
 

SL(5)503 – Cod ymarfer mewn perthynas â pherfformiad a 

gwella gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru 

Cefndir a diben 

Mae'r cod ymarfer hwn yn ymwneud â’r modd y mae awdurdodau lleol Cymru yn arfer eu 

swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, ac mae’n nodi sut y bydd awdurdodau lleol yn hybu, yn 

mesur ac yn cynnal y broses o wella gwasanaethau, ac yn gwella bywydau unigolion.  

Dyma brif ddibenion y cod: 

• pennu safonau ansawdd, 

 

• cyflwyno fframwaith perfformiad a gwella, 

  

• nodi'r data a'r dystiolaeth y mae'n rhaid i awdurdodau lleol eu casglu i ddangos cynnydd o ran 

cyflawni'r safonau ansawdd, 

 

• sicrhau bod awdurdodau lleol yn defnyddio data a thystiolaeth yn effeithiol, 

 

• sicrhau bod awdurdodau lleol yn deall eu cyfrifoldeb dros wella canlyniadau lles y rhai y mae 

angen gofal a chymorth arnynt, a dros gynorthwyo gofalwyr.  

Gweithdrefn 

Rhaid gosod y cod gerbron y Cynulliad. Os yw’r Cynulliad, cyn pen 40 diwrnod ar ôl gosod y cod drafft 

(ac eithrio unrhyw gyfnod pan fydd y Cynulliad wedi’i ddiddymu neu yn ystod toriad o dros 4 diwrnod), 

yn penderfynu peidio â chymeradwyo’r cod drafft, ni chaiff Gweinidogion Cymru gyhoeddi’r cod.    

Os na fydd y Cynulliad yn gwneud penderfyniad o’r fath, rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi'r cod (ar 

ffurf y drafft) a daw’r cod i rym ar ddiwrnod a nodir mewn gorchymyn a wneir gan Weinidogion Cymru. 

Craffu o dan Reol Sefydlog 21.7 

Nodwyd dau bwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7 mewn perthynas â'r 

cod hwn. 

1. Mae’r cod yn rhoi pwyslais cryf ar gasglu, defnyddio a rhannu data, a hynny er mwyn gwella 

gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.  Fodd bynnag, nid yw’n cyfeirio at unrhyw asesiad a 

gynhaliwyd, neu y bydd angen ei gynnal,  i fesur effaith y cod ar ddiogelu data. 

Deallwn fod y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yn gosod gofynion llymach mewn perthynas ag 

asesu’r effaith ar ddiogelu data, fel y gellir dadansoddi, nodi  a lleihau risgiau diogelu data’n well. 

2. Mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi mai Llywodraeth Cymru basiodd Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Er mai Llywodraeth Cymru oedd yn gyfrifol am ddrafftio, dylunio a 

chyflwyno’r ddeddfwriaeth, cafodd ei gwneud/pasio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 



 

 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd  

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7 mewn perthynas â'r 

cod hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes asesiad o'r effaith ar ddiogelu data wedi ei gynnal, gan nad yw'r Cod Ymarfer yn ei gwneud yn 

ofynnol casglu, prosesu na rhannu unrhyw ddata personol newydd o dan Erthygl 35(1), 35(3) a 35(4) o'r 

GDPR. Mae unrhyw wybodaeth newydd a gesglir ac a rennir yn unol â'r Cod Ymarfer wedi ei chyfyngu i 

ddata rhifiadol ac nid yw'n dangos pwy yw unrhyw unigolion. 

Ystyrir a yw Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu Data yn ofynnol wrth ddyroddi neu ddiwygio unrhyw 

ganllawiau yn y dyfodol sy'n nodi'r gofynion data o dan y fframwaith perfformiad a gwella. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 2 Mawrth 2020 ac mae'n 

cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 

 


