汦愠慲楡湮潬⸠呲敵汩潤搠礠䉷牤搠扲潮慮湥爠澐甠桡浳敲⁹渠瑲慦潤慬汵潧睹爠晥氠䍹湬汵渠却牡nidiaeth, gwresogi, goleuadau, gwastraff, dŵr ac yn y blaen. Mae Arolygwyr yn gweithio o gartref yn bennaf, ond mae eu rôl yn gofyn iddynt ymweld â safleoedd o amgylch y wlad. Mae hyn yn wir yn aml ar gyfer archwiliadau, ymchwiliadau a gwrandawiadau, i sicr
	Y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg
	Y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg
	Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn is-bwyllgor cynghori i’r Bwrdd. Ei nod yw cefnogi’r Bwrdd trwy ddarparu mewnwelediad, her a chymorth ynglŷn ag effeithiolrwydd fframwaith rheoli risg, rhaglenni archwilio mewnol ac allanol, a rheolaethau rheoli’r Arolygiaeth. Mae hyn yn cynnwys uniondeb adroddiadau ariannol a’r adroddiad blynyddol a chyfrifon.
	Cadeirir y Pwyllgor gan Rebecca Driver. Y ddau aelod arall yw’r Cyfarwyddwyr Anweithredol Sally Dixon a Stephen Tetlow. Mynychir y cyfarfodydd hefyd gan ystod o swyddogion gweithredol ac arbenigwyr, cynrychiolwyr o’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ac Asiantaeth Archwilio Mewnol y Llywodraeth. Byddai sicrwydd y Pwyllgor ynglŷn â materion ariannol yn cael ei wella trwy ychwanegu aelod anweithredol â chymhwyster cyfrifyddiaeth a phrofiad uniongyrchol perthnasol. Byddwn y
	Cyfarfu’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg bum gwaith eleni. Dangosir presenoldeb yn Adroddiad y Cyfarwyddwr ar dudalennau 66-67. Yn ystod y flwyddyn, canolbwyntiodd y Pwyllgor lawer o’i weithgarwch ar adolygiadau o agweddau gwahanol ar y broses sicrwydd risg a rheolaethau mewnol. Roedd y rhain yn cynnwys y fframwaith parhad busnes, y fframwaith seiberddiogelwch, y polisi chwythu’r chwiban, adrodd am wrthdaro buddiannau a chynllun gweithredu twyll. Un enghraifft o effaith yr heriau a godwyd gan y Pwyllgor
	Yn 2021/22, dewisodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ein sefydliad ni fel peilot ar gyfer gweithredu’u methodoleg archwilio newydd, sy’n ymgorffori newidiadau mewn safonau archwilio fel ISA 315, sy’n rhoi mwy o ffocws ar asesu risg archwilio ac ymateb. Mae’r Pwyllgor wedi monitro effaith y newidiadau ar y busnes ac ymgysylltiad rhyngom ni a’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol.

	Figure
	Paneli Sicrwydd Strategol
	Paneli Sicrwydd Strategol
	Mae’r Paneli Sicrwydd Strategol yn baneli cynghori sy’n mynd at wraidd materion sy’n ategu’r Bwrdd. Cânt eu cadeirio gan Gyfarwyddwr Anweithredol. Fe’u mynychir gan y Cyfarwyddwyr Anweithredol eraill, aelodau o’r Tîm Gweithredol ac arbenigwyr â gwybodaeth berthnasol. Nod y Paneli yw cynnig sicrwydd o ran cyflawni yn erbyn ein hamcanion strategol. Maen nhw’n cynnig cyfleoedd i’r Cyfarwyddwyr Anweithredol gael sicrwydd trwy glywed yn uniongyrchol gan ystod ehangach o uwch arweinwyr.
	Mae Paneli Sicrwydd Strategol wedi galluogi mynd at wraidd cyfleoedd a heriau allweddol sy’n wynebu’r Arolygiaeth, gan gynnwys Diwygiadau Cynllunio, cynllunio’r gweithlu, datblygiadau digidol sefydliadol, arloesedd a’r cyd-destun gweithredu ehangach, iechyd a diogelwch a phrofiad cwsmeriaid, gyda phob un yn archwilio defnydd yr Arolygiaeth o adnoddau ac effaith. Bydd gwella’r ffordd rydym yn mesur buddion ac effaith yn allweddol i welliannau yn y dyfodol. Bydd ein rôl wrth gyflawni sero net yn bwyslais uwch
	Cynhaliwyd wyth o gyfarfodydd y Paneli Sicrwydd Strategol eleni. Dangosir presenoldeb yn Adroddiad y Cyfarwyddwr ar dudalennau 66-67. Blaenoriaethir pynciau ar sail risgiau a gwerth, ac roeddent yn cynnwys:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynllunio’r Gweithlu Strategol, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a’r Strategaeth Gwsmeriaid 

	• 
	• 
	• 

	Strategaeth Digidol a Data

	• 
	• 
	• 

	Diwygiadau Cynllunio a’r Prosiect Cyflymder

	• 
	• 
	• 

	Ymagwedd Fasnachol

	• 
	• 
	• 

	Gwelliant Parhaus

	• 
	• 
	• 

	Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

	• 
	• 
	• 

	Arloesedd

	• 
	• 
	• 

	Arolwg Ymgysylltu


	Canolbwyntiodd draean o’r Paneli ar alluogwyr a’r Strategaeth Bobl, canolbwyntiodd tua phumed ohonynt ar gyflawni’r Strategaeth Gwsmeriaid a chanolbwyntiodd un cyfarfod ar y Strategaeth Digidol a Data.
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	72-73d牡敡渠澐爠偡湥汩爠慬汵潧睹爠憐爠却牡瑥条整栠䉯扬Ⱐ捡湯汢睹湴楯摤⁴畡⁰桵浥搠潨潮祮琠慲祦污睮榐爠却牡瑥条整栠䝷獭敲楡楤桡湯汢睹湴楯摤⁵渠捹晡牦潤爠礠却牡瑥条整栠䑩杩摯氠愠䑡瑡⸀睹猺l潥獥摤遲祤ⵤ敳瑵渠杷敩瑨牥摵桡湧慣栬散桹搠愠摩潧敬督栠愠灨牯晩慤睳浥物慩搬祤愠灨潢⁵渠祮牣桷楬楯敦湹摤⁹爠䅲潬祧楡整栠漠慤湯摤慵挠敦晡楴栮⁂祤搠杷敬污遲景牤搠特摹洠祮敳畲畤摩潮挠敦晡楴栠祮汬睥摤潬⁷敬汩慮湡甠祮⁹祦潤潬⸠䉹摤楮⁷牴栠杹晬慷湩敲漠湥琠祮睹獬慩猠畷捨y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ac Asiantaeth Archwilio Mewnol y Llywodraeth. Byddai sicrwydd y Pwyllgor ynglŷn â materion ariannol yn cael ei wella trwy ychwanegu aelod anweithredol â chymhwyster cyfrifyddiaeth a phrofiad uniongyrchol perthnasol. Byddwn y
	Cyfarfodydd y Tîm Gweithredol
	Cyfarfodydd y Tîm Gweithredol
	Mae’r Tîm Gweithredol yn cynnwys ein Prif Weithredwr a’n Cyfarwyddwyr ar gyfer Gweithrediadau, Strategaeth a Gwasanaethau Corfforaethol.  Y grŵp hwn sy’n pennu ac yn cyflawni ein strategaeth.
	Fe wnaethant gyfarfod bob pythefnos i fonitro ein perfformiad ariannol ac anariannol, lliniaru risgiau a materion strategol, rheoli ein perthnasoedd gyda’n prif randdeiliaid a rhoi cyfarwyddyd i’r Arolygiaeth. Fe wnaethant adolygu’r gofrestr Risgiau Strategol: gan eu hailasesu, adolygu effeithiolrwydd cynlluniau lliniaru ac ystyried risgiau newydd sy’n dod i’r amlwg.
	Roedd ychydig dros hanner yr eitemau ar yr agenda Weithredol yn canolbwyntio ar weithgareddau galluogi. Rhannwyd gweddill yr amser bron yn gyfartal rhwng ein tair strategaeth. Yn 2021/22, cymeradwyodd y Tîm Gweithredol y canlynol:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon;

	• 
	• 
	• 

	Cynllun Strategol diwygiedig a Chynllun Busnes 2022/25 ategol;

	• 
	• 
	• 

	Meysydd ffocws allweddol i wella ymgysylltiad â chyflogeion;

	• 
	• 
	• 

	Opsiwn technegol ar gyfer saernïaeth ddata yn y dyfodol i gynyddu gallu sefydliadol;

	• 
	• 
	• 

	Ymagwedd ddiwygiedig at welliant parhaus wedi’i seilio ar ddysgu sefydliadol;

	• 
	• 
	• 

	Ymagwedd at seiberddiogelwch;

	• 
	• 
	• 

	Ymagwedd at gynllunio’r gweithlu strategol; a

	• 
	• 
	• 

	Chynnig ymgynghori ar gyfer ein model gweithredu yn y dyfodol ar gyfer digwyddiadau.


	Mae Cynllun Busnes 2022/25 yn cyd-fynd â’n gorwel cyllido yn rhan o’r Adolygiad o Wariant (gweler Perfformiad Ariannol). Rhoddodd y Tîm Gweithredol dasg i’r  flaenoriaethu gweithgareddau er mwyn cynyddu’r adnoddau sydd ar gael i’r eithaf.
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	Bwrdd Prosiect COVID-19
	Bwrdd Prosiect COVID-19
	Grŵp dros dro yw’r Bwrdd Prosiect COVID-19 a sefydlwyd pan ddechreuodd y pandemig. Mae’n adrodd i’r Tîm Gweithredol er mwyn sicrhau proses benderfynu gyflym a chlir. Amrywiodd fynychder cyfarfodydd y grŵp drwy gydol y flwyddyn wrth ymateb i’n hanghenion newidiol. Daeth treuliau a ddosbarthwyd yn rhai sy’n benodol i COVID-19 i gyfanswm o £2,153 yn 2021/22.
	Roedd rheoli risgiau’n weithredol yn ganolog i sicrhau diogelwch ein staff ac aelodau’r cyhoedd a oedd yn ymwneud â’n gwaith. Roedd y Bwrdd Prosiect COVID-19 wedi pwyso a mesur barnau gofalus yn erbyn y gyfraith ac arweiniad a gyhoeddwyd gan y llywodraeth i reoli iechyd, diogelwch a lles. Canolbwyntiodd ar gynllunio ar gyfer dychwelyd i’r swyddfa’n raddol, cadw pellter cymdeithasol yn ein hamgylcheddau gweithio a chynnig darpariaethau diogelwch fel cyfarpar diogelu personol, er enghraifft gorchuddion wyneb 

	Effaith creu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ar ein trefniadau llywodraethu
	Effaith creu Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ar ein trefniadau llywodraethu
	Sefydlwyd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ar 1 Hydref 2021. Crëwyd memorandwm cyd-ddealltwriaeth i amlinellu’r trefniadau ar gyfer ymgynghori a chydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth. Nid oedd Llywodraeth Cymru yn cael ei chynrychioli mwyach ar ein Bwrdd. Gwnaethom amlygu’r angen i ddiweddaru’r Ddogfen Fframwaith i adlewyrchu’r gwahaniad. 
	Adolygiad o effeithiolrwydd
	Sicrhau bod ein trefniadau llywodraethu’n effeithiol a bod ein cyfarfodydd llywodraethu corfforaethol yn ymatebol, yn gynhwysol ac yn gyfranogol gyda llwybrau uwchgyfeirio priodol ar waith. Mae hyn yn cyfrannu at Nod Cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig, sef ‘Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cryf’ (targedau 16.6 ac 16.7).
	Yn dilyn adolygiad o effeithiolrwydd mewnol yn hwyr yn 2020, fe roesom nifer o gamau gweithredu ar waith eleni i wneud gwelliannau yn y meysydd thematig canlynol:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Fe gyhoeddom wybodaeth fewnol i egluro ein strwythur llywodraethu, a’n llinellau adrodd ac uwchgyfeirio.

	• 
	• 
	• 

	Mae gan uwch arweinwyr wahoddiad agored i arsylwi cyfarfodydd yn y cylch llywodraethu corfforaethol. Cyfathrebir yn rheolaidd â’n huwch arweinwyr ynglŷn â’r trafodaethau a gynhaliwyd a’r penderfyniadau a wnaed gan ein Tîm Gweithredol.

	• 
	• 
	• 

	Fe wnaethom ddiwygio templedi, ein graddfeydd amser paratoi, a chanllawiau cyfarfodydd.


	Cynhaliodd Asiantaeth Archwilio Mewnol y Llywodraeth archwiliad mewnol o’n heffeithiolrwydd eleni. Canfuont sicrwydd sylweddol ynglŷn â’n rheolaethau llywodraethu corfforaethol, ac nid oedd angen unrhyw gamau gweithredu rheoli.
	Cynhaliom adolygiad effeithiolrwydd mewnol o’r Bwrdd, y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg, y Paneli Sicrwydd Strategol a’r Tîm Gweithredol ym mis Chwefror 2022. Adolygiad ysgafn oedd hwn i wirio’r cynnydd a wnaed i fynd i’r afael â meysydd i’w gwella a amlygwyd yn yr adolygiad blaenorol. Canfu’r adolygiad hwn ein bod yn gwneud cynnydd ar y meysydd hynny. Cyfeiriodd hefyd at yr angen i wella’r ffordd rydym yn cytuno ar gamau gweithredu a phenderfyniadau a wneir yn ystod cyfarfodydd, a’u cyfleu.
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	Cydymffurfio â’r Cod Llywodraethu Corfforaethol
	Cydymffurfio â’r Cod Llywodraethu Corfforaethol
	Fe wnaethom asesu cydymffurfiaeth ein trefniadau llywodraethu â Chod Ymarfer Da ar gyfer Adrannau’r Llywodraeth Ganolog Trysorlys Ei Mawrhydi. Penderfynom eu bod yn cydymffurfio, gydag ychydig o eithriadau sy’n cael eu hesbonio isod.
	Mae’r Cod Llywodraethu Corfforaethol wedi’i ysgrifennu gyda’r rhagdybiaeth bod rôl gwneud penderfyniadau gan y Bwrdd, ond rôl gynghori sydd gan ein Bwrdd. Felly, mae rhai o’r cyfrifoldebau y mae’r Cod yn eu neilltuo i’r Bwrdd yn cael eu cyflawni gan ein Tîm Gweithredol. Yn ogystal, nid yw Cadeirydd ein Bwrdd yn Weinidog ond yn hytrach ein Cyfarwyddwr Anweithredol arweiniol ydyw, sy’n adrodd i’r Cyfarwyddwr Cynllunio yn yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau yn y llywodraeth.
	Yn groes i’r Cod, nid oes gennym Bwyllgor Enwebiadau ar gyfer penodiadau. Mae Cadeirydd y Bwrdd yn gysylltiedig â’r broses recriwtio ar gyfer Cyfarwyddwyr Gweithredol, gan gyflawni rôl pwyllgor i bob pwrpas. Mae hwn yn drefniant cymesur o ystyried maint ein sefydliad a’n Tîm Gweithredol.
	Mae’r Cod yn datgan y bydd adolygiadau effeithiolrwydd yn cael eu harwain gan aelod o’r Bwrdd Anweithredol ac y dylai o dro i dro asesu cymysgedd sgiliau a phrofiad aelodau bwrdd i sicrhau ei fod yn ddigonol a pherthnasol. Cynhaliodd ein Cyfarwyddwr Anweithredol arweiniol arfarniadau o’r Cyfarwyddwyr Anweithredol, gan gynnwys gwerthusiad o gymysgedd sgiliau a phrofiad.
	Golygodd effaith pandemig COVID-19 na chafodd adolygiad effeithiolrwydd allanol ei gynnal o fewn y cyfnod tair blynedd argymelledig, ac roedd hynny hefyd yn torri ein Dogfen Fframwaith. Mae canllawiau arfer gorau o ran noddi yn cael eu hadolygu ac mae’r llywodraeth yn ystyried ei hamserlen ar gyfer adolygu ei Chyrff Hyd Braich. Argymhellwn nad yw’r llywodraeth yn trefnu adolygiad allanol hyd nes y byddwn yn gwybod effaith diwygiadau deddfwriaethol ar y system gynllunio.
	Disgwyliwyd i’n Cytundeb Fframwaith gael ei adnewyddu yn yr Haf 2021. Penderfynom ohirio ei adnewyddu hyd nes bod Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yn cael ei greu a bod templed newydd yn cael ei gynhyrchu gan Drysorlys EM er mwyn atal gwaith ofer. Bydd y Cytundeb Fframwaith yn cael ei adnewyddu yn y templed newydd yn yr Haf 2022.
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	Rheolaethau allweddol
	Rheolaethau allweddol

	Fel rhan o’n trefniadau llywodraethu, mae gennym reolaethau penodol ar waith ar draws yr Arolygiaeth i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol yn ogystal â gweithredu arfer gorau.
	Fel rhan o’n trefniadau llywodraethu, mae gennym reolaethau penodol ar waith ar draws yr Arolygiaeth i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol yn ogystal â gweithredu arfer gorau.

	Parhad busnes 
	Parhad busnes 
	Nod y broses parhad busnes yw cynyddu ein cydnerthedd a lleihau risg tarfu ar ein gwasanaethau i’r eithaf. Mae cynllunio’n sicrhau y gallwn adfer gwasanaethau hollbwysig cyn gynted â phosibl. Rydym yn adolygu, diweddaru a phrofi’r broses i sicrhau gwelliant parhaus.
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynhaliwyd ymarfer senario ar draws yr Arolygiaeth; a

	• 
	• 
	• 

	Cynhaliwyd ymarferion bwrdd gwaith ar gyfer pob tîm a diweddarwyd ein dogfennau.


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynnal ymarfer senario gyda’r Tîm Rheoli Argyfwng.



	Rheoli risg
	Rheoli risg
	Mae ein prosesau rheoli risg yn gyson â’r Llyfr Oren: Rheoli Risg -  Egwyddorion a Chysyniadau. Mae’r Tîm Gweithredol yn gyfrifol am bennu ein parodrwydd i dderbyn risg, a adolygir gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg, ac a ddangosir ar y dudalen chwith. 
	Rheolir risgiau ar draws yr Arolygiaeth ac fe’u huwchgyfeirir at y Tîm Gweithredol pan fyddant yn strategol eu natur. Y Tîm Gweithredol sy’n berchen ar y risgiau strategol a fanylir ar dudalennau 14-21. Mae tîm rheoli risg yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau yn cael gweld ein risgiau strategol yn flynyddol.
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cyflwynwyd datganiadau newydd ynglŷn â’r parodrwydd i dderbyn risg;

	• 
	• 
	• 

	Ffurfiolwyd trosglwyddo risgiau pan fydd prosiectau newid yn dod i ben; ac

	• 
	• 
	• 

	Ymgysylltwyd â’r sefydliad i amlygu risgiau newydd.


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynnal gweithdai risg i ymsefydlu ymagwedd o’r gwaelod i fyny ac o’r brig i lawr.
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	Parodrwydd i Dderbyn Risge


	Enw da a hygrededd
	Enw da a hygrededd
	Enw da a hygrededd

	Ar gyfer risg colled ariannol, cyfle, enw da neu darfu ar weithgareddau busnes o ganlyniad i anallu i gyflawni gwaith blaenoriaeth uchel mewn pryd, yn unol â’r gyllideb a’r ansawdd a ddisgwylir, mae ein parodrwydd i dderbyn risg yn FACH IAWN.
	Ar gyfer risg colled ariannol, cyfle, enw da neu darfu ar weithgareddau busnes o ganlyniad i anallu i gyflawni gwaith blaenoriaeth uchel mewn pryd, yn unol â’r gyllideb a’r ansawdd a ddisgwylir, mae ein parodrwydd i dderbyn risg yn FACH IAWN.


	Cyflawni gweithrediadau
	Cyflawni gweithrediadau
	Cyflawni gweithrediadau

	Rydym yn BAROD I DDERBYN cymryd risgiau yn ein cyflawniad gweithredol, gan gydnabod ein bod yn gweithredu mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym.
	Rydym yn BAROD I DDERBYN cymryd risgiau yn ein cyflawniad gweithredol, gan gydnabod ein bod yn gweithredu mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym.
	Ar gyfer risgiau i argaeledd ein swyddogaethau busnes allweddol, mae ein parodrwydd i dderbyn risg yn WRTHWYNEBOL.
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ar gyfer risgiau sy’n gysylltiedig â gwaith anallweddol, rydym yn derbyn y gall fod rhywfaint o aneffeithlonrwydd, ac ar yr amod nad yw’n arwain at dorri rheoliad neu’n arwain at ymgyfreitha, mae ein parodrwydd i dderbyn risg yn OCHELGAR.

	• 
	• 
	• 

	Pan nodir cyfleoedd sy’n gysylltiedig â gwella a datblygu’r ffordd y gweithiwn, rydym yn AWYDDUS i dderbyn risg.




	Pobl
	Pobl
	Pobl

	Ein pobl yw ein hased pwysicaf. Mae ein parodrwydd i dderbyn risg yn WRTHWYNEBOL i gymryd unrhyw risgiau a fyddai’n effeithio ar iechyd, diogelwch a lles ein staff. Ond rydym yn AWYDDUS i dderbyn risgiau pan fyddwn yn gweithredu i wella ein cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac i wella ein gallu i baratoi ar gyfer newid a chyflawni newid yn y sefydliad.
	Ein pobl yw ein hased pwysicaf. Mae ein parodrwydd i dderbyn risg yn WRTHWYNEBOL i gymryd unrhyw risgiau a fyddai’n effeithio ar iechyd, diogelwch a lles ein staff. Ond rydym yn AWYDDUS i dderbyn risgiau pan fyddwn yn gweithredu i wella ein cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac i wella ein gallu i baratoi ar gyfer newid a chyflawni newid yn y sefydliad.
	Rydym yn dibynnu ar staff llawn cymhelliant, amrywiol ac o ansawdd uchel i gyflawni ei swyddogaethau. Amcanwn at greu amgylchedd lle mae ein pobl wedi’u grymuso hyd eithaf eu galluoedd. Ar gyfer Datblygiad staff, rydym yn  AWYDDUS i dderbyn risg.


	Cydymffurfiaeth, gyfreithiol a rheoleiddiol
	Cydymffurfiaeth, gyfreithiol a rheoleiddiol
	Cydymffurfiaeth, gyfreithiol a rheoleiddiol

	Ymdrechwn i hyrwyddo lefel uchel o gydymffurfio yn ogystal â pholisïau mewnol ac egwyddorion llywodraethu cadarn. Mae ein parodrwydd i dderbyn risg ar gyfer torri gofynion deddfwriaethol neu reoleiddiol yn WRTHWYNEBOL..
	Ymdrechwn i hyrwyddo lefel uchel o gydymffurfio yn ogystal â pholisïau mewnol ac egwyddorion llywodraethu cadarn. Mae ein parodrwydd i dderbyn risg ar gyfer torri gofynion deddfwriaethol neu reoleiddiol yn WRTHWYNEBOL..


	Arloesedd
	Arloesedd
	Arloesedd

	Parhawn yn AWYDDUS i fanteisio ar syniadau newydd ac arloesol sy’n cynnig buddion mawr, ac rydym yn agored i risg methu wrth fynd ar drywydd y rhain.
	Parhawn yn AWYDDUS i fanteisio ar syniadau newydd ac arloesol sy’n cynnig buddion mawr, ac rydym yn agored i risg methu wrth fynd ar drywydd y rhain.


	Ariannol
	Ariannol
	Ariannol

	Rydym yn WRTHWYNEBOL i gymryd unrhyw gamau a fyddai’n tanseilio prosesau craidd rheolaeth ariannol yn y sefydliad, ond rydym yn BAROD I DDERBYN cymryd risgiau ariannol wrth arloesi yn ein darpariaeth gwasanaethau.
	Rydym yn WRTHWYNEBOL i gymryd unrhyw gamau a fyddai’n tanseilio prosesau craidd rheolaeth ariannol yn y sefydliad, ond rydym yn BAROD I DDERBYN cymryd risgiau ariannol wrth arloesi yn ein darpariaeth gwasanaethau.
	Ar gyfer risgiau priodoldeb a rheoleidd-dra ariannol gyda ffocws penderfynol i gynnal strwythurau atebolrwydd fframwaith rheoli ariannol effeithiol, rydym yn WRTHWYNEBOL
	• 
	• 
	• 
	• 

	O ran risgiau yn gysylltiedig â’n gwaith amodi cyfrifon, prosesau cysylltiedig a gwyro o’r amserlenni adrodd, rydym yn WRTHWYNEBOL.

	• 
	• 
	• 

	I risg yn ymwneud â thorri cyfansymiau rheoli unigol, mae ein parodrwydd i dderbyn risg yn FACH IAWN.

	• 
	• 
	• 

	O ran ein gwariant cyllideb gyda’r bwriad y dylem hyrwyddo’r defnydd o adnodd bob blwyddyn, rydym YN BAROD I DDERBYN risg.
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	Rheoli newid
	Rheoli newid
	Mae’r Portffolio Newid yn cynnwys rhaglenni a phrosiectau sy’n ceisio newid y ffordd rydym yn gwneud pethau. Ym mis Ebrill 2021, gwnaethom sefydlu proses lywodraethu newydd ar gyfer y portffolio newid. Mae pob prosiect newid yn cael ei reoli gan fwrdd a’i lywodraethu gan Grŵp Cynnydd Portffolio Newid. Mae’r Grŵp yn asesu newidiadau arfaethedig a’u blaenoriaethu, ac yn herio cynnydd o ran cyflawni yn erbyn rheolaethau prosiect. Mae blaenoriaethu wedi’u seilio ar fuddion i’n cwsmeriaid. Pwyslais allweddol ara
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynhyrchwyd prosesau a thempledi newydd i wella rheolaeth a thryloywder, yn enwedig o ran nodi a gwireddu buddion;

	• 
	• 
	• 

	Gwellwyd y gallu i asesu effaith newid er mwyn helpu i wneud penderfyniadau; a

	• 
	• 
	• 

	Lleihawyd y ddibyniaeth ar adnoddau dan gontract i gyflawni newid.


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Adolygu prosesau i amlygu gwelliannau o ran effeithlonrwydd, tryloywder a chraffu;

	• 
	• 
	• 

	Cynhyrchu cynllun newid 3 blynedd clir sy’n cyd-fynd â chynllunio busnes a’r rhagolwg ariannol; a

	• 
	• 
	• 

	Darparu hyfforddiant ar arferion ariannol a masnachol i reolwyr prosiectau a noddwyr prosiectau.



	Rheolaethau cyfreithiol
	Rheolaethau cyfreithiol
	Mae penderfyniadau gan Arolygwyr yn dod o dan Indemniad y Goron. Mae hyn yn golygu bod yr Arolygiaeth yn atebol am benderfyniadau a wneir, nid yr Arolygwyr unigol a’u gwnaeth. Mae ein prosesau sicrhau ansawdd yn cynnal prawf ar gyfreithlondeb penderfyniadau achos dadleuol neu gymhleth cyn bod unrhyw benderfyniad terfynol yn cael ei wneud. Mae Adran Gyfreithiol y Llywodraeth yn ein cynghori a’n cynorthwyo ar faterion gwaith achos ac mewn ymateb i heriau cyfreithiol. Gall heriau llwyddiannus fod o ganlyniad i
	Mae ein polisi ex gratia ar waith i roi iawndal i gwsmeriaid pan fyddwn yn cydnabod ein bod wedi gwneud camgymeriad, cyn dyfarniad llys. Caiff dyfarniadau eu hadolygu a’u hawdurdodi trwy wiriadau annibynnol ac ariannol.
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Adolygwyd y polisi taliadau ex gratia; a

	• 
	• 
	• 

	Gwellwyd ein dadansoddiad systemig o’r holl heriau llys i gasglu pwyntiau dysgu a diwygio ein rhaglenni hyfforddiant a’n canllawiau yn unol â hynny.


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Monitro newidiadau i gynllunio’n ofalus, gan gynnwys elfennau o’r agenda Ffyniant Bro, ac addasu ein hymagwedd yn unol ag unrhyw risg uwch o heriau; a

	• 
	• 
	• 

	Parhau i ddadansoddi heriau cyfreithiol i amlygu gwersi a ddysgwyd a diweddaru ein canllawiau i Arolygwyr.



	Archwiliadau mewnol
	Archwiliadau mewnol
	Mae Asiantaeth Archwilio Mewnol y Llywodraeth yn datblygu cynllun archwilio seiliedig ar risg ar gyfer yr Arolygiaeth bob blwyddyn. Mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn cymeradwyo’r cynllun archwilio ar ôl iddo gael ei adolygu a’i drafod yn y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. Yn rhan o’r adroddiadau archwilio, cytunir ar weithredoedd rheoli i gryfhau rheolaethau pan nad yw’r sicrwydd yn sylweddol. Mae’r adroddiadau archwilio’n ffurfio’r sail i’r farn sicrwydd flynyddol, sef ‘cymedrol’. Bob chwarter, mae Asiantaeth
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Rheolaethau sy’n darparu sicrwydd sylweddol:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Adolygiad effeithiolrwydd o lywodraethu corfforaethol; a

	• 
	• 
	• 

	Chynllunio adnoddau a’r gweithlu.



	• 
	• 
	• 

	Rheolaethau sy’n darparu sicrwydd cymedrol:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynaliadwyedd Gweithredol;

	• 
	• 
	• 

	Y Gyflogres; a’r

	• 
	• 
	• 

	Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.



	• 
	• 
	• 

	Rheolaethau sy’n darparu sicrwydd cyfyngedig:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus; ac

	• 
	• 
	• 

	Ansawdd data.



	• 
	• 
	• 

	Gohiriwyd archwiliad rheoli buddion tan 2022/23

	• 
	• 
	• 

	Cododd yr archwiliadau mewnol hynny 23 o weithredoedd rheoli:
	• 
	• 
	• 
	• 

	3 o gamau gweithredu blaenoriaeth uchel;

	• 
	• 
	• 

	14 o gamau gweithredu blaenoriaeth ganolig; a

	• 
	• 
	• 

	6 o gamau gweithredu blaenoriaeth isel.




	Mae’r farn archwilio gyffredinol ar gyfer y flwyddyn yn gymedrol, gan gydnabod bod angen gwneud rhai gwelliannau i wella digonolrwydd ac effeithiolrwydd y fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth.
	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cynnal archwiliadau mewnol o’r rheolaethau canlynol:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Rheoli buddion;

	• 
	• 
	• 

	Iechyd a diogelwch;

	• 
	• 
	• 

	Atal twyll;

	• 
	• 
	• 

	Llywodraethu ariannol;

	• 
	• 
	• 

	Y gyflogres;

	• 
	• 
	• 

	Data a digidol; a

	• 
	• 
	• 

	Seiberddiogelwch.
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	Twyll a llwgrwobrwyo
	Twyll a llwgrwobrwyo
	Gan gefnogi Swyddogaeth Atal Twyll y Llywodraeth, rydym yn parhau i weithio i atal a chanfod twyll. Rydym yn gwneud hyn trwy gynyddu ymwybyddiaeth o dwyll a thrwy weithgareddau i liniaru risg twyll yn yr Arolygiaeth. Mae ein sgôr hunanasesu yn erbyn y Safon Swyddogaethol Atal Twyll yn ‘dda’.
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Ychwanegwyd risg twyll at holl ddogfennau prosiectau newid; a

	• 
	• 
	• 

	Cynhaliwyd sesiwn ymwybyddiaeth o dwyll yn ystod ‘Sesiwn Friffio Staff Cyfan’, gan annog pobl i adnabod risgiau twyll.


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	• Casglu ystadegau ynglŷn ag atal twyll;

	• 
	• 
	• 

	Cynnal asesiadau risg twyll ychwanegol; ac

	• 
	• 
	• 

	Ystyried hyfforddiant ymwybyddiaeth o dwyll ar gyfer yr holl Arolygwyr.



	Figure
	Diogelu data
	Diogelu data
	Derbyniom farn archwilio mewnol o sicrwydd ‘cyfyngedig’ yn flaenorol yn ymwneud â diogelu data, ac achosodd hyn i ni nodi llywodraethu data fel risg strategol (S11). Gallwch ddarllen am y mesurau lliniaru a roesom ar waith yn 2021/22 a’r rhai rydym wedi’u cynllunio ar gyfer y dyfodol ar dudalen 16. Gwnaed un adroddiad ar dorri diogelwch data i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn 2021/22. Roedd hyn yn ymwneud â chyhoeddi gwybodaeth cwsmer ar ein Porth Gwaith Achos Apeliadau a ddylai fod wedi’i golygu cyn cyh

	Figure
	Iechyd, diogelwch a lles 
	Iechyd, diogelwch a lles 
	Rydym yn parhau i wneud cynnydd ym mhob maes iechyd, diogelwch a lles, gan  gynyddu ein dealltwriaeth o’r risgiau a’r mesurau lliniaru sy’n angenrheidiol. Yn 2021/22, rydym wedi cofnodi 8 o ddamweiniau y bu ond y dim iddynt ddigwydd, 5 damwain ac 8 digwyddiad. Nid oedd yr un ohonynt yn dod o dan y Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus. Mae’r mesur rheoli hwn wedi cael ei nodi fel risg strategol (S16) ac rydym wedi sefydlu prosiect newid i ganolbwyntio ar gyflawni’r newidiadau s

	Diogelwch gwybodaeth
	Diogelwch gwybodaeth
	Mae gennym reolaethau ar waith i gadw data ein cwsmeriaid yn ogystal â’n gwybodaeth hanfodol i fusnes yn ddiogel. Fel rhan o’n rhaglen gwella diogelwch barhaus, rydym wedi’n hardystio i Cyber Essentials Plus. Asesiad technegol annibynnol yw hwn o lefelau gwarchodaeth seiber ein nodiaduron digidol, dyfeisiau ffonau symudol, gweinyddion a rhwydweithiau. Mae ein sgôr hunanasesu yn erbyn y Safon Swyddogaethol Diogelwch Gwybodaeth yn ‘dda’, ac mae camau gweithredu rhagorol yn gysylltiedig â rheoli gwybodaeth. Ni
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Adolygwyd gweithrediadau diogelwch Microsoft Office 365 i reoli cymeradwyo ceisiadau;

	• 
	• 
	• 

	Canolwyd y gofyniad monitro diogelwch; ac

	• 
	• 
	• 

	Archwiliwyd cyflenwyr gwasanaethau digidol trydydd parti.


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Recriwtio staff diogelwch gwybodaeth ychwanegol i gynyddu’r capasiti i amlygu a lliniaru risgiau busnes o fygythiadau seiber yn rhagweithiol;

	• 
	• 
	• 

	Parhau i gynyddu ymwybyddiaeth seiber ar draws yr Arolygiaeth; a

	• 
	• 
	• 

	Cynnal rhaglen wella barhaus i ymateb i fygythiadau seiberddiogelwch sy’n fythol ymddangos.



	Rheolaethau adnoddau dynol
	Rheolaethau adnoddau dynol
	Mae ein rheolaethau adnoddau dynol wedi’u hamlinellu yn ein Dogfen Fframwaith. Mae Comisiwn y Gwasanaeth Sifil yn archwilio ein systemau’n rheolaidd i sicrhau y cydymffurfir â’r Fframwaith o ran ein safonau recriwtio a dethol. Mae ein sgôr hunanasesu yn erbyn y Safon Swyddogaethol Adnoddau Dynol yn ‘dda’. Gan gydymffurfio â rheolau Penodiadau Busnes, mae’r adran yn dryloyw o ran y cyngor a roddir i geisiadau unigol ar gyfer uwch aelodau staff, gan gynnwys cynghorwyr arbennig. Mae cyngor ynglŷn â phenodiadau
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Sefydlwyd rhaglen dreigl o welliant parhaus ar gyfer ein holl bolisïau adnoddau dynol;

	• 
	• 
	• 

	Ymgorfforwyd ein dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus i’n cyflogeion trwy hyfforddiant gwell a defnyddio asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb;

	• 
	• 
	• 

	Adeiladwyd fframwaith dysgu a datblygu er mwyn datblygu gallu ein pobl;

	• 
	• 
	• 

	Parhawyd i gyflawni ein hymagwedd at gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant; a

	• 
	• 
	• 

	Gwellwyd ein hymagwedd at recriwtio, fel y gwelwyd mewn archwiliad diweddar gan Gomisiwn y Gwasanaeth Sifil.


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gwella cydymffurfiaeth â’r safonau swyddogaethol Adnoddau Dynol. Datblygu ein harweinyddiaeth, cynyddu amrywiaeth a chynwysoldeb ac ymgorffori pob agwedd ar reoli talent o recriwtio i gynllunio ar gyfer olyniaeth.
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	Rheolaethau ariannol
	Rheolaethau ariannol
	Rydym yn atebol i’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau o ran sut rydym yn paratoi ac yn gwario ein dyraniad cyllideb. Eleni, roedd amrywiant o 6% ar ein cyllideb net. Mae ein prosesau’n cydymffurfio â Rheoli Arian Cyhoeddus. Gweithredwn yn effeithiol ac yn effeithlon a chanolbwyntiwn ar ddarparu gwerth am arian. Rydym yn cynnal adolygiadau chwarterol i sicrhau y cyflawnir ein cynllun busnes a rheolaeth ariannol. Rydym yn adrodd i’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg am unrhyw wariant heb ei gynllunio fel 
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gweithredwyd proses newydd i awdurdodi ceisiadau cyllido y tu allan i’r gyllideb wreiddiol;

	• 
	• 
	• 

	Cysonwyd data ariannol a data pobl er mwyn gwella awtomeiddio rhagamcanu a modelu adnoddau;

	• 
	• 
	• 

	Datblygwyd cynllun ariannol sy’n gyson â’r adolygiad gwariant tymor hwy a’r Cynllun Strategol; a

	• 
	• 
	• 

	Adolygwyd dirprwyaethau ariannol a masnachol o’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau i sicrhau eu bod yn briodol ac yn gadarn.


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Datblygu’r trefniadau adrodd ar fuddion i sicrhau bod prosiectau’n cyflawni ymrwymiadau eu hachos busnes;

	• 
	• 
	• 

	Cwmpasu’r gofynion i gysoni costau’n well â gweithgareddau’r cynllun busnes;

	• 
	• 
	• 

	Darparu gwell Partneru Busnes Cyllid a hyfforddiant i ddeiliaid cyllideb;

	• 
	• 
	• 

	• Gwella tryloywder monitro ac adrodd ar symudiadau rhagolygol; a

	• 
	• 
	• 

	• Pharhau i wella ein cywirdeb taliadau ac awtomateiddio gwybodaeth o ddata Adnoddau Dynol i ragolygon ariannol.



	Gwrthdaro buddiannau
	Gwrthdaro buddiannau
	Mae ein polisi Gwrthdaro Buddiannau yn ei gwneud yn ofynnol i’n holl bobl a’n Cyfarwyddwyr Anweithredol ddatgan unrhyw wrthdaro posibl wrth iddynt gael eu penodi ac yn ddiweddarach wrth iddo godi. Mae’n eitem agenda sefydlog ar gyfer Cyfarfodydd y Bwrdd, Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a’r Tîm Gweithredol. Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn y cyfarfodydd hyn eleni.
	Mae’r holl Gyfarwyddwyr yn gwirio a diweddaru’r gofrestr datganiadau o fuddiant fel rhan o broses yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. Nid yw Arolygwyr yn gweithio ar achosion sydd wedi’u lleoli mewn ardaloedd lle mae ganddynt gysylltiadau diweddar neu gyfredol. Mae’r Grŵp Llywio Proffesiynol yn cael sicrwydd ar hyn bob blwyddyn yn rhan o’i adolygiad blynyddol o safonau.
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Amlygwyd yr angen i wella’r polisi a’r prosesau.


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Adolygu’r polisi Gwrthdaro Buddiannau, a’r gweithdrefnau cofnodi a sicrwydd; a

	• 
	• 
	• 

	Gwella’r broses o gofnodi datganiadau o fuddiant trwy gyflwyno cais newydd yn y system Adnoddau Dynol SAP. Bydd hyn yn annog pob aelod o staff i wneud datganiadau bob blwyddyn.



	Rheolaethau masnachol
	Rheolaethau masnachol
	Mae rheolaethau masnachol yn sicrhau bod contractau sy’n cynnig gwerth am arian ac sy’n cydymffurfio â rheoliadau caffael yn cael eu cyflawni’n effeithiol. Dyfarnom 76 o gontractau newydd yn ystod y flwyddyn, a 12 ohonynt ar sail tendr unigol. Rydym yn cynnal safonau caffael i gefnogi cynaliadwyedd, atal caethwasiaeth fodern a chefnogi twf economaidd. Rydym yn rheoli cyflenwyr trwy ystod o dechnegau yn dibynnu ar werth, critigolrwydd a’r math o gontract. Ceisiwn weithredu ar y cyd i gyflawni’r gwerth gorau 
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cyflwynwyd dull partneru busnes i hwyluso rhyngweithiadau cynharach; 

	• 
	• 
	• 

	Gwellwyd prosesau i sicrhau bod gwariant trydydd parti yn cael ei lywodraethu’n effeithiol ac y cydymffurfir â rheolaethau gwario Swyddfa’r Cabinet; a

	• 
	• 
	• 

	Cynyddwyd arbenigedd, capasiti ac effeithiolrwydd masnachol trwy recriwtio a hyfforddiant.


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Datblygu rôl partner busnes masnachol; a

	• 
	• 
	• 

	Darparu gwell tryloywder a dadansoddi o ran gwariant trydydd parti a gwella’r trefniadau adrodd ar ganlyniadau masnachol; 

	• 
	• 
	• 

	Gwella rheolaeth ar gontractau a pherthnasoedd â chyflenwyr; a

	• 
	• 
	• 

	Caffael cadwyn gyflenwi fwy amrywiol ac ecogyfeillgar i gefnogi amcanion Model Gwerth Cymdeithasol y Llywodraeth.



	Chwythu’r chwiban
	Chwythu’r chwiban
	Gall ein pobl adrodd am gamymddygiad yn ddienw dros y ffôn neu drwy’r e-bost gan ddefnyddio’r gwasanaeth cyfrinachol ‘See, Hear, Speak up’. Caiff adroddiadau eu llwybro i’n Swyddog Enwebedig, y gall chwythwyr chwiban fynd ato’n uniongyrchol hefyd, a bydd yn cydlynu ymateb i unrhyw adroddiadau a dderbynnir. Mae angen i ni amlygu ffordd o gael sicrwydd gwell ynglŷn ag effeithiolrwydd ein trefniadau.
	Gwnaed un adroddiad eleni. Roedd yn ymwneud â gwrthdaro buddiannau canfyddedig ac fe’i triniwyd yn unol â’n polisi Chwythu’r Chwiban. Arweiniodd gwersi sefydliadol o’r adroddiad hwn at gynlluniau i wella ein polisïau Gwrthdaro Buddiannau a Chwythu’r Chwiban yn 2022/23.
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Derbyniwyd un adroddiad ac ymchwiliwyd iddo.


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Diwygio’r polisi chwythu’r chwiban i gyd-fynd â pholisïau eraill y Gwasanaeth Sifil; a

	• 
	• 
	• 

	Cychwyn tendr ar gyfer gwasanaeth adrodd cyfrinachol newydd.
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	Gwybodaeth reoli
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	Mae angen i ni ddeall ein data a’i ansawdd fel y gallwn ddarparu gwybodaeth reoli dda. Rydym wedi creu catalog data busnes a phrif fap data, ac wedi diweddaru ein cofrestr asedau gwybodaeth. Bydd dealltwriaeth glir o’n data a ble rydym yn ei storio yn ein galluogi i sicrhau ein bod yn gwneud hyn yn ddiogel ac yn gwneud penderfyniadau wedi’u seilio ar dystiolaeth. Rydym wedi ymgorffori’r broses o ddefnyddio data a dadansoddi i ddeall a gwella ein perfformiad. Rhoddir adroddiadau, dadansoddiadau a mewnweledia
	Mae ein sgôr hunanasesu yn erbyn y Safon Swyddogaethol Data Digidol a Thechnoleg a’r Safon Swyddogaethol Dadansoddi yn ‘datblygu’ ar gyfer y ddau.
	Newidiadau a wnaed yn 2021/22
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gweithiwyd gyda’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau i ddiweddaru ein targedau perfformiad gweithredol a gwella dadansoddi gofynion adnoddau yn seiliedig ar senarios;

	• 
	• 
	• 

	Datblygwyd egwyddorion, safonau a chanllawiau data i sicrhau bod data’n cael ei drin yn ddiogel ac yn effeithlon; a

	• 
	• 
	• 

	Gwellwyd y wybodaeth sy’n cael ei rhannu â rhanddeiliaid a’r cyhoedd mewn datganiadau ystadegol swyddogol ynglŷn â’n perfformiad gweithredol ac amrywiaeth ein pobl (https://www.gov.uk/government/organisations/planning-inspectorate/about/statistics).


	Cynlluniau ar gyfer 2022/23
	• 
	• 
	• 
	• 

	Datblygu gwell trefniadau adrodd ar berfformiad ein gwasanaethau digidol ar gyfer y cyhoedd;

	• 
	• 
	• 

	Gwella’r adroddiadau yn ein Hystadegau Swyddogol;

	• 
	• 
	• 

	Gwella llythrennedd data a gosod lefelau gwybodaeth a sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer yr Arolygiaeth; ac

	• 
	• 
	• 

	Adeiladu ein warws data gweithredol.


	Nodyn ynghylch y data perfformiad a ddangosir yn yr adroddiad hwn. Mae llawer o’r mesurau sydd wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol hwn yn destun diffiniadau technegol mewn un ffordd neu’i gilydd. Er enghraifft, sut mae amserau penderfyniadau’n cael eu cyfrifo neu ba achosion sy’n cael eu cynnwys. Bwriadwn gynhyrchu canllaw i’r adroddiad hwn a fydd yn darparu’r wybodaeth hon. Fodd bynnag, mae llawer o’r wybodaeth hon eisoes yn cael ei chyhoeddi ochr yn ochr .
	â’n datganiadau ystadegol misol
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	Yn ddiweddar, rydym wedi cyflwyno system newydd ar gyfer trefnu gwaith achos, sydd wedi newid y ffordd y caiff rhai cofnodion eu gwneud. Mewn rhai achosion, mae hyn yn golygu nad yw’n bosibl atgynhyrchu ffigurau ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn ddibynadwy. Mae data wedi’i ddwyn ymlaen ar gyfer 2020/21 a blynyddoedd blaenorol, lle na fu’n bosibl ailgyfrifo’r canlyniadau.

	Crynodeb
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	Wrth gydbwyso ein barn archwilio fewnol flynyddol, ein hunanasesiad o gydymffurfiaeth â safonau gweithredol a’n hasesiad fframwaith risg mewnol, deuwn i’r casgliad fod gennym reolaethau digonol ar waith sy’n gweithredu’n effeithiol. Mae gennym ddealltwriaeth dda hefyd o feysydd i ganolbwyntio ar eu gwella fel rhan o’n hymrwymiad sefydliadol i welliant parhaus.
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	Mae’r adroddiad cyflogau yn crynhoi ein polisi cyflogau a datgeliadau ar gyflog Cyfarwyddwyr, fel sy’n ofynnol gan Adran 421 Deddf Cwmnïau 2006, wedi’u haddasu ar gyfer cyd-destun y sector cyhoeddus.
	Mae’r adroddiad cyflogau yn crynhoi ein polisi cyflogau a datgeliadau ar gyflog Cyfarwyddwyr, fel sy’n ofynnol gan Adran 421 Deddf Cwmnïau 2006, wedi’u haddasu ar gyfer cyd-destun y sector cyhoeddus.
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	Y trefniadau cyflogau ac arfarnu perfformiad sy’n gymwys ar lefel Cyfarwyddwyr ac uwch yw’r rhai sy’n gymwys i’r Uwch Wasanaeth Sifil yn gyffredinol. Nodir prif nodweddion y trefniadau hyn yn ganolog gan Swyddfa'r Cabinet. Yn unol â chanllawiau cyflogau’r Uwch Wasanaeth Sifil yn rhan o waith ac argymhellion y Corff Adolygu Cyflogau Uwch-swyddogion, caiff cyflogau blynyddol eu pennu fesul unigolyn gan y Prif Weithredwr, dan oruchwyliaeth yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau. Cyfnod rhybudd Cyfarwyddwyr yw
	Remuneration and pension entitlements (including Cash Equivalent Transfer Values (CETV) disclosures) for Directors and Board members
	Mae’r adran hon o’r ddogfen wedi bod yn destun archwiliad. 
	Mae cyfanswm ffigurau unigol cyflogau’r Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar
	31 Mawrth 2022, ac mewn cromfachau y ffigurau cymharol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021, yn cael eu dangos yn Nhabl 3.
	Pennwyd y  Taliad Bonws trwy ddosbarthiad cyfartal cyfanswm tâl anghyfunol dirprwyedig ar sail perfformiad ar draws yr holl staff ac yna’i gymhwyso i’r holl raddau, roedd hyn yn £155 (pro-rata ar gyfer staff rhan-amser) i gydnabod perfformiad yr holl staff yn ystod y pandemig.
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	Tabl 6. Cymarebau canradd cyflog teg
	Tabl 6. Cymarebau canradd cyflog teg

	2021/22 
	2021/22 
	2021/22 
	2021/22 
	2021/22 
	2021/22 

	Cymhareb   tâl
	Cymhareb   tâl

	Cyflog
	Cyflog

	Cyfanswm   tâl
	Cyfanswm   tâl


	25ain Canradd
	25ain Canradd
	25ain Canradd

	5.2
	5.2

	£27,529
	£27,529

	£27,684
	£27,684


	50fed Ganradd
	50fed Ganradd
	50fed Ganradd

	3.3
	3.3

	£42,878
	£42,878

	£43,484
	£43,484


	75ain Canradd
	75ain Canradd
	75ain Canradd

	2.3
	2.3

	£60,631
	£60,631

	£61,221
	£61,221





	Mae cyfanswm cyflog y Cyfarwyddwr sy’n derbyn y cyflog uchaf yn parhau heb newid yn yr un braced datgelu. Mae cymhareb y 50fed Ganradd, sef 3.3, yn aros heb newid hefyd o 2020/21.
	Mae cyfanswm cyflog y Cyfarwyddwr sy’n derbyn y cyflog uchaf yn parhau heb newid yn yr un braced datgelu. Mae cymhareb y 50fed Ganradd, sef 3.3, yn aros heb newid hefyd o 2020/21.
	Effeithir yn andwyol ar y newid cyfartalog mewn cyfanswm cyflog gan newidiadau mewn niferoedd staff dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Cynyddodd niferoedd staff yn ddiweddarach yn 2020/21 wrth i’r swyddi gweigion o ailstrwythuro’r Dyluniad Sefydliadol gael eu llenwi. Yn dilyn hynny, niferoedd staff yn gostwng yn Hydref 2021, o ganlyniad i drosglwyddo staff i’r sefydliad newydd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru. Mae hyn wedi effeithio’n anghymesur ar niferoedd staff cyfartalog o gymharu â’r cyfanswm c
	Cyflog wedi’i fandio y Cyfarwyddwr sy’n derbyn y cyflog uchaf yn y flwyddyn ariannol 2021/22 oedd £140,000 - £145,000 (2020/2021: £140,000 - £145,000). Roedd hyn 2.4 gwaith (Arolygydd); 5.2 gwaith (cymorth) (2020/21: 2.4 (Arolygydd); 5.2 (cymorth)) yn fwy na chyflog canolrifol y gweithlu, sef £59,412 (Arolygydd); £27,684 (cymorth) (2020/21: £59,389 (Arolygydd); £27,607 (cymorth)).
	Mae’r gymhareb tâl heb newid ers y llynedd. Mae’r cyfrifiad yn seiliedig ar y staff cyfwerth ag amser llawn ar ddyddiad diwedd y cyfnod adrodd ar sail flynyddol.
	Gwnaethom gynnal adolygiad cyflogau cyfartal yn seiliedig ar enillion cyfartalog cyflogeion yn 
	2018/19 i benderfynu a yw’r cyflogau a delir yn briodol ar gyfer y gwaith a wneir, ac nad ydynt yn
	achosi unrhyw heriau o ran cyflog cyfartal. Mae cyfyngiadau cyflog y Llywodraeth wedi effeithio ar fwrw ymlaen â’r adolygiad hwn ond bydd gwaith hwn yn llywio ein hymagwedd gyflogau barhaus. Mae cyflogeion ar gyflogau is wedi cael codiadau cyflog i adlewyrchu cynnydd yn yr isafswm cyflog. Cyhoeddwyd gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer yr Arolygiaeth Gynllunio ar GOV.UK yn   
	https://www.gov.uk/government/publications/dluhc-gender-pay-gap-
	https://www.gov.uk/government/publications/dluhc-gender-pay-gap-
	report-and-data-2021/dluhcs-gender-pay-gap-report-2021.


	Yn 2021/22, ni dderbyniodd unrhyw gyflogai gyflog yn uwch na’r Cyfarwyddwr sy’n derbyn y cyflog uchaf (2020/21: dim). Fodd bynnag, derbyniodd staff dros dro, a oedd yn angenrheidiol i wneud gwaith cyflenwi hanfodol ar gyfer swyddi gweigion, gyfraddau cyflog yn uwch na’r Cyfarwyddwr sy’n derbyn y cyflog uchaf, gyda deg yn parhau yn eu swydd ar 31 Mawrth 2022. Roedd cyflogau’n amrywio o £179,400 i £10,500 (2020/21 £165,600 i £10,500) ac eithrio’r Cyfarwyddwr sy’n derbyn y cyflog uchaf. Mae’r cyfanswm cyflog y

	Adroddiad staff
	Adroddiad staff

	Niferoedd staff
	Niferoedd staff
	Ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22, roeddem yn cyflogi (cyfwerth ag amser llawn, ar gyfartaledd) 759 o staff (gweler Tabl 6). 
	Roedd y cyfanswm hwn yn cynnwys 45% o fenywod a 55% o ddynion a oedd yn cynnwys 2 o fenywod a 2 o ddynion ar lefel Cyfarwyddiaeth. Mae nifer y staff yn cynnwys cymysgedd o gyflogeion amser llawn a rhan-amser, Arolygwyr cyflogedig sy’n gweithio gartref a staff swyddfa yn swyddfeydd Caerdydd a Bryste (mae staff swyddfa yn gweithio o gartref ac o’r swyddfa dros dro ers y pandemig COVID-19). Gwnaethom hefyd ddefnyddio gwasanaethau 80 o Arolygwyr heb fod ar gyflog misol (2020/21: 85) ar sail gytundebol am ffi er
	Roedd nifer y staff cyfwerth ag amser llawn a oedd yn cael eu cyflogi gennym yn barhaol (gan gynnwys uwch reolwyr) yn ystod y flwyddyn fel a ganlyn yn Nhabl 7. Y gyfradd drosiant yn 2021/22 oedd 4.5% (2020/21: 9%) heb gynnwys staff a drosglwyddwyd i Lywodraeth Cymru.
	Gwnaethom ddefnyddio gwasanaethau un aelod o staff a secondiwyd i mewn, ar gyfartaledd, yn ystod y flwyddyn. Defnyddiwyd y gwasanaethau hyn ar lefel reoli, am gyfnod hwy na chwe mis, i’n cynorthwyo gyda swyddi blaenoriaeth. Hefyd, roedd un aelod o staff ar lefel reoli wedi’i secondio allan ar gyfer swydd tymor hwy mewn sefydliad arall y Llywodraeth. Ar 31 Mawrth 2022, roedd 86 aelod o staff (77 ar 31 Mawrth 2021) ar gontractau cyfnod penodol.
	Tabl 7. Cyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd yn y flwyddyn (Mae’r tabl hwn wedi bod yn destun archwiliad)

	Parhaol (cyfartaledd)
	Parhaol (cyfartaledd)
	Parhaol (cyfartaledd)
	Parhaol (cyfartaledd)
	Parhaol (cyfartaledd)
	Parhaol (cyfartaledd)

	2021/22
	2021/22

	2020/21
	2020/21


	Band Cyflog 2 yr Uwch Wasanaeth Sifil
	Band Cyflog 2 yr Uwch Wasanaeth Sifil
	Band Cyflog 2 yr Uwch Wasanaeth Sifil

	1
	1

	1
	1


	Band Cyflog 1 yr Uwch Wasanaeth Sifil
	Band Cyflog 1 yr Uwch Wasanaeth Sifil
	Band Cyflog 1 yr Uwch Wasanaeth Sifil

	3
	3

	4
	4


	Gradd 6-7 (Uwch Aelodau Staff)
	Gradd 6-7 (Uwch Aelodau Staff)
	Gradd 6-7 (Uwch Aelodau Staff)

	39
	39

	36
	36


	Arolygydd Cyflogedig
	Arolygydd Cyflogedig
	Arolygydd Cyflogedig

	350
	350

	352
	352


	Cymorth
	Cymorth
	Cymorth

	117
	117

	117
	117


	Gweithwyr Achos
	Gweithwyr Achos
	Gweithwyr Achos

	242
	242

	238
	238


	Cyfanswm
	Cyfanswm
	Cyfanswm

	752
	752

	748
	748


	Llai Secondiadau
	Llai Secondiadau
	Llai Secondiadau

	(1)
	(1)

	(1)
	(1)


	Ychwanegu Staff Asiantaeth
	Ychwanegu Staff Asiantaeth
	Ychwanegu Staff Asiantaeth

	9
	9

	12
	12


	Cyfanswm a Gyflogwyd
	Cyfanswm a Gyflogwyd
	Cyfanswm a Gyflogwyd

	760
	760

	759
	759
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	Undebau Llafur
	Undebau Llafur
	Mae’r sefydliad yn cydnabod dau undeb yn ffurfiol: Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol, sy’n cynrychioli staff swyddfa, a Prospect, sy’n cynrychioli Arolygwyr.  Cynhaliwyd ymgyngoriadau ffurfiol â’r undebau trwy’r 4 o gyfarfodydd Whitley, yn bennaf, a gynhaliwyd eleni. Rydym hefyd yn cydweithio â’r Undebau a’n cyflogeion, yn ffurfiol ac yn anffurfiol, ar gynigion rheoli sydd â pherthynas uniongyrchol â’r ffordd mae staff yn gweithio, gan sicrhau bod dealltwriaeth gyffredin o’r effaith ar unigolion. Yn 2020/2
	Mae’n ofynnol i ni gyhoeddi gwybodaeth yn y tablau canlynol yn unol â Rheoliadau Undebau Llafur (Gofynion Cyhoeddi Amser Cyfleuster) 2017.
	Tabl 8. Cynrychiolaeth Undeb Llafur

	Cyflogeion a oedd yn swyddogion Undeb perthnasol yn ystod y cyfnod
	Cyflogeion a oedd yn swyddogion Undeb perthnasol yn ystod y cyfnod
	Cyflogeion a oedd yn swyddogion Undeb perthnasol yn ystod y cyfnod
	Cyflogeion a oedd yn swyddogion Undeb perthnasol yn ystod y cyfnod
	Cyflogeion a oedd yn swyddogion Undeb perthnasol yn ystod y cyfnod
	Cyflogeion a oedd yn swyddogion Undeb perthnasol yn ystod y cyfnod

	Cyflogeion cyfwerth ag amser llawn
	Cyflogeion cyfwerth ag amser llawn


	16
	16
	16

	14.96
	14.96





	Tabl 9. Canran yr amser a dreuliwyd ar amser cyfleuster
	Tabl 9. Canran yr amser a dreuliwyd ar amser cyfleuster

	Canran yr amser
	Canran yr amser
	Canran yr amser
	Canran yr amser
	Canran yr amser
	Canran yr amser

	Nifer y cyflogeion
	Nifer y cyflogeion


	0%
	0%
	0%

	8
	8


	1-50%
	1-50%
	1-50%

	8
	8


	51-99%
	51-99%
	51-99%

	-
	-


	100%
	100%
	100%

	-
	-





	Tabl 10. Canran y bil cyflogau a wariwyd ar amser cyfleuster
	Tabl 10. Canran y bil cyflogau a wariwyd ar amser cyfleuster

	Cyfanswm cost amser cyfleuster
	Cyfanswm cost amser cyfleuster
	Cyfanswm cost amser cyfleuster
	Cyfanswm cost amser cyfleuster
	Cyfanswm cost amser cyfleuster
	Cyfanswm cost amser cyfleuster

	£46,715.81
	£46,715.81


	Cyfanswm bil cyflogau
	Cyfanswm bil cyflogau
	Cyfanswm bil cyflogau

	£46,054,944
	£46,054,944


	Cost amser cyfleuster fel canran o’r bil cyflogau
	Cost amser cyfleuster fel canran o’r bil cyflogau
	Cost amser cyfleuster fel canran o’r bil cyflogau

	0.10%
	0.10%





	Tabl 11. Gweithgareddau Undeb Llafur â thâl
	Tabl 11. Gweithgareddau Undeb Llafur â thâl

	Amser a dreuliwyd ar weithgareddau Undeb Llafur â thâl fel canran o’r cyfanswm oriau amser cyfleuster â thâl
	Amser a dreuliwyd ar weithgareddau Undeb Llafur â thâl fel canran o’r cyfanswm oriau amser cyfleuster â thâl
	Amser a dreuliwyd ar weithgareddau Undeb Llafur â thâl fel canran o’r cyfanswm oriau amser cyfleuster â thâl
	Amser a dreuliwyd ar weithgareddau Undeb Llafur â thâl fel canran o’r cyfanswm oriau amser cyfleuster â thâl
	Amser a dreuliwyd ar weithgareddau Undeb Llafur â thâl fel canran o’r cyfanswm oriau amser cyfleuster â thâl
	Amser a dreuliwyd ar weithgareddau Undeb Llafur â thâl fel canran o’r cyfanswm oriau amser cyfleuster â thâl

	100%
	100%





	Rheoli presenoldeb
	Rheoli presenoldeb
	Nifer y diwrnodau gwaith a gollwyd trwy absenoldeb salwch, ar gyfartaledd, yn 2021/22 oedd 5.2 diwrnod (4.8 diwrnod yn 2020/21). Mae rhai o’r absenoldebau o ganlyniad i faterion cymhleth yn ymwneud ag anableddau. Rydym yn cydweithio’n agos gyda rheolwyr llinell er mwyn sicrhau y rhoddir cymorth priodol i unigolion, trwy addasiadau rhesymol, cyfweliadau dychwelyd i’r gwaith a defnyddio’r Rhaglen Cymorth i Gyflogeion.
	Polisïau staff
	Polisi cyflogau
	Mae’r Adroddiad Cyflogau yn crynhoi ein polisi cyflogau a datgeliadau ar gyflog Cyfarwyddwyr, fel sy'n ofynnol gan Adran 421 Deddf Cwmnïau 2006, wedi’u haddasu ar gyfer cyd-destun y sector cyhoeddus. 
	Recriwtio
	Gwneir yr holl recriwtio ar sail cystadleuaeth deg ac agored, a chaiff detholiadau eu seilio ar deilyngdod. Mae prosesau recriwtio’n deg a chânt eu hadolygu er mwyn ystyried unrhyw newidiadau i ddeddfwriaeth cyflogaeth.
	Cydraddoldeb ac amrywiaeth
	Mae cyfran y staff sy’n ystyried eu hunain yn anabl yn parhau’n fach, sef 9%, er bod y ffigur hwn wedi lleihau ychydig o gymharu â 2020/21. Wrth recriwtio staff, rydym yn parhau i sicrhau cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy’n bodloni gofynion craidd y swydd ddisgrifiad a manyleb yr unigolyn, o dan y cynllun Hyderus o ran Anabledd. Rydym hefyd yn cynnig cymorth drwy addasiadau rhesymol i ymgeiswyr. Yn ystod y pandemig Covid-19, rydym wedi llwyddo i gynnal cyfweliadau yn rhithwir, gan gynnal proses ddethol a pheno
	Costau staff
	Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
	Mae Tabl 12 yn cynnwys cyfanswm y costau staff ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/2022, fel y 
	dangosir yn y Datganiadau Ariannol.
	Tabl 12. Cyfanswm costau staff
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	Table
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	2021/22£'000
	2021/22£'000
	 


	2020/21£'000
	2020/21£'000
	 



	Cyflogau
	Cyflogau
	Cyflogau

	32,432
	32,432

	34,450
	34,450


	Costau nawdd cymdeithasol
	Costau nawdd cymdeithasol
	Costau nawdd cymdeithasol

	3,644
	3,644

	3,857
	3,857


	Costau pensiwn eraill
	Costau pensiwn eraill
	Costau pensiwn eraill

	8,804
	8,804

	9,412
	9,412


	Is-gyfanswm
	Is-gyfanswm
	Is-gyfanswm

	44,880
	44,880

	47,719
	47,719


	Staff asiantaeth
	Staff asiantaeth
	Staff asiantaeth

	566
	566

	717
	717


	Cyfanswm y costau staff net
	Cyfanswm y costau staff net
	Cyfanswm y costau staff net

	45,446
	45,446

	48,436
	48,436
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	Buddion pensiwn
	Buddion pensiwn
	Darperir buddion pensiwn trwy drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Cynlluniau buddion diffiniedig amlgyflogwr heb eu hariannu yw Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS) a’r Cynllun Pensiwn Gweision Sifil ac Eraill (CSOPS) – a adwaenir fel ‘Alpha’, na allwn nodi ein cyfran o’r asedau a’r rhwymedigaethau sylfaenol ynddynt.  Cynhaliwyd y prisiad actiwaraidd llawn diwethaf ar 31 Mawrth 2016.  I gael manylion, gweler cyfrifon adnoddau Swyddfa’r Cabinet: Pensiwn Sifil ().
	http:// www.civilservicepensionscheme.org.uk/about-us/resource-accounts/
	http:// www.civilservicepensionscheme.org.uk/about-us/resource-accounts/


	Ar gyfer 2021/22, roedd cyfraniadau cyflogwyr o £8,945,700 yn daladwy i Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (2020/21: £8,945,700) fel un o bedair cyfradd yn yr ystod 26.6% i 30.3% (2020/21: 26.6% i 30.3%) o gyflog pensiynadwy, ar sail bandiau cyflog. Mae Actiwari’r Cynllun yn adolygu cyfraniadau cyflogwyr bob pedair blynedd, fel arfer, ar ôl prisio’r cynllun llawn. Pennir cyfraddau’r cyfraniadau i fodloni costau’r buddion sy’n cronni yn ystod 2021/22 i’w talu pan fydd yr aelod yn ymddeol, ac nid y buddi
	Gwariant ar ymgynghoriaeth a llafur amharhaol
	Yn 2021/22, aeth yr Arolygiaeth Gynllunio i gostau o £597,600 (2020/21: £345,000) ar gontractau yn y categori ymgynghoriaeth. Roedd dau gontract ar gyfer ymgynghoriaeth ac wyth contract ar gyfer llafur amharhaol o fewn cwmpas rheolaethau gwario Swyddfa’r Cabinet ac roedd angen cymeradwyaeth Swyddfa’r Cabinet ar eu cyfer.
	Mae ein gwariant ar lafur amharhaol yn perthyn i dri phrif gategori:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Staff asiantaeth – fe’u defnyddiwyd i lenwi swyddi gwag dros dro wrth i ni recriwtio a darparu adnoddau ychwanegol fel y bo’r angen.

	• 
	• 
	• 

	Cymorth technegol arbenigol – darparu sgiliau ac adnoddau technegol lle nad yw’r gallu a/neu’r 

	• 
	• 
	• 

	capasiti ar gael.

	• 
	• 
	• 

	Arolygwyr heb fod ar gyflog misol – adnodd Arolygwyr hyblyg yn cael eu cyflogi ar sail ffi fesul achos, a phan fydd gwaith ar gael.


	Cyfanswm ein gwariant ar lafur amharhaol ar gyfer 2021/22 oedd £ 5,284,317 (2020/21: £6,791,000).
	Ymrwymiadau oddi ar y gyflogres
	Gwnaethom ymrwymo i gontractau oddi ar y gyflogres (gweler y tablau dilynol am ddadansoddiad pellach). Roedd dros 25% o wariant yr aed iddo ar yr ymrwymiadau hyn ar gyfer gwasanaethau Arolygwyr heb fod ar gyflog misol (ar sail gytundebol am ffi), i ddarparu’r hyblygrwydd angenrheidiol yng ngweithlu’r Arolygwyr.  Roedd gweddill yr ymrwymiadau oddi ar y gyflogres i gefnogi angen penodol yn y sefydliad tra’n bod yn gweddnewid y sefydliad.

	Tabl 13. Ymrwymiadau oddi ar y gyflogres
	Tabl 13. Ymrwymiadau oddi ar y gyflogres

	Ymrwymiadau gweithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth 2022, yn ennill £245 y dydd neu fwy
	Ymrwymiadau gweithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth 2022, yn ennill £245 y dydd neu fwy
	Ymrwymiadau gweithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth 2022, yn ennill £245 y dydd neu fwy
	Ymrwymiadau gweithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth 2022, yn ennill £245 y dydd neu fwy
	Ymrwymiadau gweithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth 2022, yn ennill £245 y dydd neu fwy
	Ymrwymiadau gweithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth 2022, yn ennill £245 y dydd neu fwy
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	Nifer yr ymrwymiadau presennol.
	Nifer yr ymrwymiadau presennol.
	Nifer yr ymrwymiadau presennol.
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	Y nifer sydd wedi bodoli am lai na blwyddyn adeg yr adroddiad.
	Y nifer sydd wedi bodoli am lai na blwyddyn adeg yr adroddiad.
	Y nifer sydd wedi bodoli am lai na blwyddyn adeg yr adroddiad.
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	Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng blwyddyn a dwy flynedd adeg yr adroddiad.
	Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng blwyddyn a dwy flynedd adeg yr adroddiad.
	Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng blwyddyn a dwy flynedd adeg yr adroddiad.
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	Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng dwy a thair blynedd adeg yr adroddiad.
	Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng dwy a thair blynedd adeg yr adroddiad.
	Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng dwy a thair blynedd adeg yr adroddiad.
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	Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng tair a phedair blynedd adeg yr adroddiad.
	Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng tair a phedair blynedd adeg yr adroddiad.
	Y nifer sydd wedi bodoli am rhwng tair a phedair blynedd adeg yr adroddiad.
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	Y nifer sydd wedi bodoli am bedair blynedd neu fwy adeg yr adroddiad.
	Y nifer sydd wedi bodoli am bedair blynedd neu fwy adeg yr adroddiad.
	Y nifer sydd wedi bodoli am bedair blynedd neu fwy adeg yr adroddiad.
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	Bu pob un o’r ymrwymiadau presennol oddi ar y gyflogres, a amlinellir uchod, yn destun asesiad risg ynghylch p’un a oes angen sicrwydd bod yr unigolyn yn talu’r swm cywir o dreth o dan ddeddfwriaeth 35 Cyllid y Wlad (IR35), a cheisiwyd y sicrwydd hwnnw, yn ôl yr angen.
	Bu pob un o’r ymrwymiadau presennol oddi ar y gyflogres, a amlinellir uchod, yn destun asesiad risg ynghylch p’un a oes angen sicrwydd bod yr unigolyn yn talu’r swm cywir o dreth o dan ddeddfwriaeth 35 Cyllid y Wlad (IR35), a cheisiwyd y sicrwydd hwnnw, yn ôl yr angen.
	Tabl 14. Gweithwyr oddi ar y gyflogres a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn

	Yr holl weithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres a gyflogwyd ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, yn ennill £245 y dydd neu fwy
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	Yr holl weithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres a gyflogwyd ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, yn ennill £245 y dydd neu fwy
	Yr holl weithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres a gyflogwyd ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, yn ennill £245 y dydd neu fwy
	Yr holl weithwyr ar gyflogau uchel oddi ar y gyflogres a gyflogwyd ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, yn ennill £245 y dydd neu fwy
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	Nifer y gweithwyr dros dro oddi ar y gyflogres a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022.
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	Heb fod yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth oddi ar y gyflogres.
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	Yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth oddi ar y gyflogres ac y pennwyd bod IR35 yn berthnasol iddynt.
	Yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth oddi ar y gyflogres ac y pennwyd bod IR35 yn berthnasol iddynt.
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	Yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth oddi ar y gyflogres ac y pennwyd nad yw IR35 yn berthnasol iddynt.
	Yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth oddi ar y gyflogres ac y pennwyd nad yw IR35 yn berthnasol iddynt.
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	Tabl 15. Ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd ac uwch swyddogion

	Unrhyw ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd, a/neu uwch swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol, rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022
	Unrhyw ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd, a/neu uwch swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol, rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022
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	Unrhyw ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd, a/neu uwch swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol, rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022
	Unrhyw ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd, a/neu uwch swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol, rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022
	Unrhyw ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd, a/neu uwch swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol, rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022
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	Nifer yr ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd, a/neu uwch swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol, yn ystod y flwyddyn ariannol.
	Nifer yr ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd, a/neu uwch swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol, yn ystod y flwyddyn ariannol.
	Nifer yr ymrwymiadau oddi ar y gyflogres ar gyfer aelodau’r Bwrdd, a/neu uwch swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol, yn ystod y flwyddyn ariannol.
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	Cyfanswm nifer yr unigolion ar y gyflogres ac oddi ar y gyflogres yr ystyriwyd eu bod yn ‘aelodau’r bwrdd a/neu’n uwch swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol’ yn ystod y flwyddyn ariannol. Dylai’r ffigur hwn gynnwys ymrwymiadau ar y gyflogres ac oddi ar y gyflogres.
	Cyfanswm nifer yr unigolion ar y gyflogres ac oddi ar y gyflogres yr ystyriwyd eu bod yn ‘aelodau’r bwrdd a/neu’n uwch swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol’ yn ystod y flwyddyn ariannol. Dylai’r ffigur hwn gynnwys ymrwymiadau ar y gyflogres ac oddi ar y gyflogres.
	Cyfanswm nifer yr unigolion ar y gyflogres ac oddi ar y gyflogres yr ystyriwyd eu bod yn ‘aelodau’r bwrdd a/neu’n uwch swyddogion â chyfrifoldeb ariannol sylweddol’ yn ystod y flwyddyn ariannol. Dylai’r ffigur hwn gynnwys ymrwymiadau ar y gyflogres ac oddi ar y gyflogres.
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	Pecynnau ymadael
	Pecynnau ymadael
	Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
	Cyfrifir am gostau ymadael yn llawn naill ai yn y flwyddyn ymadael neu, lle gwneir ymrwymiad rhwymol i ymadael yn y flwyddyn ddilynol, caiff costau eu cronni.  Caiff costau ymddeol oherwydd afiechyd eu bodloni gan y cynllun pensiwn.
	Nid oedd unrhyw ymadawiadau gorfodol o ganlyniad i ddileu swydd nac ymadawiadau eraill yn 2021/22. (£dim yn 2020/21). Defnyddiwyd telerau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) (TUPE) ar gyfer trosglwyddo staff i Is-Adran newydd Cymru.
	Ymgyngoriadau 
	Ymgynghorwyd â staff yn 2021/22 ar y pynciau a newidiadau polisi canlynol:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Gweithdrefn Gwyliau Blynyddol

	• 
	• 
	• 

	Polisi Teithio a Chynhaliaeth

	• 
	• 
	• 

	Polisi Gweithio’n Hyblyg

	• 
	• 
	• 

	Model Gweithredu yn y Dyfodol

	• 
	• 
	• 

	Ffyrdd o Weithio yn y Dyfodol

	• 
	• 
	• 

	Gweithdrefnau system ISS/Chart

	• 
	• 
	• 

	Gwerthuso Swyddi (rôl Arolygydd Cynllunio)



	Atebolrwydd Seneddol ac adroddiad archwilio
	Atebolrwydd Seneddol ac adroddiad archwilio

	Mae’r adran hon yn darparu’r datgeliadau manwl y mae’n ofynnol i ni eu gwneud o dan y cod ymarfer da: llywodraethu corfforaethol mewn adrannau corfforaethol ac fe’i hategir gan y manylion yn y Datganiadau Ariannol o’r Adroddiad Blynyddol hwn.
	Mae’r adran hon yn darparu’r datgeliadau manwl y mae’n ofynnol i ni eu gwneud o dan y cod ymarfer da: llywodraethu corfforaethol mewn adrannau corfforaethol ac fe’i hategir gan y manylion yn y Datganiadau Ariannol o’r Adroddiad Blynyddol hwn.

	Dyraniadau’r Gyllideb ac All-dro
	Dyraniadau’r Gyllideb ac All-dro
	Ariennir yr Arolygiaeth Gynllunio trwy’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a Llywodraeth Cymru. Cytunir ar ddyraniadau mynegol cychwynnol fel rhan o ymarferion Adolygiad o Wariant Trysorlys EM, a chânt eu mireinio’n flynyddol yn ôl yr angen trwy gylch cynllunio busnes yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau. Er 1 Ebrill 2020, fe’n hariennir yn llawn o gyllidebau rhaglenni’r Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a chaiff y dosbarthiad hwn o’n cyllid ei adolygu’n flynyddol.
	Mae’r cyfrifon manwl ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22 wedi’u cynnwys yn rhan ‘Datganiadau Ariannol’ y cyhoeddiad hwn. Darperir crynodeb byr o’n perfformiad yn erbyn y gyllideb yn Nhabl 16.
	Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom reoli ein perfformiad ariannol yn erbyn y gyllideb ar draws tri phrif bennawd: costau staff a chostau cysylltiedig; costau rhedeg nad ydynt yn ymwneud â chyflogau; ac incwm. Y gyllideb refeniw net gytunedig ar ddechrau’r flwyddyn oedd £53.6m (2019/20 £47.2m) a’r gyllideb gyfalaf oedd £5.2m. Lleihawyd y gyllideb gymeradwy gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau £2.1m yn 2021/22 i gydnabod y newid mewn: recriwtio staff; gofynion incwm; a phatrymau gwariant, wrth i’r gymdeith
	Cynyddodd costau teithio a chynhaliaeth yn ystod y flwyddyn, wrth i gyfyngiadau COVID-19 gael eu codi fesul cam. Fodd bynnag, mae’r costau hyn yn dal yn is na’r lefelau cyn y pandemig, gan y defnyddir digwyddiadau rhithwir.
	Yn ystod 2021/22, cyfanswm gwerth y costau anffafriol a dalwyd allan oedd £0.1m gyda £0.2m o gostau wedi’u dyfarnu i’r Arolygiaeth Gynllunio. Roedd hyn yn gyfanswm o 60 o achosion, gan gynnwys 19 a wrthodwyd, 12 a enillwyd a 5 a gollwyd, gydag 11 heb eu penderfynu eto (4 ohonynt yn ymwneud ag achosion y flwyddyn flaenorol).
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	Tabl 16. Cyllideb, all-dro a thanwariant 2021/22  
	Tabl 16. Cyllideb, all-dro a thanwariant 2021/22  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Cyllideb wreiddiol
	Cyllideb wreiddiol
	£'000

	Cyllideb ddiwygiedig
	Cyllideb ddiwygiedig
	£'000

	All-dro
	All-dro
	£'000

	Tanwariant
	Tanwariant
	£'000


	Costau staff a chostau cysylltiedig
	Costau staff a chostau cysylltiedig
	Costau staff a chostau cysylltiedig

	48,816
	48,816

	45,852
	45,852

	45,446
	45,446

	(406)
	(406)


	Costau rhedeg nad ydynt yn ymwneud â chyflogau
	Costau rhedeg nad ydynt yn ymwneud â chyflogau
	Costau rhedeg nad ydynt yn ymwneud â chyflogau

	18,166
	18,166

	16,507
	16,507

	14,424
	14,424

	(2,083)
	(2,083)


	Derbynebau
	Derbynebau
	Derbynebau

	(14,954)
	(14,954)

	(12,327)
	(12,327)

	(12,657)
	(12,657)

	(330)
	(330)


	Costau net
	Costau net
	Costau net

	52,028
	52,028

	50,032
	50,032

	47,213
	47,213

	(2,819)
	(2,819)


	Costau a glustnodwyd
	Costau a glustnodwyd
	Costau a glustnodwyd

	1,500
	1,500

	931
	931

	846
	846

	(85)
	(85)


	Cyfanswm costau rhaglenni
	Cyfanswm costau rhaglenni
	Cyfanswm costau rhaglenni

	53,528
	53,528

	50,963
	50,963

	48,059
	48,059

	(2,904)
	(2,904)


	Costau nad ydynt yn arian parod (Gwariant a Reolir yn Flynyddol)
	Costau nad ydynt yn arian parod (Gwariant a Reolir yn Flynyddol)
	Costau nad ydynt yn arian parod (Gwariant a Reolir yn Flynyddol)

	161
	161

	121
	121

	(36)
	(36)

	(157)
	(157)


	Cyfanswm gwariant gweithredu
	Cyfanswm gwariant gweithredu
	Cyfanswm gwariant gweithredu

	53,689
	53,689

	51,084
	51,084

	48,023
	48,023

	(3,061)
	(3,061)


	Gwariant cyfalaf
	Gwariant cyfalaf
	Gwariant cyfalaf

	5,290
	5,290

	5,790
	5,790

	5,224
	5,224

	(566)
	(566)





	Mae Tabl 17 yn dangos y dyraniadau dros dro a’r tybiaethau ymarferol presennol ar gyfer y gyllideb. Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi cael cyllideb ddangosol ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23, a fydd yn cael ei chadarnhau mewn cyllideb ddirprwyedig ffurfiol. Gallai’r ffigurau hyn newid.
	Mae Tabl 17 yn dangos y dyraniadau dros dro a’r tybiaethau ymarferol presennol ar gyfer y gyllideb. Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi cael cyllideb ddangosol ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23, a fydd yn cael ei chadarnhau mewn cyllideb ddirprwyedig ffurfiol. Gallai’r ffigurau hyn newid.
	Tabl 17. Dyraniadau dros dro presennol.
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	Costau net
	Costau net
	Costau net

	54,895
	54,895


	Costau a glustnodwyd
	Costau a glustnodwyd
	Costau a glustnodwyd

	1,788
	1,788


	Cyfanswm costau rhaglenni
	Cyfanswm costau rhaglenni
	Cyfanswm costau rhaglenni

	56,683
	56,683


	Gwariant a reolir yn flynyddol
	Gwariant a reolir yn flynyddol
	Gwariant a reolir yn flynyddol

	204
	204


	Cyfanswm gwariant gweithredu
	Cyfanswm gwariant gweithredu
	Cyfanswm gwariant gweithredu

	56,887
	56,887


	Gwariant cyfalaf
	Gwariant cyfalaf
	Gwariant cyfalaf

	14,085
	14,085





	Ffïoedd a thaliadau
	Ffïoedd a thaliadau
	Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
	Rydym wedi cydymffurfio â’r gofynion dyrannu costau a thaliadau a amlinellir yng nghanllawiau Trysorlys EM a Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus ar gyfer ffïoedd a thaliadau. Caiff gwaith achos y mae cyfanswm ei ffïoedd yn fwy nag £1m ei ddadansoddi isod. 
	Tabl 18. Incwm a chostau ar gyfer gweithgarwch gwaith achos.
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	Rheoleidd-dra gwariant
	Rheoleidd-dra gwariant
	Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
	Cyflwynir adroddiad ar wariant ar golledion a thaliadau arbennig, fel y’i diffinnir yng nghanllawiau Rheoli Arian Cyhoeddus, i Drysorlys EM trwy’r rhiant Adran.   
	Manylion achosion dros £300,000: nid oedd unrhyw achosion adroddadwy yn 2020/21 (dim achosion adroddadwy yn 2020/21).
	Roedd 35 o golledion ac achosion taliadau arbennig, y cyfan o dan £10,000. Roedd hyn yn cynnwys: taliadau ex gratia; difrod i geir llog a thaliadau iawndal eraill; a dileu gordaliadau.
	Rhwymedigaethau amodol bychain
	Mae’r adran hon o’r ddogfen hon wedi bod yn destun archwiliad.
	Mae costau ex gratia yn daliadau anstatudol, a wneir yn gyffredinol o ganlyniad i gydnabod camgymeriad a oedd yn achosi gwariant diangen i’r hawliwr. Gall hyn gynnwys achosion lle y canfyddir camweinyddiaeth gan yr Ombwdsmon Seneddol. Ar sail blynyddoedd blaenorol, mae posibilrwydd bychan y gallwn dderbyn hawliad sylweddol am gostau sy’n ymwneud â gwaith a gwblhawyd cyn 31 Mawrth 2022 lle nad yw’r achos wedi’i godi eto. O ystyried y dosbarthiad bychan, nid yw’n bosibl amcangyfrif gwerth, ond pe bai angen, b
	NormalParagraphStyle
	Figure

	Sarah Richards, 
	Prif Weithredwr 
	27 Mehefin 2022


	100-101y汥
	TYSTYSGRIF AC ADRODDIAD Y RHEOLWR AC ARCHWILYDD CYFFREDINOL I DŶ'R CYFFREDIN
	TYSTYSGRIF AC ADRODDIAD Y RHEOLWR AC ARCHWILYDD CYFFREDINOL I DŶ'R CYFFREDIN

	Barn ar ddatganiadau ariannol 
	Barn ar ddatganiadau ariannol 
	Ardystiaf fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol yr Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2022 o dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000.
	Mae'r datganiadau ariannol yn cynnwys y canlynol gan yr Arolygiaeth Gynllunio:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Datganiad Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2022;   

	• 
	• 
	• 

	Datganiad Gwariant Net Cynhwysfawr, Datganiad Llif Arian Parod a Datganiad Newidiadau yn Ecwiti Trethdalwyr am y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; a’r 

	• 
	• 
	• 

	nodiadau cysylltiedig gan gynnwys y polisïau cyfrifyddu arwyddocaol.


	Y gyfraith berthnasol a’r Safonau Adrodd Cyfrifyddu Rhyngwladol fel y’u mabwysiadwyd gan y DU yw’r fframwaith adrodd cyllidol a ddefnyddiwyd wrth baratoi’r datganiadau ariannol. 
	Yn fy marn i, mae’r datganiadau ariannol: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	yn rhoi adlewyrchiad gwir a theg o gyflwr yr Arolygiaeth Gynllunio fel yr oedd ar 31 Mawrth 2022 ac o’i wariant net, am y flwyddyn ddaeth y ben bryd hynny; ac 

	• 
	• 
	• 

	wedi'u paratoi'n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2020 a chyfarwyddiadau Trysorlys Em o dan y ddeddf honno. 


	Barn ar reoleidd-dra
	Yn fy marn i, mae’r incwm a'r gwariant a adroddwyd yn y datganiadau ariannol wedi'u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd ac mae’r trafodion ariannol a gofnodir yn y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu rheoli.
	Y sail i’r farn
	Cynhaliais fy archwiliad yn unol â'r Safonau Archwilio Rhyngwladol (DU) (SARh DU), y gyfraith berthnasol a Nodyn Ymarfer 10 Archwilio Datganiadau Ariannol Endidau'r Sector Cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig.  Caiff fy nghyfrifoldebau dan y safonau hynny eu hegluro ymhellach yn adran Cyfrifoldebau’r archwilydd wrth archwilio datganiadau ariannol yn fy adroddiad. 
	Mae’r safonau hynny yn gofyn fy mod i a fy staff yn cydymffurfio â Safon Foesegol Ddiwygiedig 2019 y Cyngor Adrodd Ariannol. Rwyf hefyd wedi dewis cymhwyso'r safonau moesegol sy'n berthnasol i endidau rhestredig. Rwy'n annibynnol ar yr Arolygiaeth Gynllunio yn unol â'r gofynion moesegol sy'n berthnasol i fy archwiliad o'r datganiadau ariannol yn y DU. Mae fy staff a minnau wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â'r gofynion hyn. 
	Credaf fod y dystiolaeth archwilio sydd wedi dod i law yn ddigonol ac yn briodol i roi sail i fy marn.  
	Casgliadau’n ymwneud â busnes gweithredol 
	Wrth archwilio’r datganiadau ariannol, rwyf wedi casglu bod defnydd yr Arolygiaeth Gynllunio o gyfrifo ar sail busnes gweithredol wrth baratoi’r datganiadau ariannol yn briodol. 
	Ar sail y gwaith rwyf wedi'i wneud, nid wyf wedi nodi unrhyw ansicrwydd perthnasol yn ymwneud â digwyddiadau neu amodau a allai, yn unigol neu ar y cyd, fwrw amheuaeth sylweddol ar allu’r  Arolygiaeth Gynllunio i barhau fel busnes gweithredol am gyfnod o ddeuddeng mis o leiaf o'r adeg y mae'r datganiadau ariannol wedi'u hawdurdodi i'w cyhoeddi. 
	Disgrifir fy nghyfrifoldebau i a chyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifo mewn perthynas â busnes gweithredol yn adrannau perthnasol y dystysgrif hon. 
	Mae'r sail busnes gweithredol o gyfrifyddu ar gyfer yr Arolygiaeth Gynllunio yn cael ei mabwysiadu o ystyried y gofynion a nodir yn Llawlyfr Adroddiadau Ariannol Llywodraeth Trysorlys EM, sy'n ei gwneud yn ofynnol i endidau fabwysiadu'r sail busnes gweithredol o gyfrifyddu wrth baratoi'r datganiadau ariannol lle'r oedd yn rhagweld y bydd y gwasanaethau y maent yn eu darparu yn parhau i'r dyfodol.
	Gwybodaeth Arall
	Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol, ond nid yw’n cynnwys y datganiadau ariannol na’m tystysgrif ac adroddiad archwilydd. Y Swyddog Cyfrifyddu sy'n gyfrifol am y wybodaeth arall.
	Nid yw fy marn ar y datganiadau ariannol yn ymdrin â'r wybodaeth arall ac, ac eithrio i'r graddau a nodir yn benodol yn fy nhystysgrif, nid wyf yn mynegi unrhyw fath o gasgliad sicr arni. 
	Mewn cysylltiad â fy archwiliad ar y datganiadau ariannol, fy nghyfrifoldeb yw darllen y wybodaeth arall ac o wneud hynny, ystyried a yw’r wybodaeth arall yn faterol anghyson gyda’r datganiadau ariannol neu’r wybodaeth sydd gennym drwy’r archwiliad neu’n ymddangos mewn ffordd arall ei bod wedi ei chamddatgan.
	Os byddaf yn adnabod anghysonderau perthnasol o’r fath neu gamddatganiadau perthnasol ymddangosiadol, mae gofyn i mi benderfynu a ydy hyn wedi arwain at gamddatganiad perthnasol yn y datganiadau ariannol eu hunain.  Os dof i’r casgliad, ar sail y gwaith yr wyf wedi ei wneud, bod camddatganiad perthnasol o’r wybodaeth arall hon, mae gofyn i mi adrodd am y ffaith honno.   
	Nid oes gennyf unrhyw beth i’w adrodd yn hyn o beth.
	Barn ar faterion eraill
	Yn fy marn i, mae’r rhannau o'r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth a Staff sy'n destun archwiliad wedi'u paratoi'n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Trysorlys EM a wnaed o dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000.  
	Yn fy marn i, yn seiliedig ar y gwaith a wnaed yn ystod yr archwiliad: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	mae’r rhannau o'r Adroddiad Atebolrwydd sy'n destun archwiliad wedi'u paratoi'n briodol yn unol â chyfarwyddiadau'r Trysorlys a wnaed o dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000; ac  

	• 
	• 
	• 

	mae'r wybodaeth a roddir yn yr Adroddiadau Perfformiad ac Atebolrwydd ar gyfer y flwyddyn ariannol y paratoir y datganiadau ariannol ar ei chyfer yn gyson â'r datganiadau ariannol ac yn unol â'r gofynion cyfreithiol perthnasol.


	Materion rwy'n adrodd arnynt fel eithriad 
	Yng ngoleuni gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Arolygiaeth Gynllunio a’i amgylchedd a gafwyd yn ystod yr archwiliad, nid wyf wedi canfod camddatganiadau perthnasol yn yr Adroddiad Perfformiad ac Atebolrwydd.
	Nid oes dim gennyf i’w adrodd o ran y materion canlynol, rwyf yn eu hadrodd wrthych os, yn fy marn i:
	• 
	• 
	• 
	• 

	nad wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a’r esboniadau sy’n ofynnol gennyf ar gyfer fy archwiliad; neu 

	• 
	• 
	• 

	nad oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi'u cadw gan yr Arolygiaeth Gynllunio, neu nad oes ffurflenni digonol ar gyfer fy archwiliad wedi'u derbyn gan ganghennau nad ymwelodd fy nhîm â nhw; neu 

	• 
	• 
	• 

	nad yw’r datganiadau ariannol a’r rhannau o’r Adroddiad Atebolrwydd sy’n destun archwiliad yn cyd-fynd â’r cofnodion cyfrifo a’r adroddiadau; neu

	• 
	• 
	• 

	na wnaed datgeliadau penodol o gydnabyddiaeth ariannol a bennir gan Lawlyfr Adroddiadau Ariannol Llywodraeth Trysorlys EM neu nad yw rhannau o'r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth a Staff sydd i'w harchwilio yn cytuno â'r cofnodion cyfrifyddu a'r ffurflenni; neu  

	• 
	• 
	• 

	nad yw’r Datganiad Llywodraethu yn adlewyrchu y cydymffurfiwyd â chanllawiau Trysorlys EM. 


	Cyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifo ar gyfer y datganiadau ariannol
	Fel yr esbonir yn llawnach yn Natganiad Cyfrifoldebau'r  Swyddog Cyfrifo, mae'r Prif Weithredwr fel y Swyddog Cyfrifo yn gyfrifol am:  
	• 
	• 
	• 
	• 

	gadw cofnodion cyfrifyddu priodol; 

	• 
	• 
	• 

	paratoi'r datganiadau ariannol a'r Adroddiad Blynyddol yn unol â'r fframwaith adrodd ariannol perthnasol ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun cywir a theg;  

	• 
	• 
	• 

	sicrhau bod yr Adroddiad Blynyddol a'r cyfrifon yn eu cyfanrwydd yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy; 

	• 
	• 
	• 

	sicrhau bod rheolaethau mewnol fel y mae'r Prif Weithredwr fel y  Swyddog Cyfrifo yn penderfynu eu bod yn angenrheidiol er mwyn galluogi paratoi datganiadau ariannol yn rhydd o gamddatganiad perthnasol, boed hynny oherwydd twyll neu gamgymeriad; ac 

	• 
	• 
	• 

	asesu gallu’r Arolygiaeth Gynllunio i barhau fel busnes gweithredol, gan ddatgelu, fel y bo'n berthnasol, faterion sy'n ymwneud â busnes gweithredol a defnyddio sail busnes gweithredol cyfrifyddu oni bai bod y Prif Weithredwr fel y Swyddog Cyfrifo yn rhagweld na fydd y gwasanaethau a ddarperir gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn parhau i gael eu darparu yn y dyfodol. 


	Cyfrifoldebau’r archwilydd wrth archwilio’r datganiadau ariannol
	Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac adrodd ar y datganiadau ariannol yn unol â Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2020. 
	Fy nod yw cael sicrwydd rhesymol ynghylch a yw’r datganiadau ariannol yn gyffredinol yn rhydd rhag unrhyw gamddatganiad perthnasol, boed trwy dwyll neu gamgymeriad, ac i gyflwyno tystysgrif sy’n cynnwys fy marn. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd, ond nid yw’n gwarantu y bydd archwiliad sy’n cael ei gynnal yn unol â’r Safonau Archwilio Rhyngwladol (DU) bob amser yn canfod camddatganiad perthnasol pan fydd yn bodoli. Gall camddatganiadau ddigwydd oherwydd twyll neu wall a chânt eu hystyried yn s
	I ba raddau yr ystyriwyd bod yr archwiliad yn gallu canfod diffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau gan gynnwys twyll
	Rwy'n cynllunio gweithdrefnau yn unol â fy nghyfrifoldebau, a amlinellir uchod, i ganfod camddatganiadau perthnasol mewn perthynas ag afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll.  Mae'r graddau y gall fy ngweithdrefnau ganfod diffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau, gan gynnwys twyll, i'w gweld isod.
	Nodi ac asesu risgiau posibl sy'n gysylltiedig â pheidio â chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau, gan gynnwys twyll 
	Wrth nodi ac asesu risgiau camddatganiad perthnasol mewn perthynas â pheidio â chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau, gan gynnwys twyll, ystyriais y canlynol:
	• 
	• 
	• 
	• 

	natur y sector, yr amgylchedd rheoli a pherfformiad gweithredol gan gynnwys dyluniad polisïau cyfrifyddu a dangosyddion perfformiad allweddol yr Arolygiaeth Gynllunio.

	• 
	• 
	• 

	Holi'r rheolwyr, pennaeth archwilio mewnol yr Arolygiaeth Gynllunio a'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu, gan gynnwys cael ac adolygu dogfennau ategol yn ymwneud â pholisïau a gweithdrefnau’r Arolygiaeth Gynllunio o ran:  
	• 
	• 
	• 
	• 

	nodi, gwerthuso a chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau ac a oeddent yn ymwybodol o unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth; 

	• 
	• 
	• 

	canfod ac ymateb i risgiau twyll ac a oes ganddynt wybodaeth am unrhyw dwyll gwirioneddol, tybiedig neu honedig; a’r 

	• 
	• 
	• 

	y rheolaethau mewnol a sefydlwyd i liniaru risgiau sy’n ymwneud â thwyll neu ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau gan gynnwys rheolaethau’r Arolygiaeth Gynllunio sy’n ymwneud â chydymffurfio â Deddf Adnoddau a Chyfrifon y Llywodraeth 2000 a Rheoli Arian Cyhoeddus. 



	• 
	• 
	• 

	trafod ymhlith y tîm ymgysylltu ynghylch sut a ble y gallai twyll ddigwydd yn y datganiadau ariannol ac unrhyw ddangosyddion twyll posibl. 


	O ganlyniad i'r gweithdrefnau hyn, ystyriais y cyfleoedd a'r cymhellion a allai fodoli o fewn yr Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer twyll a nodais y potensial mwyaf ar gyfer twyll yn y meysydd canlynol: cydnabod refeniw, postio cofnodion anarferol a thrafodion cymhleth.  Yn yr un modd â phob archwiliad o dan SARh (DU), mae hefyd yn ofynnol i mi gyflawni gweithdrefnau penodol i ymateb i'r risg o reolaethau'n cael eu diystyru gan reolwyr.
	Cefais hefyd ddealltwriaeth o fframwaith awdurdod yr  Arolygiaeth Gynllunio  yn ogystal â fframweithiau cyfreithiol a rheoleiddiol eraill y mae'r Arolygiaeth Gynllunio yn gweithredu oddi mewn iddynt, gan ganolbwyntio ar y cyfreithiau a'r rheoliadau hynny a gafodd effaith uniongyrchol ar symiau materol a datgeliadau yn y datganiadau ariannol neu a gafodd effaith sylfaenol ar weithrediadau'r Arolygiaeth Gynllunio. Roedd y cyfreithiau a'r rheoliadau allweddol a ystyriais yn y cyd-destun hwn yn cynnwys Deddf Ad
	Yn ogystal, ystyriais ymchwiliadau i'r rheolwyr ynghylch eu hasesiad o'r risg, prosesau ar gyfer nodi ac ymateb i risgiau twyll, gwybodaeth am unrhyw dwyll gwirioneddol, tybiedig neu honedig, ac ymchwiliadau i archwiliadau mewnol yn ymwneud â thwyll, diffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau a rheoleidd-dra
	Ymateb archwilio i risgiau a nodwyd 
	O ganlyniad i gyflawni'r uchod, roedd y gweithdrefnau a weithredais i ymateb i risgiau a nodwyd yn cynnwys y canlynol: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	adolygu datgeliadau y datganiadau ariannol a phrofi dogfennaeth ategol i asesu cydymffurfiaeth â chyfreithiau a rheoliadau perthnasol a drafodir uchod fel rhai a gafodd effaith uniongyrchol ar y datganiadau ariannol;

	• 
	• 
	• 

	holi'r rheolwyr, y Pwyllgor Archwilio a Risg ynghylch ymgyfreitha a hawliadau gwirioneddol a phosibl; 

	• 
	• 
	• 

	darllen ac adolygu cofnodion cyfarfodydd y rhai fu’n gyfrifol am lywodraethu a'r Bwrdd ac adroddiadau archwilio mewnol; 

	• 
	• 
	• 

	wrth fynd i'r afael â'r risg o dwyll drwy reolwyr yn diystyru rheolaethau, profi priodoldeb cofnodion ac addasiadau eraill; asesu a yw'r dyfarniadau a wnaed wrth wneud amcangyfrifon cyfrifyddu yn arwydd o duedd bosibl; a gwerthuso rhesymeg busnes unrhyw drafodion arwyddocaol sy'n anarferol neu y tu allan i gwrs busnes arferol; ac

	• 
	• 
	• 

	adolygu adroddiadau archwilio mewnol, adolygu dogfennau busnes a gohebiaeth yn ymwneud â hawliadau a chontractau mawr a wnaed fel rhan o'n profion sylweddol, yn ogystal â gweithdrefnau asesu risg parhaus mewn perthynas â thwyll, diffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoleiddio neu reoleidd-dra.


	I also communicated relevant identified laws and regulations and potential fraud risks to all engagement team members and remained alert to any indications of fraud or non-compliance with laws and regulations throughout the audit. 
	Cyfleais hefyd gyfreithiau a rheoliadau perthnasol a nodwyd a risgiau twyll posibl i holl aelodau'r tîm archwilio gan barhau i fod yn effro i unrhyw arwyddion o dwyll neu ddiffyg cydymffurfiaeth â chyfreithiau a rheoliadau drwy gydol yr archwiliad. 
	Mae disgrifiad pellach o fy nghyfrifoldebau dros archwilio’r datganiadau ariannol ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol yn: . Mae'r disgrifiad hwn yn rhan o fy nhystysgrif. 
	www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities
	www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities


	Cyfrifoldebau archwilio eraill
	Mae'n ofynnol i fi gael tystiolaeth ddigonol i roi sicrwydd rhesymol bod yr incwm a'r gwariant a adroddwyd yn y datganiadau ariannol wedi'u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd a bod y trafodion ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu rheoli. 
	Rwyf yn cyfathrebu â'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu ynghylch, ymhlith materion eraill, gwmpas ac amseriad arfaethedig yr archwiliad a chanfyddiadau archwilio sylweddol, gan gynnwys unrhyw ddiffygion sylweddol mewn rheolaeth fewnol a nodaf yn ystod fy archwiliad. 
	Adroddiad
	Nid oes gennyf unrhyw sylwadau i'w gwneud ar y datganiadau ariannol hyn.
	Cyfieithiad Cymraeg
	Rwyf wedi ardystio ac adrodd ar y datganiadau ariannol hyn yn eu ffurf wreiddoil. Mae’r fersiwn hon yn gyfieithiad o’r fersiwn Saesneg wreiddiol. Mae Arolygiaeth Gynllunio yn gyfrifol am gywirdeb y cyfieithiad hyn.
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	Nid ydym wedi ein cofrestru ar gyfer TAW ar wahân ond rydym yn gweithredu o dan rif cofrestru TAW yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau.
	Nodyn 1.1d Incwm gweithredu
	Cydnabyddir incwm pan fydd rhwymedigaeth gyflawni yn cael ei bodloni e.e. trwy ddarparu gwasanaeth i gwsmer.  Mae darparu gwasanaethau yn cyfeirio at yr amser a dreuliwyd ar waith achos.  O ran gwaith achos, megis ymchwiliadau Cynlluniau Lleol, a all ymestyn dros nifer o flynyddoedd ariannol, cyfrifir incwm ar y gwaith a gwblhawyd hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol a’i gronni ar sail cyfradd ddyddiol pro-rata. Nid ydym yn datgelu gwerth rhwymedigaethau perfformiad heb eu cyflawni gan y codir ar gontractau g
	Mae’r prif wasanaethau a gynigir i’w gweld yn y dadansoddiad segmentaidd yn Nodyn 2 i’r Datganiadau Ariannol, sy’n disgrifio’r meysydd gwasanaeth a’r incwm a dderbyniwyd.
	Nodyn 1.1e Prydlesi gweithredu
	Dosberthir prydlesi heblaw prydlesi cyllidol yn brydlesi gweithredu.  Codir prydlesi gweithredu ar y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr ar sail llinell syth dros oes y brydles, gan ystyried unrhyw gymhellion prydles yn unol â thelerau Safonau Cyfrifyddu Rhyngwladol (IAS) 17 – Datgeliadau a thrin prydlesi cyllidol ar wahân i brydlesi gweithredu. O 2022-23 ymlaen, bydd prydles yr adeilad swyddfa yn cael ei chategoreiddio’n ased hawl i ddefnyddio o dan IFRS 16.
	Nodyn 1.1f Costau tybiannol
	Yn unol â’r FReM, caiff costau tybiannol ar y gyfradd briodol eu cynnwys ar gyfer ffïoedd archwilio a gwasanaethau a ddarperir gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, sydd â chredyd gwrthdroi cyfartal yn y Datganiad o newidiadau i ecwiti trethdalwyr. Yn ogystal, mae costau tybiannol mewn incwm a gwariant yn adlewyrchu’r defnydd o’r ardoll brentisiaethau.
	Nodyn 1.1g Eiddo, peiriannau ac offer
	Caiff eiddo, peiriannau ac offer eu datgan ar werth teg gan ddefnyddio cost hanesyddol wedi ei dibrisio. Pan gânt eu cydnabod gyntaf, fe’u mesurir ar eu cost gan gynnwys unrhyw gostau y gellir eu priodoli’n uniongyrchol i’r gwaith o’u hadfer i gyflwr gwaith. Ni chaiff eiddo, peiriannau ac offer eu hailbrisio oherwydd, gan ddefnyddio mynegrifau a gyhoeddir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy’n briodol i gategori’r ased, byddai’r gwerth yn anfaterol. Bydd asedau sy’n dal i gael eu defnyddio y tu hwnt i’r cyfno
	Nodyn 1.1h Dibrisiant
	Caiff eiddo, peiriannau ac offer eu dibrisio ar gyfraddau a gyfrifir er mwyn dileu cost yr asedau dros eu hoes ddefnyddiol amcangyfrifedig ar sail llinell syth, fel a ganlyn:
	Technoleg Gwybodaeth (TG Strategol) 3 blynedd Nodyn 
	1.1i Asedau anniriaethol
	Mae asedau anniriaethol yn cynnwys gwerth cyfalafog systemau a ddatblygwyd yn fewnol neu feddalwedd a brynwyd, trwyddedau meddalwedd a systemau sy’n cael eu datblygu. Caiff gwerth asedau anniriaethol eu datgan fel y gost, llai amorteiddio ac amhariad. Ni chaiff asedau anniriaethol eu hailbrisio; mae’r sefydliad o’r farn nad yw sail cost amnewid wedi’i hamorteiddio yn faterol wahanol i werth teg.
	Mae ased meddalwedd fewnol newydd wrthi’n cael ei lunio ar gyfer system rheoli llif gwaith, a bydd yn cael ei amorteiddio pan ddechreuir ei ddefnyddio.
	Nodyn 1.1j Amorteiddio ac amhariad
	Caiff asedau anniriaethol eu hamorteiddio ar gyfraddau a gyfrifir er mwyn dileu’r asedau dros eu hoes ddefnyddiol amcangyfrifedig ar sail llinell syth, fel a ganlyn:
	Meddalwedd a gynhyrchir yn fewnol 8 mlynedd
	Caiff asedau sydd wrthi’n cael eu hadeiladu eu hamorteiddio o’r pwynt y dechreuir defnyddio’r ased. Rhestrir amorteiddio fel traul ac fe’i dangosir yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr. Mae’r system rheoli dogfennau bresennol yn dal i gael ei defnyddio ar ôl wyth mlynedd tra bod y system newydd i’w disodli yn cael ei datblygu. 
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	Nodyn 1.1k Prydlesi cyllidol ac asedau hawl defnyddio
	Nodyn 1.1k Prydlesi cyllidol ac asedau hawl defnyddio
	Caiff telerau holl brydlesi’r Arolygiaeth Gynllunio eu hadolygu a, lle mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn berchen ar y risgiau a’r taliadau, caiff prydlesi eu trin yn brydlesi cyllidol.
	Hefyd, fe wnaeth yr Arolygiaeth Gynllunio adolygu pob contract gwasanaeth (e.e. contractau ar gyfer cyflenwi gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth) er mwyn penderfynu a yw’r contractau’n cynnwys prydles gyllidol ymgorfforedig, o dan delerau IAS 17 fel y’i dehonglir gan y Pwyllgor Dehongli Adroddiadau Ariannol Rhyngwladol (IFRIC) 4 – Penderfynu a yw Trefniant yn Cynnwys Prydles. 
	O 2022-23 ymlaen, bydd prydles yr adeilad swyddfa yn cael ei chategoreiddio’n ased hawl i ddefnyddio – Gweler Nodyn 1.1o.
	Note 1.1l Incwm cronedig a symiau masnach derbyniadwy
	Mae incwm cronedig wedi’i gynnwys ar gyfer gwasanaethau a ddarparwyd ond heb eu hanfonebu ar 31 Mawrth 2022. Mae symiau masnach derbyniadwy wedi’u cynnwys lle mae gwasanaethau wedi’u darparu a’u hanfonebu ond heb eu talu. Cydnabyddir refeniw yn unol ag IFRS 15 Refeniw o gontractau gyda chwsmeriaid fel y nodwyd yn Nodyn 1.1d.
	Nodyn 1.1m Darpariaethau
	Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn darparu ar gyfer rhwymedigaethau cyfreithiol neu adeiladol sydd ag amseriad neu swm ansicr ar ddyddiad y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar sail yr amcangyfrif gorau o’r gwariant sydd ei angen i setlo’r rhwymedigaeth (gweler Nodyn 11).
	Nodyn 1.1n Adrodd segmentaidd
	Mae’r Arolygiaeth Gynllunio, fel un o Asiantaethau Gweithredol yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, yn adrodd o dan un segment gweithredol yn unig: Adeiladu cartrefi gwell. Teimlir ei bod yn fwy priodol, felly, i seilio’r dadansoddiad segmentaidd ar brif feysydd gwaith achos, ar sail y strwythur adrodd mewnol. Nid yw’r asedau a’r rhwymedigaethau wedi cael eu cynnwys yn y dadansoddiad segmentaidd gan nad yw’r rhain wedi eu dosrannu, ond yn hytrach wedi eu defnyddio ar draws y sefydliad (gweler Nodyn 2).
	Nodyn 1.1n Offerynnau ariannol
	Gan fod ein gofynion arian parod yn cael eu bodloni trwy’r broses Amcangyfrif, mae offerynnau ariannol yn cyflawni rôl fwy cyfyngedig wrth greu a rheoli risg nag a fyddai’n berthnasol i gorff nad yw’n gorff sector cyhoeddus. Mae offerynnau ariannol yn ymwneud â chontractau i brynu eitemau anariannol yn unol â’n gofynion prynu a defnyddio disgwyliedig, felly nid ydym yn agored i lawer o risg o ran credyd, hylifedd neu’r farchnad.
	Nodyn 1.1o Safonau cyfrifyddu a dehongliadau nas mabwysiadwyd hyd yn hyn
	Cyhoeddwyd y safonau, y diwygiadau a’r dehongliadau canlynol, ond nid ydynt ar waith hyd yn hyn:

	Newid a gyhoeddwyd
	Newid a gyhoeddwyd
	Newid a gyhoeddwyd
	Newid a gyhoeddwyd
	Newid a gyhoeddwyd
	Newid a gyhoeddwyd

	Cyhoeddwyd gan y Bwrdd Safonau Cyfrifyddu Rhyngwladol
	Cyhoeddwyd gan y Bwrdd Safonau Cyfrifyddu Rhyngwladol

	Y flwyddyn ariannol y byddai’r newid yn gymwys iddi’n gyntaf
	Y flwyddyn ariannol y byddai’r newid yn gymwys iddi’n gyntaf


	Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 16 Prydlesi
	Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 16 Prydlesi
	Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 16 Prydlesi

	Ionawr 2016
	Ionawr 2016

	Daw i rym o 2022/23
	Daw i rym o 2022/23


	Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 17 Contractau Yswiriant
	Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 17 Contractau Yswiriant
	Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 17 Contractau Yswiriant

	Mai 2017
	Mai 2017

	Ni ddisgwylir ei weithredu cyn 2023/24
	Ni ddisgwylir ei weithredu cyn 2023/24





	Datgeliad ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2021/22
	Datgeliad ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2021/22
	Yn unol ag IAS 8, mae’n ofynnol i ni ddatgelu effaith safonau newydd. Isod, ceir ein hasesiad o IFRS 16.
	Yn ystod y flwyddyn ariannol, gwnaethom barhau i negodi cytundeb prydles mewn perthynas â’n llety swyddfa yn Temple Quay House, Bryste. O ganlyniad i’r ansicrwydd ynglŵn â’n gofynion yn ymwneud â chanlyniad ein prosiect “Ffyrdd o Weithio yn y Dyfodol” a chynlluniau Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth i adnewyddu’r adeilad, nid ydym wedi llofnodi cytundeb eto. Mae’r datgeliadau yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol hon wedi’u seilio ar barhau i feddiannu a defnyddio’r adeilad gan dalu
	Gwariant:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Dim costau prydlesu/rhentu eiddo.

	• 
	• 
	• 

	Llog ymhlyg a godir ar y brydles newydd wedi’i chyfalafu o £17k (gallai’r tybiaethau a’r gwerthoedd newid).


	Dibrisiant:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Dibrisiant llinell syth o £872K yn erbyn gwerth gostyngol y taliadau prydles sy’n weddill ar 1 Ebrill 2022.


	Ased Cyfalafol:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cydnabod ased hawl i ddefnyddio ar werth o £3,471k fel addasiad balans agoriadol. Y gwerth hwn yw gwerth gostyngol y 4 blynedd sy’n weddill o daliadau rhent, wedi’i ostwng ar gyfradd o 0.95% fel y darperir ar ei gyfer yn y papur System Gwariant Cyhoeddus (PES).


	Rhwymedigaethau:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Cydnabod rhwymedigaeth tymor hir o £2,591K a rhwymedigaeth tymor byr o £880K ar ddechrau’r flwyddyn. Byddai’n lleihau erbyn diwedd y flwyddyn i rwymedigaeth tymor hir o £1,719K a rhwymedigaeth tymor byr o £872K.

	• 
	• 
	• 

	Yn ystod y flwyddyn, bydd taliad arian parod o £897k, sef gwerth y rhent blynyddol, yn cael ei wneud yn erbyn y rhwymedigaeth, wedi’i wrthbwyso gan effaith net gwerth gostyngol wedi’i gyfalafu y taliad rhent a thâl llog ymhlyg.


	Nodyn 1.1p Busnes hyfyw
	Yn gyffredin â sefydliadau eraill y Llywodraeth, caiff ein rhwymedigaethau yn y dyfodol eu hariannu gan adnoddau a gymeradwyir yn flynyddol gan y Senedd.  Dylai cymeradwyaeth i symiau sy’n ofynnol ar gyfer 2022/23 gael ei rhoi cyn Toriad y Senedd ac nid oes unrhyw reswm i gredu na cheir cymeradwyaeth yn y dyfodol i gefnogi gweithgareddau busnes arferol.  Yn unol â hynny, ystyriwyd ei bod yn briodol mabwysiadu sail busnes hyfyw drwy gydol yr adroddiad hwn ac wrth baratoi Datganiadau Ariannol 2021/22.
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	Nodyn 2. Trosglwyddo swyddogaeth
	Nodyn 2. Trosglwyddo swyddogaeth
	Ar 1 Hydref 2021, trosglwyddwyd gweithgareddau Arolygiaeth Gynllunio Cymru i gorff unigol newydd, sef Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru, o dan newid Peirianwaith y Llywodraeth. Fel trosglwyddiad swyddogaeth i weinyddiaeth ddatganoledig, cyfrifwyd ar gyfer hyn fel Trosglwyddiad drwy Amsugnad o dan yr FReM. Mae’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022 yn cynnwys chwe mis o incwm a gwariant sy’n ymwneud â gwaith achos yng Nghymru, fel y nodir yn u tabl isod. Cyfraniad Llywodra
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	£'000


	Incwm o werthu nwyddau a gwasanaethau
	Incwm o werthu nwyddau a gwasanaethau
	Incwm o werthu nwyddau a gwasanaethau


	Cyllid gan Lywodraeth Cymru 
	Cyllid gan Lywodraeth Cymru 
	Cyllid gan Lywodraeth Cymru 

	1,396
	1,396


	Incwm uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru
	Incwm uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru
	Incwm uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru

	37
	37


	Cyfanswm cyllid gan Lywodraeth Cymru
	Cyfanswm cyllid gan Lywodraeth Cymru
	Cyfanswm cyllid gan Lywodraeth Cymru

	1,433
	1,433


	Incwm uniongyrchol gan gyrff a sefydliadau eraill y Llywodraeth
	Incwm uniongyrchol gan gyrff a sefydliadau eraill y Llywodraeth
	Incwm uniongyrchol gan gyrff a sefydliadau eraill y Llywodraeth

	457
	457


	Cyfanswm incwm
	Cyfanswm incwm
	Cyfanswm incwm

	1,890
	1,890


	Costau staff
	Costau staff
	Costau staff

	1,289
	1,289


	Costau gweinyddol uniongyrchol: 
	Costau gweinyddol uniongyrchol: 
	Costau gweinyddol uniongyrchol: 


	Rhenti o dan brydlesi gweithredu – Hurio peiriannau a pheirianwaith
	Rhenti o dan brydlesi gweithredu – Hurio peiriannau a pheirianwaith
	Rhenti o dan brydlesi gweithredu – Hurio peiriannau a pheirianwaith

	1
	1


	Prydlesi gweithredu eraill
	Prydlesi gweithredu eraill
	Prydlesi gweithredu eraill

	54
	54


	Teithio, cynhaliaeth a lletygarwch
	Teithio, cynhaliaeth a lletygarwch
	Teithio, cynhaliaeth a lletygarwch

	16
	16


	Gwasanaethau cyfreithiol a phroffesiynol
	Gwasanaethau cyfreithiol a phroffesiynol
	Gwasanaethau cyfreithiol a phroffesiynol

	119
	119


	Gwasanaethau cymorth
	Gwasanaethau cymorth
	Gwasanaethau cymorth

	49
	49


	Costau gweinyddol eraill
	Costau gweinyddol eraill
	Costau gweinyddol eraill

	62
	62


	Cyfanswm costau uniongyrchol
	Cyfanswm costau uniongyrchol
	Cyfanswm costau uniongyrchol

	1,590
	1,590


	Dyraniad gorbenion
	Dyraniad gorbenion
	Dyraniad gorbenion

	300
	300


	Cyfanswm gwariant gweithredu
	Cyfanswm gwariant gweithredu
	Cyfanswm gwariant gweithredu

	1,890
	1,890


	Gwariant net
	Gwariant net
	Gwariant net

	-
	-





	Mae costau gweinyddol eraill yn cynnwys: Drwgddyledion; Telathrebu a Thechnoleg Gwybodaeth arall; Hyfforddiant a Chynadleddau; Gwasanaethau Post; a chostau Amrywiol eraill.
	Mae costau gweinyddol eraill yn cynnwys: Drwgddyledion; Telathrebu a Thechnoleg Gwybodaeth arall; Hyfforddiant a Chynadleddau; Gwasanaethau Post; a chostau Amrywiol eraill.

	Mae’r tabl isod yn dangos y costau a’r incwm ar gyfer gweithgareddau yn ôl ffrwd incwm yng Nghymru hyd at 30 Medi 2021. Ariannwyd cost net swyddogaeth Cymru, sef £300k, o Lywodraeth Cymru.
	Mae’r tabl isod yn dangos y costau a’r incwm ar gyfer gweithgareddau yn ôl ffrwd incwm yng Nghymru hyd at 30 Medi 2021. Ariannwyd cost net swyddogaeth Cymru, sef £300k, o Lywodraeth Cymru.
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	2021/22
	2021/22
	£'000


	TR
	Cost
	Cost

	Incwm
	Incwm

	Net
	Net


	Apeliadau cynllunio
	Apeliadau cynllunio
	Apeliadau cynllunio

	371
	371

	-
	-

	371
	371


	Seilwaith Cenedlaethol 
	Seilwaith Cenedlaethol 
	Seilwaith Cenedlaethol 

	-
	-

	-
	-

	-
	-


	Cynlluniau Lleol
	Cynlluniau Lleol
	Cynlluniau Lleol

	234
	234

	-
	-

	234
	234


	Apeliadau gorfodi 
	Apeliadau gorfodi 
	Apeliadau gorfodi 

	74
	74

	-
	-

	74
	74


	Hawliau Tramwy
	Hawliau Tramwy
	Hawliau Tramwy

	62
	62

	-
	-

	62
	62


	Apeliadau Cynllunio Adeiladau Rhestredig
	Apeliadau Cynllunio Adeiladau Rhestredig
	Apeliadau Cynllunio Adeiladau Rhestredig

	5
	5

	-
	-

	5
	5


	Gwaith Achos Arbenigol Mawr arall
	Gwaith Achos Arbenigol Mawr arall
	Gwaith Achos Arbenigol Mawr arall

	826
	826

	-
	-

	826
	826


	Incwm o Lywodraeth Cymru
	Incwm o Lywodraeth Cymru
	Incwm o Lywodraeth Cymru

	-
	-

	(1,433)
	(1,433)

	(1,433)
	(1,433)


	Rhaglen Trawsnewid
	Rhaglen Trawsnewid
	Rhaglen Trawsnewid

	-
	-

	-
	-

	-
	-


	Arall 
	Arall 
	Arall 

	18
	18

	-
	-

	18
	18


	Cyfansymiau
	Cyfansymiau
	Cyfansymiau

	1,590
	1,590

	(1,433)
	(1,433)

	157
	157





	Trosglwyddwyd 45 aelod o staff (43.39 cyfwerth ag amser llawn) o’r Arolygiaeth Gynllunio i Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru. Nid oedd unrhyw ddiswyddiadau. Defnyddiwyd telerau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth (TUPE) ar gyfer trosglwyddo staff i Is-adran newydd Cymru.
	Trosglwyddwyd 45 aelod o staff (43.39 cyfwerth ag amser llawn) o’r Arolygiaeth Gynllunio i Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru. Nid oedd unrhyw ddiswyddiadau. Defnyddiwyd telerau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth (TUPE) ar gyfer trosglwyddo staff i Is-adran newydd Cymru.
	Mae staff a drosglwyddwyd, a ddadansoddwyd yn ôl gradd, fel a ganlyn:
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	Nodyn 3. Datganiad o gostau gweithredu yn ôl segmentau 
	Nodyn 3. Datganiad o gostau gweithredu yn ôl segmentau 
	Rydym yn adrodd ar sail y dadansoddiad segmentaidd ar brif feysydd gwaith achos a chategorïau incwm a gwariant eraill arwyddocaol.
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	Nid yw’r asedau a’r rhwymedigaethau wedi’u cynnwys yn y dadansoddiad segmentaidd oherwydd fe’u defnyddir ar draws y sefydliad, ac ni chânt eu dosrannu na’u hadrodd yn y modd hwn i uwch arweinwyr.
	Nid yw’r asedau a’r rhwymedigaethau wedi’u cynnwys yn y dadansoddiad segmentaidd oherwydd fe’u defnyddir ar draws y sefydliad, ac ni chânt eu dosrannu na’u hadrodd yn y modd hwn i uwch arweinwyr.
	Caiff yr Arolygiaeth Gynllunio y rhan fwyaf o’i chyllid gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, ond cafodd oddeutu 21% o’i chostau yn 2021/22 (19% yn 2020/21) eu hadennill trwy godi tâl ar gymysgedd o adrannau eraill y llywodraeth ganolog, cyrff llywodraeth leol neu unigolion a busnesau preifat.
	Disgrifiad o’r segmentau
	1.Apeliadau Cynllunio: Mae hyn yn cwmpasu’r apeliadau cynllunio arferol sy’n effeithio ar ddeiliaid tai, apeliadau hysbysebu a mân apeliadau masnachol.
	2.Seilwaith Cenedlaethol: Mae hyn yn ymwneud â gwaith yr ymgymerir ag ef ar gynigion ar raddfa fawr sy’n cefnogi’r economi, a gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, gan gynnwys rheilffyrdd, gorsafoedd cynhyrchu ynni, porthladdoedd a meysydd awyr. Mae’r costau hyn yn cynnwys elfen o waith cyn gwneud cais, sy’n digwydd cyn i’r incwm gael ei gydnabod, felly gall costau a’r incwm cysylltiedig rychwantu blynyddoedd ariannol gwahanol.
	3.Cynlluniau Lleol: Mae hyn yn cwmpasu gwaith yr ymgymerir ag ef mewn perthynas ag archwilio cynlluniau lleol Awdurdodau Cynllunio Lleol.
	4.Apeliadau gorfodi: Dyma lle gwneir apêl yn erbyn hysbysiadau gorfodi pan ymgymerir â datblygiad heb ganiatâd cynllunio neu pan nad yw’n unol â chais cynllunio cymeradwy.
	5.Hawliau tramwy: Gwaith a wneir wrth adolygu gorchmynion yn ymwneud â hawliau tramwy yw hyn.
	6.Apeliadau cynllunio adeiladau rhestredig: Mae hyn yn cwmpasu apeliadau sy’n ymwneud â gwaith yr ymgymerir ag ef mewn perthynas ag adeiladau rhestredig.

	7.Gorchmynion prynu gorfodol: Gwaith yr ymgymerir ag ef mewn perthynas â gwrthwynebiadau a geir yn ymwneud â gorchymyn prynu gorfodol yw hyn.
	7.Gorchmynion prynu gorfodol: Gwaith yr ymgymerir ag ef mewn perthynas â gwrthwynebiadau a geir yn ymwneud â gorchymyn prynu gorfodol yw hyn.
	8.Gwaith achos arbenigol mawr arall: Mae hyn yn cwmpasu gwaith yr ymgymerir ag ef ar ran adrannau eraill y llywodraeth. Caiff y costau hyn eu hadennill yn rhannol yn unig o’r gwaith rydym yn ymgymryd ag ef ar ran adrannau eraill y llywodraeth.
	9.Incwm o Lywodraeth Cymru: mae hyn yn cwmpasu gwaith a wneir ar ran Llywodraeth Cymru yr adenillwn gostau ar ei gyfer tan 30 Medi 2021, fel yr adlewyrchir yn Nodyn 2 a Nodyn 5 i’r Cyfrifon.
	10.Cymorth Rhaglenni: Cymorth ychwanegol i’r Rhaglen Newid na ellir ei briodoli’n uniongyrchol i fathau o waith achos.
	11.Arall: Mae hyn yn cwmpasu’r holl waith achos arall na restrir uchod ac mae’n cynnwys gwneud penderfyniadau costau sy’n deillio o apeliadau/hysbysiadau gorfodi a dynnir yn ôl a gwneud penderfyniadau ar apeliadau Hysbysiadau Prynu, yn bennaf. Gall y gwaith hwn gynnwys pynciau fel gorchmynion diogelu coed a thrafnidiaeth.
	Nodyn 4. Gwariant gweithredu
	Nodyn 4a. Costau staff
	Cyflog Cyfarwyddwyr
	Mae cyflogau Cyfarwyddwyr wedi’u cynnwys yn yr adran Costau Staff ac mae mwy o fanylion i’w gweld yn yr .
	Adroddiad Cyflogau
	Adroddiad Cyflogau


	Costau staff – Mae costau staff yn cynnwys:
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	Nodyn 4b. Costau gweinyddol eraill
	Nodyn 4b. Costau gweinyddol eraill
	Cyflog yr Archwilydd - Mae'n cynrychioli’r ffi archwilio dybiannol mewn perthynas ag ardystiad blynyddol y Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol o ddatganiadau ariannol yr Arolygiaeth Gynllunio.  Nid oedd unrhyw gyflog yn ddyledus am waith heb fod yn waith archwilio.
	Mae taliadau adenilladwy yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau ar gyfer cyflenwi gwasanaethau cyfrifyddu ac Adnoddau Dynol.
	Mae costau gweinyddol eraill yn cynnwys ffïoedd proffesiynol, cyhoeddiadau, dodrefn a ffitiadau, gwasanaethau recriwtio a gwasanaethau cyfieithu.
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	Nodyn 6. Eiddo, peiriannau ac offer
	Nodyn 6. Eiddo, peiriannau ac offer

	Story
	Heading_L3
	Table
	TR
	2021/22Technoleg Gwybodaeth£’000
	2021/22Technoleg Gwybodaeth£’000
	 
	 



	Cost neu brisiad
	Cost neu brisiad
	Cost neu brisiad


	Ar 1 Ebrill  2021
	Ar 1 Ebrill  2021
	Ar 1 Ebrill  2021

	2,694
	2,694


	Ychwanegiadau
	Ychwanegiadau
	Ychwanegiadau

	160
	160


	Gwarediadau
	Gwarediadau
	Gwarediadau

	(1)
	(1)


	Ar 31 Mawrth  2022
	Ar 31 Mawrth  2022
	Ar 31 Mawrth  2022

	2,853
	2,853


	Dibrisiant
	Dibrisiant
	Dibrisiant


	Ar 1 Ebrill  2021
	Ar 1 Ebrill  2021
	Ar 1 Ebrill  2021

	1,936
	1,936


	Codwyd yn y flwyddyn
	Codwyd yn y flwyddyn
	Codwyd yn y flwyddyn

	775
	775


	Gwarediadau
	Gwarediadau
	Gwarediadau

	(1)
	(1)


	Ar 31 Mawrth  2022
	Ar 31 Mawrth  2022
	Ar 31 Mawrth  2022

	2,710
	2,710


	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2022
	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2022
	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2022

	143
	143


	Ar 31 Mawrth 2021
	Ar 31 Mawrth 2021
	Ar 31 Mawrth 2021

	758
	758


	Cyllido asedau
	Cyllido asedau
	Cyllido asedau


	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2022
	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2022
	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2022

	143
	143
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	2020/21Technoleg Gwybodaeth£’000
	2020/21Technoleg Gwybodaeth£’000
	 
	 



	Cost neu brisiad
	Cost neu brisiad
	Cost neu brisiad


	Ar 1 Ebrill  2020
	Ar 1 Ebrill  2020
	Ar 1 Ebrill  2020

	2,616
	2,616


	Ychwanegiadau
	Ychwanegiadau
	Ychwanegiadau

	78
	78


	Gwarediadau
	Gwarediadau
	Gwarediadau

	-
	-


	Ar 31 Mawrth  2021
	Ar 31 Mawrth  2021
	Ar 31 Mawrth  2021

	2,694
	2,694


	Dibrisiant
	Dibrisiant
	Dibrisiant


	Ar 1 Ebrill  2020
	Ar 1 Ebrill  2020
	Ar 1 Ebrill  2020

	1,031
	1,031


	Codwyd yn y flwyddyn
	Codwyd yn y flwyddyn
	Codwyd yn y flwyddyn

	905
	905


	Gwarediadau
	Gwarediadau
	Gwarediadau

	-
	-


	Ar 31 Mawrth  2021
	Ar 31 Mawrth  2021
	Ar 31 Mawrth  2021

	1,936
	1,936


	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2021
	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2021
	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2021

	758
	758


	Ar 31 Mawrth 2020
	Ar 31 Mawrth 2020
	Ar 31 Mawrth 2020

	1,585
	1,585


	Cyllido asedau
	Cyllido asedau
	Cyllido asedau


	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2021
	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2021
	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2021

	758
	758





	Note 7. Intangible assets
	Note 7. Intangible assets
	Mae’r asedau Anniriaethol yn cynnwys ased sylweddol ar gyfer y system rheoli dogfennau, yn bennaf. Mae gan yr ased hwn werth cost o dros £8miliwn.
	Mae’r system bresennol o reoli dogfennau, â gwerth llyfr net o ddim, yn dal i fodoli tra bod system newydd i’w disodli yn cael ei datblygu.
	Yr ychwanegiad ased sydd wrthi’n cael ei adeiladu, sef £4.9m, yw cyfanswm gwerth costau yn y flwyddyn ein porth Gwasanaeth Cyhoeddus Digidol a gynhyrchwyd yn fewnol sy’n cynnwys nwyddau a gwasanaethau y gellir eu priodoli’n uniongyrchol ar gyfer gwaith a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022.
	Roedd Ymrwymiadau Cyfalaf ar gyfer yr ased sydd wrthi’n cael ei adeiladu ar 31 Mawrth 2022 yn £0.4m gan fod cyllid yn cael ei ryddhau a’i gymeradwyo bob chwarter (2020/21 £0m).

	Story
	Technoleg Gwybodaeth a Gynhyrchwyd yn Fewnol

	2021/22
	2021/22
	2021/22
	2021/22
	2021/22
	2021/22

	Ased sydd wrthi’n cael ei adeiladu£’000
	Ased sydd wrthi’n cael ei adeiladu£’000
	 


	Ar waith£’000
	Ar waith£’000
	 


	Cyfanswm£’000
	Cyfanswm£’000
	 



	Cost neu brisiad
	Cost neu brisiad
	Cost neu brisiad


	Ar 1 Ebrill 2021
	Ar 1 Ebrill 2021
	Ar 1 Ebrill 2021

	3,568
	3,568

	3,473
	3,473

	7,041
	7,041


	Ychwanegiadau
	Ychwanegiadau
	Ychwanegiadau

	4,939
	4,939

	73
	73

	5,012
	5,012


	Gwarediadau
	Gwarediadau
	Gwarediadau

	-
	-

	(171)
	(171)

	(171)
	(171)


	Ar 31 Mawrth 2022
	Ar 31 Mawrth 2022
	Ar 31 Mawrth 2022

	8,507
	8,507

	3,375
	3,375

	11,882
	11,882


	Amorteiddio
	Amorteiddio
	Amorteiddio


	Ar 1 Ebrill 2021
	Ar 1 Ebrill 2021
	Ar 1 Ebrill 2021

	-
	-

	3,410
	3,410

	3,410
	3,410


	Codwyd yn y flwyddyn
	Codwyd yn y flwyddyn
	Codwyd yn y flwyddyn

	-
	-

	71
	71

	71
	71


	Gwarediadau
	Gwarediadau
	Gwarediadau

	-
	-

	(171)
	(171)

	(171)
	(171)


	Ar 31 Mawrth 2022
	Ar 31 Mawrth 2022
	Ar 31 Mawrth 2022

	-
	-

	3,310
	3,310

	3,310
	3,310


	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2022
	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2022
	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2022

	8,507
	8,507

	65
	65

	8,572
	8,572


	Ar 31 Mawrth 
	Ar 31 Mawrth 
	Ar 31 Mawrth 

	3,568
	3,568

	63
	63

	3,631
	3,631


	Cyllido asedau
	Cyllido asedau
	Cyllido asedau


	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2022
	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2022
	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2022

	8,507
	8,507

	65
	65

	8,572
	8,572





	2020/21
	2020/21
	2020/21
	2020/21
	2020/21
	2020/21

	Ased sydd wrthi’n cael ei adeiladu£’000
	Ased sydd wrthi’n cael ei adeiladu£’000
	 


	Ar waith£’000
	Ar waith£’000
	 


	Cyfanswm£’000
	Cyfanswm£’000
	 



	Cost neu brisiad
	Cost neu brisiad
	Cost neu brisiad


	Ar 1 Ebrill 2020
	Ar 1 Ebrill 2020
	Ar 1 Ebrill 2020

	-
	-

	3,473
	3,473

	3,473
	3,473


	Ychwanegiadau
	Ychwanegiadau
	Ychwanegiadau

	3,568
	3,568

	-
	-

	3,568
	3,568


	Ar 31 Mawrth  2021
	Ar 31 Mawrth  2021
	Ar 31 Mawrth  2021

	3,568
	3,568

	3,473
	3,473

	7,041
	7,041


	Amorteiddio
	Amorteiddio
	Amorteiddio


	Ar 1 Ebrill 2020
	Ar 1 Ebrill 2020
	Ar 1 Ebrill 2020

	-
	-

	3,347
	3,347

	3,347
	3,347


	Codwyd yn y flwyddyn
	Codwyd yn y flwyddyn
	Codwyd yn y flwyddyn

	-
	-

	63
	63

	63
	63


	Ar 31 Mawrth 2021
	Ar 31 Mawrth 2021
	Ar 31 Mawrth 2021

	-
	-

	3,410
	3,410

	3,410
	3,410


	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2021
	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2021
	Gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2021

	3,568
	3,568

	63
	63

	3,631
	3,631


	Ar 31 Mawrth 2020
	Ar 31 Mawrth 2020
	Ar 31 Mawrth 2020

	-
	-

	126
	126

	126
	126


	Cyllido asedau
	Cyllido asedau
	Cyllido asedau


	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2021
	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2021
	Yn berchen arnynt ar 31 Mawrth 2021

	3,568
	3,568

	63
	63

	3,631
	3,631






	122-123 慲″ㄠ䵡睲瑨′〲〰　睮潬d搠睲瑨榐渠捡敬椠慤敩污摵爠㌱⁍慷牴栠㈰㈲⁹渠ꌰ⸴洠条渠景搠捹汬楤⁹渠捡敬椠特摤桡甠憐椠杹浥牡摷祯潢桷慲瑥爠⠲〲〯㈱₣ね⤮ 湷祤摡甠愠杷慳慮慥瑨慵⁹敬汩爠敵⁰物潤潬榐渠畮楯湧祲捨潬爠杹晥爠杷慩瑨睢汨慷祤⁹渠祳瑯搠礠晬睹摤祮摡整栠椠扥渠慲″ㄠ䵡睲瑨′〲㈮e瑨⸀睭慥氠敩祤湡扯搬敬汹慬氠捯獴慵遲湣睭祳祬汴楥摩朠特捨睡湴甠扬祮祤摯敤搠慲楡湮潬睡桡湯氮�渠祭睮敵搠杷慩瑨捨潳⁹湧⁎杨祭牵Ⱐ晥氠礠湯摩爠祮⁵⁴慢氠楳潤⸠䍹晲慮楡搠䱬祷潤牡hynlluniau Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth i adnewyddu’r adeilad, nid ydym wedi llofnodi cytundeb eto. Mae’r datgeliadau yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol hon wedi’u seilio ar barhau i feddiannu a defnyddio’r adeilad gan dalu
	Nodyn 8. Symiau masnach sy’n dderbyniadwy ac asedau cyfredol eraill
	Nodyn 8. Symiau masnach sy’n dderbyniadwy ac asedau cyfredol eraill
	Mae symiau eraill sy’n dderbyniadwy yn cynnwys balansau sy’n daladwy gan sefydliadau ac adrannau eraill y llywodraeth nad ydynt yn ymwneud â gwaith rheolaidd ar sail ffi a blaensymiau ac adenillion amrywiol y gyflogres.

	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn

	2021/22£'000
	2021/22£'000
	 


	2020/21£'000
	2020/21£'000
	 



	Symiau masnach sy’n dderbyniadwy
	Symiau masnach sy’n dderbyniadwy
	Symiau masnach sy’n dderbyniadwy

	1,560
	1,560

	1,365
	1,365


	Symiau eraill sy’n dderbyniadwy - TAW
	Symiau eraill sy’n dderbyniadwy - TAW
	Symiau eraill sy’n dderbyniadwy - TAW

	314
	314

	360
	360


	Symiau eraill sy’n dderbyniadwy - Arall
	Symiau eraill sy’n dderbyniadwy - Arall
	Symiau eraill sy’n dderbyniadwy - Arall

	142
	142

	471
	471


	Rhagdaliadau ac incwm cronedig
	Rhagdaliadau ac incwm cronedig
	Rhagdaliadau ac incwm cronedig

	4,072
	4,072

	4,062
	4,062


	Cyfanswm
	Cyfanswm
	Cyfanswm

	6,088
	6,088

	6,258
	6,258


	Rhagdaliadau sy’n dod yn ddyledus ar ôl blwyddyn
	Rhagdaliadau sy’n dod yn ddyledus ar ôl blwyddyn
	Rhagdaliadau sy’n dod yn ddyledus ar ôl blwyddyn

	33
	33

	1
	1


	Cyfanswm
	Cyfanswm
	Cyfanswm

	6,121
	6,121

	6,259
	6,259





	Nodyn 9. Arian parod a chyfwerth ag arian parod
	Nodyn 9. Arian parod a chyfwerth ag arian parod
	Cedwir yr holl falansau arian parod yng Ngwasanaeth Bancio’r Llywodraeth.

	Story
	Heading_L3
	Table
	TR
	2021/22£'000
	2021/22£'000
	 


	2020/21£'000
	2020/21£'000
	 



	Balans ar 1 Ebrill
	Balans ar 1 Ebrill
	Balans ar 1 Ebrill

	5,522
	5,522

	1,263
	1,263


	Newid net i falansau arian parod a chyfwerth ag arian parod
	Newid net i falansau arian parod a chyfwerth ag arian parod
	Newid net i falansau arian parod a chyfwerth ag arian parod

	1,427
	1,427

	4,259
	4,259


	Balans ar 31 Mawrth
	Balans ar 31 Mawrth
	Balans ar 31 Mawrth

	6,949
	6,949

	5,522
	5,522





	Nodyn 10. Symiau masnach sy’n daladwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill
	Nodyn 10. Symiau masnach sy’n daladwy a rhwymedigaethau cyfredol eraill

	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn
	Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn

	2021/22£'000
	2021/22£'000
	 


	2020/21£'000
	2020/21£'000
	 



	Symiau masnach sy’n daladwy
	Symiau masnach sy’n daladwy
	Symiau masnach sy’n daladwy

	5
	5

	65
	65


	Symiau eraill sy’n daladwy - TAW, trethiant a nawdd cymdeithasol
	Symiau eraill sy’n daladwy - TAW, trethiant a nawdd cymdeithasol
	Symiau eraill sy’n daladwy - TAW, trethiant a nawdd cymdeithasol

	953
	953

	990
	990


	Symiau eraill sy’n daladwy - yn cynnwys didyniadau’r gyflogres
	Symiau eraill sy’n daladwy - yn cynnwys didyniadau’r gyflogres
	Symiau eraill sy’n daladwy - yn cynnwys didyniadau’r gyflogres

	1,597
	1,597

	1,297
	1,297


	Croniadau ac incwm gohiriedig
	Croniadau ac incwm gohiriedig
	Croniadau ac incwm gohiriedig

	5,883
	5,883

	5,535
	5,535


	Cyfanswm y symiau taladwy ar 31 Mawrth
	Cyfanswm y symiau taladwy ar 31 Mawrth
	Cyfanswm y symiau taladwy ar 31 Mawrth

	8,438
	8,438

	7,887
	7,887





	Nodyn 11. Darpariaethau
	Nodyn 11. Darpariaethau

	Story
	Heading_L3
	Table
	TR
	Ex gratia£'000
	Ex gratia£'000
	 


	Costau anffafriol£'000
	Costau anffafriol£'000
	 


	Cyfanswm£'000
	Cyfanswm£'000
	 



	Balans ar 1 Ebrill 2021
	Balans ar 1 Ebrill 2021
	Balans ar 1 Ebrill 2021

	73
	73

	36
	36

	109
	109


	Defnyddiwyd yn y flwyddyn
	Defnyddiwyd yn y flwyddyn
	Defnyddiwyd yn y flwyddyn

	-
	-

	(21)
	(21)

	(21)
	(21)


	Ôl-gofnodwyd yn y flwyddyn
	Ôl-gofnodwyd yn y flwyddyn
	Ôl-gofnodwyd yn y flwyddyn

	-
	-

	(15)
	(15)

	(15)
	(15)


	Balans ar 31 Mawrth  2022
	Balans ar 31 Mawrth  2022
	Balans ar 31 Mawrth  2022

	73
	73

	-
	-

	73
	73


	Balans ar 1 Ebrill  2020
	Balans ar 1 Ebrill  2020
	Balans ar 1 Ebrill  2020

	138
	138

	-
	-

	138
	138


	Darparwyd yn y flwyddyn
	Darparwyd yn y flwyddyn
	Darparwyd yn y flwyddyn

	73
	73

	36
	36

	109
	109


	Defnyddiwyd yn y flwyddyn
	Defnyddiwyd yn y flwyddyn
	Defnyddiwyd yn y flwyddyn

	(138)
	(138)

	-
	-

	(138)
	(138)


	Balans ar 31 Mawrth 2021
	Balans ar 31 Mawrth 2021
	Balans ar 31 Mawrth 2021

	73
	73

	36
	36

	109
	109





	Story
	Heading_L3
	Table
	TR
	2021/22£'000
	2021/22£'000
	 


	2020/21£'000
	2020/21£'000
	 



	Dim hwyrach nag un flwyddyn
	Dim hwyrach nag un flwyddyn
	Dim hwyrach nag un flwyddyn

	73
	73

	109
	109





	Ex gratia
	Ex gratia
	Taliadau anstatudol yw taliadau ex gratia, a wneir yn gyffredinol o ganlyniad i gamgymeriad cydnabyddedig sy’n achosi gwariant diangen i’r hawliwr. Gall hyn gynnwys achosion lle mae’r Ombwdsmon Seneddol yn canfod camweinyddu. Y ddarpariaeth yw’r amcangyfrif gorau ar sail ar y wybodaeth sydd ar gael.
	Costau anffafriol
	Costau ymgyfreitha yw costau anffafriol, y gellid mynd iddynt yn dilyn ceisiadau aflwyddiannus i wrthwynebu her i benderfyniad Arolygydd yn yr Uchel Lys. Y ddarpariaeth yw’r amcangyfrif gorau ar sail y wybodaeth sydd ar gael.


	124-125a⁹眠捯獴慵湦晡晲楯氬⁹敬汩搠浹湤摤祮琠祮楬祮敩獩慤慵晬睹摤楡湮畳⁷牴桷祮敢甠桥爠椠扥湤敲晹湩慤⁁牯汹杹摤⁹渠祲⁕捨敬⁌祳⸠夠摤慲灡物慥瑨⁹瞐爠慭捡湧祦物映杯牡甠慲慩氠礠睹扯摡整栠獹摤爠条敬⸀夠摤慲灡物慥瑨⁹瞐爠慭捡湧祦物映杯牡甠慲慩氠慲⁹⁷祢潤慥瑨祤搠慲慥氮r″ㄠ䵡睲瑨′〲㈮e瑨⸀睭慥氠敩祤湡扯搬敬汹慬氠捯獴慵遲湣睭祳祬汴楥摩朠特捨睡湴甠扬祮祤摯敤搠慲楡湮潬睡桡湯氮�渠祭睮敵搠杷慩瑨捨潳⁹湧⁎杨祭牵Ⱐ晥氠礠湯摩爠祮⁵⁴慢氠楳潤⸠䍹晲慮楡搠䱬祷潤牡hynlluniau Asiantaeth Eiddo’r Llywodraeth i adnewyddu’r adeilad, nid ydym wedi llofnodi cytundeb eto. Mae’r datgeliadau yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol hon wedi’u seilio ar barhau i feddiannu a defnyddio’r adeilad gan dalu
	Nodyn 12. Rhwymedigaethau amodol a ddatgelir o dan IAS 37
	Nodyn 12. Rhwymedigaethau amodol a ddatgelir o dan IAS 37
	Roedd dau fath o rwymedigaeth amodol yn bodoli ar 31 Mawrth 2021, na ddarparwyd ar eu cyfer yn y cyfrifon.  Roedd y rhain fel a ganlyn:
	(a) Taliadau ex gratia y gellid eu gwneud i apelyddion neu bartïon eraill i apêl o ganlyniad i gamgymeriad cydnabyddedig sy’n achosi gwariant diangen i’r hawliwr. Mae’n anodd iawn rhagweld amseriad a gwerth y taliadau hyn, ond yr amcangyfrif gorau o’r rhwymedigaeth amodol yw £188,000 (2019/20: £5,000);
	(b) Costau ymgyfreitha y gellid mynd iddynt yn dilyn ceisiadau aflwyddiannus i wrthwynebu her i benderfyniad gan Arolygydd yn yr Uchel Lys. Mae’n anodd rhagweld amseriad a gwerth y dyfarniadau hyn. Rydym wedi adolygu tystiolaeth o flynyddoedd blaenorol ar nifer yr achosion a arweiniodd at daliad, a thrwy gymhwyso’r duedd hon i’r achosion yn y flwyddyn gyfredol, amcangyfrifwn rwymedigaeth amodol o £70,000 (2019/20: £88,000).
	Nodyn 13. Ymrwymiadau o dan brydlesi
	Yn ystod y flwyddyn, caiff dau eiddo eu meddiannu gan yr Arolygiaeth a’u defnyddio ar gyfer gweithgareddau gweithredol, un yng Nghaerdydd (Cymru) ac un ym Mryste (Lloegr). Darperir y ddau eiddo trwy femorandwm telerau meddiannu gyda chyrff eraill y Goron. Cafodd yr eiddo yng Nghaerdydd ei drosglwyddo fel rhan o’r trosglwyddo swyddogaeth i weinyddiaeth ddatganoledig Cymru. I ganslo’r memorandwm telerau meddiannu, mae’n ofynnol i ni roi 12 mis o rybudd. Pe byddai’r un o’r ddau yn cael eu terfynu gyda llai o r
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