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CRAFFU GWASANAETHAU CYMUNEDOL AC OEDOLION  

AELODAETH Y PWYLLGOR 

 
 

 
Y Cynghorydd Ali Ahmed  

 
Y Cynghorydd Joseph Carter  

 
Y Cynghorydd Ralph Cook 

 

 
 

Y Cynghorydd Chris Lomax  

 

 
  

 

 
       (Cadeirydd)  

Y Cynghorydd Mary McGarry 
 

 
Y Cynghorydd Chris Davis 

 

 
Y Cynghorydd  Julia Magill             

 

 
Y Cynghorydd Eleanor Sanders 

 
 

 
 

Roedd y Cynghorydd Chris Lomax yn Aelod gweithredol o’r Pwyllgor hwn am ychydig o 
flynyddoedd tan fis Medi 2016, pan fu farw yn annisgwyl. Mae’r Aelodau am dalu teyrnged i’w 
waith caled, ei gyfeillgarwch a’i drugaredd; maent yn hiraethu am ei brofiad helaeth.   

http://www.cardiff.gov.uk/content.asp?nav=2872,4274,4280&parent_directory_id=2865&id=1107&Language=
http://www.cardiff.gov.uk/content.asp?nav=2872,4274,4280&parent_directory_id=2865&id=1197&Language=
http://www.cardiff.gov.uk/content.asp?nav=2872,4274,4280&parent_directory_id=2865&id=1197&Language=
http://www.cardiff.gov.uk/content.asp?nav=2872,4274,4280&parent_directory_id=2865&id=1197&Language=
http://www.cardiff.gov.uk/content.asp?nav=2872,4274,4280&parent_directory_id=2865&id=1206&Language=
http://www.cardiff.gov.uk/content.asp?nav=2872,4274,4280&parent_directory_id=2865&id=6957&Language=


 

 3 

  

CYLCH GORCHWYL PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU 

CYMUNEDOL AC OEDOLION 

 

Craffu, mesur a hybu gwelliant ym mherfformiad y Cyngor wrth ddarparu gwasanaethau a 

chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes gwasanaethau 

cymunedol ac oedolion, gan gynnwys:  

 

 Tai Cyhoeddus a Phreifat  

 Grant Cyfleusterau i’r Anabl  

 Diogelwch Cymunedol  

 Adnewyddu Cymdogaethau a Chymunedau Nesaf  

 Cyngor a Budd-daliadau  

 Amddiffyn Defnyddwyr  

 Strategaeth Pobl Hŷn  

 Gofal Cymdeithasol i Oedolion  

 Gwasanaethau Gofal Cymunedol  

 Iechyd Meddwl a Nam Corfforol  

 Strategaeth Comisiynu  

 Partneriaeth Iechyd  

  

  

  

 

Asesu effaith partneriaethau gydag adnoddau a gwasanaethau a gynigir gan sefydliadau 

allanol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau lleol ar y cyd, cyrff cyhoeddus a 

noddir gan Lywodraeth Cymru a chyrff lled-adrannol anllywodraethol ar effeithiolrwydd 

gwasanaethau’r Cyngor.  

 
 

Adrodd ei ganfyddiadau mewn cyfarfod addas y Cabinet neu'r Cyngor a gwneud 

argymhellion ar fesurau y gallent wella perfformiad y Cyngor a darparu gwasanaethau yn y 

maes.  
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Cymryd rôl Pwyllgor Trosedd ac Anhrefn y Cyngor fel bo angen dan Ddeddf yr Heddlu a 

Chyfiawnder 2006 ac unrhyw ailddeddfwriaeth neu ddiwygiad ohoni yn ogystal â fel 

dirprwy llawn dros y Cyngor i ddefnyddio ei holl rym a chymryd ei holl gyfrifoldebau dan y 

Ddeddf.  
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RHAGAIR Y CADEIRYDD 

 

Croeso i adroddiad olaf y weinyddiaeth hon. Hoffwn ddechrau trwy dalu teyrnged i’r holl bobl 

hynny sydd wedi helpu i sicrhau bod ein craffu’n cyfrannu’n gadarnhaol at wella 

gwasanaethau yng Nghaerdydd. Rydym wedi clywed gan y bobl hynny yr effeithiwyd arnynt 

gan newidiadau arfaethedig i wasanaethau, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaeth, 

gofalwyr, eiriolwyr, cynrychiolwyr a darparwyr gwasanaethau. Rydym wedi clywed gan y 

bobl hynny sy’n rhan o ddatblygu'r gwaith o wella gwasanaethau, gan gynnwys Aelodau'r 

Cabinet, swyddogion y Cyngor a phartneriaid megis Iechyd a Heddlu De Cymru. Ac rydym 

wedi clywed gan sefydliadau allweddol sy’n helpu i lywio cyfeiriad gwasanaethau yn y 

dyfodol, megis Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru  

 

Mae ein gwaith eleni wedi cynnwys ystod eang o bynciau. Mae maes allweddol wedi bod y 

newidiadau mewn gwasanaethau cymdeithasol i oedolion wrth weithredu Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae Aelodau wedi craffu ar 

ddatblygiad gwasanaethau ataliol, prosesau asesu newydd a diogelu oedolion. Mae gwaith 

gwell gyda gwasanaethau Tai ac Iechyd wedi bod yn hollbwysig ar gyfer llwyddiant yn hyn 

o beth; mae Aelodau yn awyddus i'r integreiddio hwn barhau a dwysáu.  

 

Yn ogystal, trafodom faterion yn y system dai yng Nghaerdydd. Edrychom ar y sector tai 

rhent preifat yng Nghaerdydd, ynghyd â gweithredu Rhentu Doeth Cymru, cynlluniau 

trwydded ychwanegol a’r angen i adfer eiddo gwag er mwyn eu defnyddio eto. Ystyriom 

effaith newidiadau i ddeddfwriaeth ddigartrefedd, yr angen i wella’r amser y mae’n cymryd i 

ymdrin â thai cyngor gwag a’r cynigion sydd yn Strategaeth Cysgu ar y Stryd Caerdydd. 

 

Fel y pwyllgor craffu trosedd ac anhrefn ar gyfer y Cyngor, craffom ar waith partneriaeth i 

daclo materion diogelwch cymunedol, ymddygiad gwrthgymdeithasol, cydlyniad cymunedol, 

trosedd casineb a materion yn ymwneud ag economi’r nos.  

 

Gyrrir ein holl waith gan ein hymrwymiad i sicrhau llywodraethu cadarn ar gyfer y Cyngor, y 

caiff dinasyddion leisio eu barn, bod newidiadau i wasanaethau yn arwain at welliannau 

cadarnhaol a bod y bobl hynny sy'n gyfrifol am adnoddau'r Cyngor yn cael eu dwyn i gyfrif i 

sicrhau bod yr adnoddau'n cael eu defnyddio'n dda. Mae’r adroddiad hwn yn nodi effaith ein 
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gwaith ac mae’r atodiad ar ddiwedd yr adroddiad yn dangos ein heffaith yn ystod oes y 

weinyddiaeth hon.  

 

 

 

Hoffwn ddiolch i fy nghyd-aelodau’r Pwyllgor am eu cymorth a’u gwaith eleni.  Yn olaf, rwy’n 

hynod o ddiolchgar i staff y Gwasanaethau Craffu a Gwasanaethau Aelodau sydd wedi 

gweithio’n ddiflino i gefnogi’r Pwyllgor dros y pum mlynedd diwethaf.   

 

 

 

 

 

Y Cynghorydd Mary McGarry 
Cadeirydd, Pwyllgor Craffu ar Wasanaethau Cymunedol ac Oedolion 
Mawrth 2017 
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TROSOLWG  

 

Mae gan Bwyllgor Craffu ar y Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion rôl bwysig o ran 

asesu perfformiad y gwasanaeth a rhoi gwybodaeth am ddatblygu gwasanaethau a 

pholisïau mewn ystod o wasanaethau’r Cyngor, yn cynnwys pob agwedd ar dai, 

adnewyddu cymdogaethau a gofal cymdeithasol i oedolion.  Y Pwyllgor hefyd yw pwyllgor 

craffu’r Cyngor ar drosedd ac anhrefn. 

 

Un o brif nodau’r Pwyllgor yw edrych ar bethau o safbwynt defnyddwyr gwasanaeth a 

dinasyddion a defnyddio hyn er mwyn gwneud sylwadau ac argymhellion i’r Cabinet ar sail 

gwybodaeth. Rydym wedi gwahodd gofalwyr, eiriolwyr, dinasyddion, partneriaid a’r trydydd 

sector i gyfrannu at ein gwaith, yn ogystal â gwrando ar Aelodau a swyddogion y Cyngor a 

sefydliadau statudol ac adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth. Hyd yn hyn, mae 29 o 

dystion allanol wedi cyfrannu at y Pwyllgor eleni.  

                       

Rhwng mis Mehefin 2016 a mis Mawrth 2017, bu i’r Pwyllgor graffu ar y pynciau canlynol:  

 

 

 

 

 

 

 Ymatebion y Cabinet – Pan fo’r Pwyllgor yn derbyn Ymateb gan y Cabinet sy’n 

manylu ar a yw’r Cabinet wedi derbyn neu wrthod argymhellion wedi’u gwneud gan 

y Pwyllgor yn dilyn Ymholiad gorchwyl a gorffen. 

o Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau iechyd 

meddwl i oedolion. 

o Lleihau Trosedd ac Anhrefn yn Economi’r nos. 

 

 Dadansoddi Dwys – Pan fo’r Pwyllgor wedi cynnal archwiliad dwys ond byr i bwnc, 

a all arwain at argymhellion i Aelod y Cabinet:  

o Rheoli Tai Cyngor Gwag. 

o Addasiadau Anabl. 

o Gosod Targedau Digartrefedd.  
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 Datblygu a/neu Adolygu Polisi – Pan fo’r Pwyllgor wedi cyfrannu at brosesau 

datblygu polisi’r Cyngor, er enghraifft trwy ystyried dogfennau polisi drafft a/neu pan 

fo’r Pwyllgor wedi ystyried gweithredu polisïau, gan feddwl a yw hyn wedi digwydd 

yn brydlon a beth fydd effaith y polisi, gan roi cyfle i’r Cabinet wybod barn Aelodau’r 

Pwyllgor Craffu ar ba un ai oes angen gwneud newidiadau ai peidio: 

o Adroddiad Blynyddol a Ffordd Ymlaen Cymunedau yn Gyntaf 

o Asesiad - Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

o Cynllun Gweithredu Tai Blynedd Demensia: Adroddiad ar Gynnydd.  

o Gofal Cartref. 

o Diogelwch Cymunedol. 

o Taliadau Uniongyrchol. 

o Tai’r Sector Rhent Preifat. 

o Diogelu Oedolion.  

o Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol – Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

 

 Cyn penderfynu – Pan fo’r Pwyllgor wedi gwerthuso a gwneud sylwadau ar 

gynigion polisi cyn y Cabinet, sy’n rhoi cyfle i’r Cabinet wybod barn Aelodau’r 

Pwyllgor Craffu cyn penderfynu: 

o Strategaeth Tai 

o Ail-gomisiynu Gwasanaethau Cyngor a Chymorth (gan gynnwys cymorth yn 

ôl yr angen, cyngor a chymorth rhyw-benodol). 

o Ailgomisiynu’r Fframwaith Cynnal a Chadw Adeiladau. 

o Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Pobl Agored i Niwed. 

o Cynllun Corfforaethol. 

o Cynigion Cyllideb 

o Strategaeth Cysgu ar y Stryd. 

 

 Monitro Cynnydd – Pan fo’r Pwyllgor wedi monitro cynnydd y Cyngor wrth roi 

camau gweithredu y cytunwyd arnynt ynghynt ar waith: 

o  ‘Llety ar gyfer Teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr yng Nghaerdydd’ (2010). 

o  ‘Adolygu Dulliau Aml-asiantaeth o Daclo Gwaith Rhyw/Puteindra’ (2012). 

o  ‘Bodloni'r Angen am Dai Fforddiadwy' (2013). 

o  ‘Ymddygiad Gwrthgymdeithasol’ (2013). 

o  ‘Lliniaru Effaith Diwygio Lles’ (2013). 

o  ‘Cynnig Gofal Cymdeithasol Oedolion i Gymunedau Lleiafrifol’ (2013). 
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o  ‘Cynnig Gwasanaethau i Ofalwyr Oedolion’ (2013). 

o  ‘Cŵn Peryglus’ (2014). 

o  ‘Effaith Diwygio Lles Tan Breswylio Tai Cymdeithasol (Treth Ystafell Wely) 

yng Nghaerdydd’ (2014). 

o  ‘Taclo Masnachu Pobl yng Nghaerdydd’ (2014). 

o Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau iechyd 

meddwl’ (2015). 

o  ‘Lleihau Trosedd ac Anhrefn yn Economi’r nos’ (2016). 

 

 Monitro Perfformiad – Pan fo’r Pwyllgor wedi monitro perfformiad y Cyngor: 

o Adroddiad Blynyddol 

Cyfarwyddwr y 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol  

o Adroddiad Blynyddol 

Diogelu Corfforaethol 2015-

16. 

o Adroddiadau Perfformiad 

Chwarterol – 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol i Oedolion, 

Cymunedau a Thai, 

Gweithrediadau’r Ddinas a 

Datblygu Economaidd.  

o Monitro Cyllidebau Mis 4 a 

Mis 6 - Gwasanaethau 

Cymdeithasol i Oedolion, 

Cymunedau a Thai, 

Gweithrediadau’r Ddinas a 

Datblygu Economaidd. 

 

 Briffio’r tu allan i’r Pwyllgor 

o Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Gofynion 

Perfformiad a Dyletswyddau Statudol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 

Cymdeithasol – Gweithdy  

o Diogelu Plant ac Oedolion: Gweithdy. 

 

 Papurau Briffio 

o Cynllun Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlfeddiannaeth: Adroddiad ar 

Gynnydd 

o Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: 

Gwasanaethau Ataliol  

o Swyddfa Archwilio Cymru: Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal (Tachwedd 2016) 

o Cynllun Gweithredu Tair Blynedd Demensia: Adroddiad ar Gynnydd (Mawrth 

2017). 
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Dros y flwyddyn, bu i’r Pwyllgor Craffu gynnal 10 cyfarfod pwyllgor ac ysgrifennu 21 llythyr 

i’r Cabinet, at swyddogion a phartneriaid allanol yn rhannu ei sylwadau, argymhellion a 

phryderon yn dilyn craffu ar eitemau mewn cyfarfodydd pwyllgor. Bu i’r Pwyllgor gynnal 

cyfarfodydd ar y cyd â’r Pwyllgor Craffu ar Blant a Phobl Ifanc er mwyn craffu ar Adroddiad 

Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2015-16. 

 

Bu i’r Aelodau ffurfio Panel Monitro Perfformiad a Chyllideb, sydd wedi cynnal 6 chyfarfod 

y flwyddyn hon, cynnal dau ddadansoddiad dwys a derbyn adroddiad ar gynnydd 

dadansoddiad dwys blaenorol. Mae trydydd dadansoddiad dwys ar y gweill ar y Llwybr 

Gofal.  

 

Bu i’r Aelodau fynychu nifer o ddigwyddiadau craffu eraill gan gynnwys: cyfarfodydd 
fforwm ar gyfer rhaglenni gwaith, cyfarfodydd cyn Pwyllgor; gweithdy a ganolbwyntiodd ar 
Ofynion Perfformiad a Dyletswyddau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Yn ogystal, aeth Aelodau i ddigwyddiadau hyfforddi a briffio, gan gynnwys rhai ar Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, y Gyllideb, Cynllun Corfforaethol, 

Dinas Byw, Llywodraethu Gwybodaeth, Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth. 

 

 

YMATEB I SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU 

 

Bu i adroddiad archwilio Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer Caerdydd ym mis Chwefror 

2016 gynnwys y canlynol mewn perthynas â Chraffu:  

 Datblygu ymagwedd at graffu ar draws (o ystyried natur gynyddol darparu 

gwasanaethau a llywodraethiant ar y cyd, ac agenda Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol). 

 Ystyried swyddogaeth craffu wrth fynd i’r afael â’r heriau strategol sy’n wynebu’r 

Cyngor ar yr adeg yma. 
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 Sicrhau bod unrhyw lefydd gweigion ar bwyllgorau craffu yn cael eu llenwi yn 

gyflym. 

 Ystyried pwyllgorau craffu ar we-ddarlledu. 

 

Mewn ymateb i’r adroddiad hwn, cytunodd y Cabinet ar Ddatganiad Gweithredu.  Bu i hyn 

gynnwys ‘Adolygiad ar Graffu’, gyda’r adroddiad  canlyniadol yn cael ei ddwyn gerbron 

Pwyllgor y Cyfansoddiad ar 2 Mawrth 2017. Yn ogystal, mae trefniadau i graffu ar faterion 

traws-faes wedi’u datblygu gan y Cyngor gan gynnwys: 

 Cyfarfodydd cydbwyllgor i graffu ar faterion traws-faes: Gwasanaethau 

Cymdeithasol, Hybiau Cymunedol, Mecanweithiau Cyflenwi Amgen; a Masnachu 

Pobl. 

 Grwpiau gorchwyl a gorffen ar y cyd: i ystyried Ardoll Seilwaith Cymunedol a 

Mecanwaith Cyflenwi Amgen.  

 Cydgraffu gydag awdurdodau cyfagos ar faterion yn cynnwys Gwasanaethau 

Rheoliadol a Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De. 

o Cytundeb y byddai’r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad yn cymryd y 

rhan drosolwg arweiniol dros graffu gwaith Bwrdd Partneriaeth Caerdydd, gyda’r 

pedwar Pwyllgor arall yn mynd i’r afael a chraffu’n fanwl ar ffrydiau gwaith y Bwrdd 

Partneriaeth.  

 

Mae lleoedd gweigion yn cael eu dyrannu i grwpiau gwleidyddol yn unol â rheolau 

gwleidyddol cyfrannol, yn cael eu trafod yn fisol gyda Chwipiau’r Grwpiau Pleidiol, gyda’u 

cytundeb, ac wedi eu cynnig i grwpiau gwleidyddol eraill a chynghorwyr annibynnol lle nad 

yw plaid wedi dymuno cymryd cyfran o seddi.  Mae penodiadau i leoedd gweigion ar 

bwyllgorau yn eitem sefydlog ar bob agenda cyfarfod cyngor.  Fel ateb tymor byr, 

penderfynodd y Cyngor Llawn ym mis Gorffennaf 2016 i leihau nifer yr aelodau ar 

bwyllgorau craffu i wyth Aelod ar gyfer gweddill y Weinyddiaeth hon.  Bu i Arolwg Aelodau 

2016 hefyd archwilio'r heriau a wynebid gan Aelodau wrth lenwi llefydd gweigion ar 

Bwyllgorau.  Canfu fod ystod o heriau, gan gynnwys dyletswyddau Cyngor eraill a 

phwysau ar y teulu a'r gwaith yn ffactorau allweddol.  

 

Mae cyfleusterau gwe-ddarlledu ar waith yn Neuadd y Sir a Siambr Neuadd y Ddinas sy’n 

galluogi cyfarfodydd Pwyllgor Craffu, cyfarfodydd Pwyllgor Cynllunio a chyfarfodydd y 

Cyngor Llawn i gael eu gwe-ddarlledu.   
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Cyfarwyddodd y Datganiad Gweithredu i’r broses o gyflwyno gwe-ddarlledu cyfarfodydd 

pwyllgor gynnwys un cyfarfod pwyllgor craffu y mis o fis Rhagfyr 2016 ymlaen. Treialodd y 

Pwyllgorau Craffu we-ddarlledu rhwng mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2016, a chynhaliwyd 

Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant y gwe-ddarllediad craffu byw cyntaf ym mis Rhagfyr 

2016.  
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DADANSODDI DWYS  

 
 

Rheoli Tai Cyngor Gwag 

 

Bu i banel Perfformiad y Pwyllgor gyfarfod i adolygu cynnydd wrth gyflawni gwelliannau ym 

maes rheoli tai cyngor gwag, yn dilyn dadansoddiad dwys yn 2015/16. Cafwyd eu 16 o 

argymhellion eu derbyn ac roedd Aelodau'n awyddus i ddeall effaith gweithredu'r rhain. 

Roedd Aelodau’n falch iawn o nodi ymrwymiad amlwg gan swyddogion i yrru gwelliannau 

yn y maes hwn, perfformiad gwell o ran amseroedd ailosod a gwelliannau canlyniadol o 

ran colli rhent a chanran y stoc sy’n wag.  

 
 

Addasiadau Anabl 

 

Yn dilyn dirywiad ym mherfformiad yn 2015/16 a phryderon nad yw perfformiad yn 

Chwarter Un 2016/17 yn dangos arwyddion o wella, bu i Aelodau gyfarfod â swyddogion i 

adolygu cynlluniau i liniaru’r materion. Roedd Aelodau'n falch o ganfod bod swyddogion 

wedi dadansoddi’r materion oedd yn effeithio ar berfformiad yn drylwyr ac yr oedd 

ganddynt gynllun clir i fynd i’r afael â’r rhain.  Mae Aelodau yn argymell bod pwyllgor yn y 

dyfodol yn blaenoriaethu’r maes hwn i’w graffu’n gynnar.  

 
 

Gosod Targedau Digartrefedd 

 

Ar gais Cyfarwyddwr Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid, bu i Aelodau 

adolygu'r dull a gymerwyd i osod targedau ar gyfer dangosyddion perfformiad ar gyfer 

digartrefedd. Bu i aelodau edrych ar faterion sy’n effeithio ar berfformiad hyd yn hyn, 

newidiadau hysbys wedi'u cynllunio ar gyfer 2017/18 ac effaith tebygol y rhain, a 

thueddiadau ym mherfformiad digartrefedd. Bu i Aelodau drafod gyda swyddogion 

briodoldeb a pherthnasedd dangosyddion arfaethedig a pha mor hawdd y byddai cyflawni'r 

targedau arfaethedig. Yn gyffredinol, roedd Aelodau yn fodlon ar y targedau arfaethedig a’r 

rhesymeg a ddefnyddiwyd.  
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DATBLYGU POLISI A CHRAFFU CYN PENDERFYNU 

 

Mae’r Aelodau wedi gwneud cryn dipyn o graffu cyn penderfynu a gwaith datblygu polisi 

ynghlwm â materion Gofal Cymdeithasol a Thai yn ogystal â Diogelwch Cymunedol a 

chraffu ar Drosedd ac Anhrefn. Mae manylion rhai o’r rhain ar gael isod ac yn yr adran 

nesaf; mae rhestr gyflawn o bynciau ynghynt, ar dudalennau 5 a 6.  

 

 

 

 
 

Gofal Cartref 

 

Bu i Aelodau ganolbwyntio ar bedwar prif faes: capasiti, cynaliadwyedd a chyfyngu; 

ansawdd; rheoli costau; a threfniadau i’r dyfodol. Bu i Aelodau gyfarfod â chynrychiolwyr 

darparwyr gofal cartref, defnyddwyr gwasanaeth, Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru, y Cynghorydd Elsmore (Aelod Cabinet dros Iechyd, Tai a Llesiant) a 

swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol.  

 

Roedd Aelodau’n falch o nodi parodrwydd clir yr holl grwpiau i gydweithio’n adeiladol i fynd 

i’r afael ag eiddilwch yn y farchnad ofal cartref a datblygu atebion sy’n gweithio i 

Gaerdydd. Bu i Aelodau nodi mai’r prif fater sy’n effeithio ar gapasiti yng Nghaerdydd yw’r 

gallu i recriwtio a chadw staff dibynadwy o ansawdd da, a bod hyn yn gysylltiedig â'r ffaith 

bod gweithwyr gofal yn derbyn tâl isel. Bu i Aelodau ganmol yr Ymgyrch Recriwtio 

Gofalwyr arfaethedig a’r peilot Gweithio’n Lleol. Fodd bynnag, teimlai’r Aelodau na fyddai’r 

rhain yn ddigon i fynd i’r afael â materion capasiti tra bod diffygion cynhenid yn y system 

iechyd a gofal cymdeithasol yn dal i fodoli. Roedd Aelodau’n falch o glywed bod y Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol yn gweithio ar y materion hyn a bu iddynt gynllunio i graffu ar 

hyn ymhellach. 

 

 

O ran ansawdd, bu i Aelodau archwilio sut mae prosesau newydd yn galluogi’r Cyngor i 

gael sicrwydd bod darparwyr yn bodloni’r canlyniadau a ddymunid y mae’r cleient yn gofyn 

amdanynt. Yn ogystal, bu i Aelodau geisio gwybodaeth o ran ymweliadau 15 munud ac 
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roeddent yn falch clywed swyddogion yn cadarnhau mai rhoi pen ar yr ymweliadau 15 

munud yw'r nod.  

 

O ran rheoli costau, bu i Aelodau nodi bod rheoliadau awdurdodi ar waith ar gyfer 

pecynnau gofal cartref cost uchel a bod cais pwysau wedi’i gyflwyno ar gyfer 2017-2018 i 

fodloni angen demograffig am ofal cartref sy’n tyfu. Yn ogystal, bu i Aelodau nodi 

tystiolaeth gan gynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaeth a darparwyr gofal cartref nad yw'n 

anghyffredin i gleientiaid gael Taliadau Uniongyrchol ychwanegol i dalu’r ffioedd a godir.  

 

Bu i Aelodau nodi bod gwaith ar y gweill i ddatblygu model cynaliadwy ar gyfer gofal 

cartref gan fod y drwydded ar gyfer y system gyfredol yn dod i ben ym mis Tachwedd 

2018.  

 

Yn ei hymateb, dywedodd y Cynghorydd Elsmore, Aelod Cabinet dros Iechyd, Tai a 

Llesiant y hoffai “ddiolch i Aelodau am eu sylwadau adeiladol” a bu iddi roi gwybodaeth 

ychwanegol y gofynnwyd Aelodau amdani. 

 

 

Tai’r Sector Rhent Preifat 

 

Bu i Aelodau graffu nifer o weithiau ar Dai’r Sector Rhent Preifat.  Yn rhan o hyn, 

edrychwyd ar sut y mae eiddo gwag yn y sector preifat yn cael eu hadfer er mwyn eu 

defnyddio eto, gweithredu Rhentu Doeth Cymru a Chynlluniau Trwyddedu Ychwanegol ar 

gyfer Tai Amlfeddiannaeth. 

 

O ran adfer eiddo gwag yn y sector preifat er mwyn eu defnyddio eto, bu i Aelodau sylwi ar 

ostyngiad sylweddol yn y dangosydd perfformiad wedi’i gyhoeddi ar gyfer hyn a bu iddynt 

geisio esboniad gan swyddogion. Daeth yn glir fod angen penderfynu ar ba faes sydd 

bellach yn gyfrifol am y gwaith hwn, ar ôl ailstrwythuro.  Yn y cyfarfod, bu i uwch 

swyddogion ymrwymo i gyfarfod i ddatrys y mater ac i nodi adnoddau. Ar ôl hynny, 

cadarnhawyd bod y cyfarfodydd wedi’u cynnal ac y byddai’r Gwasanaethau Rheoliadol a 

Rennir yn gwneud y gwaith hwn. Yn rhan o Gynigion Cyllidebol 2017-2018, cyflwynwyd 

cais am swydd a fyddai’n canolbwyntio ar waith i’w wneud gyda chartrefi gwag.  
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Briffiwyd Aelodau ar y gwaith o weithredu’r Cynllun Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer Tai 

Amlfeddiannaeth. O ran Rhentu Doeth Cymru, bu i Aelodau ofyn am ddiweddariadau ar 

weithredu. Disgwyliwyd i’r diweddariad diweddaraf wedi’i drefnu ddigwydd yn agos at y 

dyddiad ‘mynd yn fyw’. Bu i Aelodau wahodd cyflwyniadau ysgrifenedig gan gynrychiolwyr 

landlordiaid ac asiantau rheoli, Undeb y Myfyrwyr ac Aelodau ward y wardiau hynny gyda’r 

nifer uchaf o fyfyrwyr. Cafodd Aelodau gyflwyniadau ysgrifenedig gan bob un o’r rhain a bu 

iddynt eu defnyddio i nodi materion i’w harchwilio gyda thystion. Yn dilyn y cyfarfod, 

dywedodd y Cynghorydd Derbyshire, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd: “Diolch am y 

cyfle i fynychu’r pwyllgor craffu i drafod gweithredu Rhentu Doeth Cymru. Rwy'n 

gwerthfawrogi cyfraniad at y gwaith o ddatblygu’r fenter wrth i ni ymdrechu i wella’r 

gwasanaeth”. 

 

Strategaeth Tai 

 

Gwnaeth yr Aelodau longyfarch swyddogion am greu strategaeth dull system gyfan, 

gynhwysfawr ar sail tystiolaeth mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol 

Cofrestredig, cydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol a landlordiaid y sector preifat. Bu i 

Aelodau gydnabod y byddai angen gwaith partneriaeth helaeth yn rhan o’r strategaeth i 

gyflawni’r camau gweithredu ac y byddai cynnwys partneriaid ar ddechrau’r broses yn 

helpu gyda hyn.  

 

O ran cynnwys y strategaeth, bu i Aelodau argymell cyfeirio’n fwy cyflawn at y cymunedau 

Lleiafrifoedd Ethnig a Du yng Nghaerdydd a’r gwaith y caiff ei wneud i sicrhau y caiff eu 

hanghenion tai penodol eu hasesu ac y cynllunnir ar eu cyfer. Yn ogystal, bu i Aelodau 

argymell: bod y Strategaeth yn cyfeirio at Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 y 

Cyngor; ei bod yn glir y caiff 4,220 o gartrefi fforddiadwy eu darparu yn ystod 5 mlynedd y 

strategaeth, yn hytrach nag oes y CDLl; a bod cyfeiriad yn y strategaeth at y ffaith bod 

dyluniad tai, ac ystadau, yn hollbwysig i sicrhau tai fforddiadwy cynaliadwy o ansawdd y 

mae trigolion am fyw ynddynt ac sy’n cyfrannu at gymunedau gwydn.  
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Yn ei hymateb, dywedodd y Cynghorydd Elsmore, Aelod Cabinet dros Iechyd, Tai a 

Llesiant y caiff y Strategaeth Tai ei newid fel y bydd yn cyfeirio at y canfyddiadau sydd yn 

Asesiad Marchnad y Strategaeth Dai Lleol ar anghenion tai cymunedau pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig ac y byddai dolenni i gamau gweithredu yn y strategaeth yn glir. 

Dywedodd hi hefyd y caiff y Strategaeth ei newid fel y bydd yn cyfeirio at Gynllun 

Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 y Cyngor ac i’w gwneud yn glir y caiff 4,220 o gartrefi 

fforddiadwy eu darparu yn ystod oes y Strategaeth. Dywedodd ei bod yn cytuno bod 

‘ansawdd dylunio’n bwysig iawn yn natblygiadau tai newydd ac y caiff barn y Pwyllgor ei 

rhoi i gydweithwyr yn yr adran Cynllunio a’r bobl hynny sy’n gweithio ar safleoedd y 

Rhaglen Partneriaeth Tai. Bydd swyddogion yn gweithio gyda chydweithwyr Cynllunio i 

sicrhau yr adlewyrchir y pryder hwn yn nrafft terfynol y ddogfen.’ 

 

 

Ailgomisiynu Gwasanaethau Cyngor a Chymorth 

Bu i Aelodau graffu cyn penderfynu ar yr adroddiad i’r Cabinet ar ail-gomisiynu 

gwasanaethau cyngor a chymorth. Mae’r elfen gwasanaethau cymorth yn cynnwys 

cymorth yn ôl yr angen i bobl hŷn, cymorth yn ôl yr angen i ddefnyddwyr gwasanaeth 

generig a gwasanaethau cymorth rhyw-benodol. I helpu gyda'r craffu, bu i Aelodau 

wahodd cynrychiolwyr o ystod o ddarparwyr yn ogystal â’r Aelodau Cabinet a swyddogion 

perthnasol.  

Bu i Aelodau archwilio materion yn ymwneud â’r canlynol: y ffordd y gallai’r pecynnau 

comisiynu gael eu cynnig i ddarpar geiswyr; y cydbwysedd rhwng ansawdd a chost wrth 

werthuso tendrau; lefel y dirprwyo a awgrymwyd ar gyfer comisiynu Cymorth Rhyw-

benodol; a’r angen i gadw hyblygrwydd, ac i gynnal dull “diwylliant dysgu” cadarn wrth i 

drefniadau ail-gomisiynu symud ymlaen. 

Bu i Aelodau wneud nifer o argymhellion, gan gynnwys:  

- ei gwneud yn glir yn adroddiad y Cabinet ei bod yn bosibl cael prif sefydliad gydag 

ychydig isgontractwyr o bosibl.  

- sicrhau bod yr adroddiad drafft yn cadw hyblygrwydd i alluogi swyddogion i 

ymchwilio ymhellach gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eraill i weld a 

oes dulliau eraill o gael y rhaniad canran rhwng ansawdd a chost a fyddai'n fwy 

priodol i fodloni anghenion pobl y mae angen y gwasanaethau hyn arnynt; 
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- newid argymhelliad 4i i gynnwys cyfeiriad at rôl craffu yn y dyfodol wrth lywio’r 

cynigion ailgomisiynu sy’n dod i’r wyneb (yn benodol ar gyfer ‘gwasanaethau rhyw-

benodol’ ond ar gyfer holl agweddau ar y cynigion o bosibl); a 

- newid yr adroddiad i gydnabod yr angen i barhau i weithio'n agos gyda darparwyr a 

phartneriaid Trydydd Sector, i reoli unrhyw ganlyniadau anfwriadol a sicrhau y gallai 

unrhyw wersi sy’n dod o drefniadau comisiynu diweddar a chyfredol lywio cynigion 

yn y dyfodol yn agos. 

Yn ei ymateb, Dywedodd y Cynghorydd De’Ath, Aelod Cabinet dros Sgiliau, Diogelwch, 

Ymgysylltu a Democratiaeth “Rwy’n croesawu’r sylwadau adeiladol a defnyddiol sydd yn y 

llythyr yn fawr. .. Mae eich holl argymhellion wedi’u derbyn ac mae’r adroddiad wedi’i 

newid i adlewyrchu hyn.” 

 
 

CRAFFU DIOGELWCH CYMUNEDOL A THROSEDD AC 

ANHREFN 

 

Yn ystod 2016-17, mae Aelodau wedi gwneud y gwaith canlynol i gyflawni eu cyfrifoldebau 

ar gyfer craffu ar waith y Bartneriaeth Trosedd ac Anhrefn a diogelwch cymunedol yng 

Nghaerdydd:  

 

- wedi derbyn a chraffu ar yr ymateb i’w Hymholiad manwl i sut mae lleihau Trosedd 

ac Anhrefn sy’n gysylltiedig ag Economi’r nos mewn cyfnod o lymder.  

- wedi craffu cyn penderfynu ar adroddiad Cabinet ar Ailgomisiynu Gwasanaethau 

Cyngor a Chymorth, oedd yn cynnwys cymorth rhyw-benodol parthed cam-drin 

domestig; 

- wedi craffu’n ddwys ar Ddiogelwch Cymunedol a Diogelu Oedolion;  

- wedi monitro'r gwaith o weithredu argymhellion a gytunwyd o Ymholiadau blaenorol 

yn ymwneud â Diogelwch Cymunedol, yn cynnwys: Gwaith Rhyw/ Puteindra, 

Masnachu Pobl, Cŵn Peryglus ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. 

 

Mae Aelodau hefyd wedi parhau i godi eu pryderon am ddiffyg adroddiadau perfformiad ar 

gyfer y Bartneriaeth Trosedd ac Anhrefn; mewn blynyddoedd blaenorol, mae Aelodau wedi 

derbyn yr adroddiadau hyn bob chwe mis. Disgwylir adroddiad perfformiad chwarterol 

wedi’i adolygu o Chwarter Un 2017/18. 
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Diogelwch Cymunedol 

 

Bu i Aelodau groesawu cynrychiolwyr o’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) a 

Chomisiynydd Cynorthwyol Heddlu a Throseddu i’w cyfarfod i graffu ar waith partneriaeth i 

daclo trosedd ac anhrefn a materion diogelwch cymunedol. Bu i aelodau ganolbwyntio’n 

benodol ar lywodraethu, perfformiad ac effeithiolrwydd gweithredol parthed cydlyniad 

cymunedol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

 

O ran llywodraethu, bu i Aelodau archwilio effaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y 

tirlun llywodraethu partneriaethau. Bu i Aelodau nodi bod cytundeb cyffredinol bod y 

trefniadau PDC a BGC newydd yn well na threfniadau blaenorol. Bu i Aelodau archwilio’r 

perthynas rhwng gwneud penderfyniadau ar lefel BGC/PDC ac ar lefel sefydliadau 

cyfansoddol. Ar sail y wybodaeth a roddwyd yn y cyfarfod, bu i Aelodau argymell bod 

gwaith pellach yn cael ei wneud i eirio’n glir ac yn dryloyw yng nghylch gorchwyl y 

BGC/PDC yr angen i bob aelod BGC/PDC fynd yn ôl i gyrff penderfynu ei sefydliad 

perthnasol pan fo angen penderfyniadau ffurfiol gan y cyrff hyn.  

 

O ran perfformiad, cytunodd Aelodau gyda chynigion ar gyfer canlyniadau sy'n seiliedig ar 

adroddiadau sy'n dangos effaith gwaith y PDC. Bu i Aelodau sylwi ei bod yn bwysig cael 

nid yn unig nifer y digwyddiadau a throseddau ond hefyd fesurau sy’n dangos sut y 

ymdrinnir â’r rhain, er enghraifft, cyfraddau sancsiynu/canfod, cyfraddau erlyn, cyfraddau 

euogfarnu a chyfraddau boddhad dioddefwyr. Mae Aelodau yn cydnabod y bydd yn 

cymryd amser i roi’r rhain ar waith ar gyfer yr holl gategorïau ac felly, bu i Aelodau 

argymell bod y categorïau Cam-drin Domestig ac Ecsploetiaeth Ddynol yn cael eu dewis 

fel y categorïau i ddechrau’r adrodd ychwanegol hyn. 

 

O ran effeithiolrwydd gweithredol, cafodd Aelodau sicrwydd gan dystiolaeth a roddwyd o 

waith partneriaeth parthed cydlyniad cymunedol fod gwaith partneriaeth glir ar waith i 

daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol lle bo tenantiaid tai cymdeithasol yn rhan ohono, 

boed fel y dioddefwyr neu'r troseddwyr. Fodd bynnag, ni chafwyd eglurdeb o'r fath yn y 

cyfarfod ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y sectorau perchen-feddiannydd neu 

rent preifat, lle nad yw tenantiaid tai cymdeithasol yn rhan ohono. Yn ogystal bu i Aelodau 
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argymell bod y PDC yn ystyried sut mae sicrhau y cymerir â dull strategol rhagweithiol i 

daclo achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol ledled y ddinas. 

 

Yn ei ymateb, dywedodd y Cynghorydd De’Ath, Aelod Cabinet dros Sgiliau, Diogelwch, 

Ymgysylltu a Democratiaeth: y byddai’r Pwyllgor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am 

unrhyw fireinio sylweddol ym maes llywodraethu; byddai ychwanegiad at y cylch gorchwyl 

yn cael ei ddrafftio i'w ystyried yng nghyfarfod y BGC yn y dyfodol; o Chwarter 1 2017-18 

bydd adroddiadau perfformiad hefyd yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol a nodwyd yn y 

Llif Gwaith Ecsploetiaeth; a bydd llif gwaith â blaenoriaeth newydd i gefnogi datblygiad 

Cymunedau Gwydn, y dylai, ynghyd â gwaith i daclo Profiadau Plentyndod Niweidiol, 

gryfhau’r dull ataliol o daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

 
 

Diogelu Oedolion  

 

Bu i Aelodau groesawu cynrychiolwyr o Fwrdd Rhanbarthol Diogelu Oedolion Caerdydd a 

Bro Morgannwg a bu iddynt glywed am waith wedi’i wneud hyd yn hyn i ymateb i’r 

dyletswyddau newydd ynghylch Diogelu Oedolion sydd yn Neddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  

 

Bu i Aelodau argymell bod y Bwrdd Rhanbarthol yn cydweithio i roi hyfforddiant ar y cyd ar 

waith i sicrhau bod yr holl staff sy’n rhan o ymchwiliadau yn gallu casglu a chofnodi 

tystiolaeth i safonau PACE, p’un a yw’n arwain at ymchwiliad troseddol neu beidio. Mae 

hyn i sicrhau bod y Bwrdd yn gweithredu ar ganfyddiadau adolygiad Ymgyrch Jasmine. Yn 

ôl yr adolygiad hwn, mae casglu tystiolaeth a chadw cofnodion mewn ffordd wael yn 

golygu na wneir cysylltiadau hollbwysig; mae hyn yn golygu nad yw cam-drin ac 

esgeulustod yn cael eu hatal cyn gynted ag y gallent.   

 

Bu i Aelodau ystyried Cynllun Busnes drafft y Bwrdd a bu iddynt argymell ei ddiwygio i 

gynnwys tabl sy’n rhestru swyddogaethau craidd y Bwrdd a, ar gyfer pob un o’r rhain, yn 

nodi sut y caiff y swyddogaethau hyn eu cyflawni. 

 

Mae Aelodau yn credu bod gan y Bwrdd Rhanbarthol gyfle i adeiladu perthynas  gyda’r 

Bwrdd Cenedlaethol, gyda nod cyffredinol o gryfhau diogelu oedolion ledled Cymru. I’r 

perwyl hwn, bu i Aelodau argymell bod y Bwrdd Rhanbarthol yn cytuno i argymell i’r Bwrdd 
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Rhanbarthol bod y Bwrdd Cenedlaethol yn gweithio i sicrhau bod yr holl Aelodau Etholedig 

yn derbyn gwiriadau GDG a bod y Bwrdd Rhanbarthol yn argymell i’r Bwrdd Cenedlaethol 

bod y Bwrdd Cenedlaethol yn cymryd y rôl arweiniol yn y gwaith o ddatblygu a chytuno ar 

ddiffiniadau data cenedlaethol.  

 

O ran rôl Cyngor Caerdydd, bu i Aelodau argymell bod hyfforddiant ar ddiogelu oedolion ar 

gyfer yr Aelodau sy’n cael eu hethol ym mis Mai 2017 a’i bod yn ffurfio rhan o’r 

hyfforddiant sefydlu gorfodol fel y mae’n rhaid i bob Aelod fynychu.  

 

Aros am Ymateb  
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CYNLLUN CORFFORAETHOL A CHYLLIDEB 

 

Yn ei gyfarfod ym mis Chwefror 2017, bu i’r Pwyllgor ystyried Cynllun Corfforaethol drafft y 

Cyngor a’r cynigion drafft ar gyfer cyllideb 2017-18. Bu i Aelodau nodi bod Cynllun 

Corfforaethol 2017-18 drafft yn dangos gwelliannau wedi’u gwneud mewn blynyddoedd 

diweddar wrth leihau maint y Cynllun a’i wneud iddo ganolbwyntio'n fwy ar nodi 

blaenoriaethau’r Cyngor yn glir. I gynorthwyo gyda’r gwelliant hwn, bu i Aelodau argymell 

mwy o fireinio, megis rhoi gwybodaeth gyd-destunol fel y gallai darllenwyr ddeall 

gwybodaeth a roddir ynghylch targedau a chanrannau. Yn ogystal, bu i Aelodau argymell 

cynnwys mesur a tharged addas i ddangos cynnydd wrth gyflawni’r ymrwymiad o ran 

gwasanaethau cymorth trais domestig. 

 

O ran y gyllideb, bu i Aelodau godi pryderon penodol am gynlluniau adfywio canolfannau 

siopa cymunedol, gan dynnu sylw at yr angen i roi cynlluniau amgen ar waith yn lle osn ad 

yw tenantiaid yn barod i ymsefydlu neu os nad ydynt yn gynaliadwy. Bu i Aelodau fanylu ar 

eu pryderon ynghylch y cynigion i adolygu Partneriaethau Cymdogaeth. Bu i Aelodau 

argymell diwygio’r naratif ar gyfer arbed mewn perthynas â thimau gwaith cymdeithasol 

mewn ysbytai, i’w wneud yn glir nad yw hyn yn cynnwys lleihau niferoedd staff.  

 

Bu i Aelodau godi ymholiad ynghylch y statws Coch/Oren ar gyfer y rhan fwyaf o arbedion 

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion. Bu i Aelodau nodi bod gan 100% o’r arbedion 

hyn statws cynllunio manwl. Gan ystyried hyn, bu i Aelodau ystyried pam fo cymaint o 

arbedion yn parhau i gael sgôr o Goch/Oren ar gyfer risg gweddilliol a’r gallu i arbed arian.  

 

Pan gytunwyd ar y Cynllun Corfforaethol yng nghyfarfod y Cyngor Llawn, bu ynddo fesur a 

tharged addas i ddangos cynnydd yn y gwaith o gyflawni’r ymrwymiad ar wasanaethau 

cymorth trais domestig. Bu i Aelodau hefyd dderbyn sicrwydd gan yr Arweinydd y byddai 

swyddogion yn ceisio rhoi gwybodaeth gyd-destunol trwy ddolenni, pan gaiff y Cynllun 

Corfforaethol ei gyhoeddi ar-lein. 

 

Pan gytunwyd ar y gyllideb derfynol yng nghyfarfod y Cyngor Llawn, gwnaethpwyd 

newidiadau o ran y naratif a roddwyd ar gyfer y cynnig ar gyfer arbedion tîm gwaith 

cymdeithasol yr ysbyty.  
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MONITRO CYNNYDD 

 

Bu i Aelodau ofyn i swyddogion adolygu'r cynnydd yn y gwaith o weithredu'r argymhellion 

y cytunwyd arnynt yn rhan o'r deg ymholiad a wnaed gan y weinyddiaeth hon. Mae’r 

adolygiad yn dangos, yn gyffredinol, y cafwyd 65% o argymhellion eu derbyn yn llawn a 

bod pob un ohonynt wedi'i weithredu'n llawn. Cafodd 23% o argymhellion eu derbyn yn 

rhannol ac mae 41%1 o’r rhain wedi’u gweithredu fel y nodwyd yn Ymateb y Cabinet. Mae 

adroddiad ar wahân sy’n dangos effaith Pwyllgor 2012-2017 wedi’i atodi yn Atodlen 1 yr 

adroddiad hwn. 

 

 
   

MONITRO PERFFORMIAD  

 

Mewn ymateb i Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru 2014, mae’r Pwyllgor 

wedi sefydlu Panel Monitro Perfformiad i graffu ar adroddiadau perfformiad chwarterol a 

dadansoddi’n ddwys fel bo angen, y tu allan i gyfarfodydd y Pwyllgor. Yn 2016/17, 

ychwanegwyd monitro cyllidebol at gyfrifoldebau’r Panel. 

 

Mae Aelodau’r Panel wedi derbyn ystod o adroddiadau er mwyn hwyluso craffu ar 

berfformiad, monitro darparu gwasanaeth a gwthio gwella gwasanaeth ar gyfer 

dinasyddion. Mae’r rhain yn cynnwys adroddiadau perfformiad corfforaethol chwarterol, 

adroddiadau perfformiad digartrefedd ac atgyweiriadau, ac adroddiadau cerdyn sgorion ar 

gyfer Gwasanaethau cymdeithasol i Oedolion. Fodd bynnag, bu i Aelodau deimlo na rodd 

y rhain ddigon o wybodaeth i'w galluogi i gyflawni eu rôl er mwyn creu'r effaith fwyaf. 

Cytunodd y Cynghorydd Graham Hinchey, Aelod Cabinet dros berfformiad, i’w cais bod y 

Pwyllgor yn derbyn adroddiadau ategol chwarterol cyson i’r adroddiadau perfformiad 

corfforaethol chwarterol, er mwyn rhoi gwybodaeth briodol i hwyluso craffu effeithiol ar 

berfformiad.  

 

Bu i Aelodau'r Panel adolygu adroddiadau monitro cyllidebol Mis 4 a Mis 6 a bu iddynt 

gynnal cyfarfod arbennig i glywed gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 

ynghylch ei bryderon am y gyllideb a’i gynigion i fynd i’r afael â’r rhain. Defnyddiodd hyn 

                                                           
1 Gallai hyn gynyddu pan gaiff argymhellion gweithredu Ymholiad y Pwyllgor Moeseg Ymchwil eu diweddaru 
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wybodaeth a roddwyd i’r Pwyllgor Archwilio a bu i Aelodau egluro’r dull a gymerwyd o 

fodelu tueddiadau yn y dyfodol yn ddemograffig.  

 

Derbyniodd Aelodau hefyd adroddiadau gan yr Ymchwilwyr perthnasol, yn cynnwys 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru. Bu 

i’r Pwyllgor gynnal cyfarfod ar y cyd â’r Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc er mwyn craffu 

ar Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 

 

  GWAITH CRAFFU YN Y DYFODOL  

 

Wedi ystyried dros y flwyddyn, mae’r Pwyllgor wedi argymell y dylai Pwyllgor newydd 

ystyried yr eitemau canlynol i’w cynnwys yn ei raglen waith ar gyfer 2017-18: 

 

 Gweithredu Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ac 

Integreiddio Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol. 

 Gweithredu Deddf Tai (Cymru) 2014 

 Addasiadau Anabl. 

 Ail gomisiynu Trais Domestig 

 Dewis Safle ar gyfer Sipsiwn a 

Theithwyr  

 Darparu Cymorth Taliadau 

Uniongyrchol 

 Adfywio Canolfannau Siopa 

Cymunedol  

 Gwaith partneriaeth parthed 

Demensia. 

 Trefniadau Gofal Cartref 

 Amnewid i Gymunedau yn Gyntaf 

 Diogelu Oedolion, yn cynnwys 

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Diogelu 

Oedolion Caerdydd a’r Fro a’r 

Adroddiad Diogelu Corfforaethol. 

 Strategaeth Cysgu ar y Stryd 2017-

2020 

 Adroddiadau Perfformiad. 

 Adroddiadau Arbedion.  

 Adroddiadau Ymchwilio Ariannol, 

Archwilio a Rheolaethol perthnasol. 

 Ymatebion y Cabinet i Ymholiadau 

Blaenorol 

 Gweithredu argymhellion y cytunwyd 

arnynt wedi Ymholiadau blaenorol.
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Atodiad 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Effaith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion 2012-

2017 
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Cyflwyniad 

 

Mae’r Pwyllgor wedi gweithredu fel cyfaill beirniadol i’r weinyddiaeth, gan argymell 

newidiadau i bolisïau a sut y caiff adnoddau eu dyrannu i yrru gwelliannau mewn 

gwasanaethau i ddinasyddion. Mae wedi defnyddio gwaith archwilwyr, ymchwilwyr a 

rheolyddion i dynnu sylw at feysydd y mae angen craffu arnynt ymhellach, megis nifer y bobl 

mewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig sy’n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol i 

oedolion, adolygiadau cynlluniau gofal ac oedi wrth drosglwyddo gofal. Mae’r Pwyllgor wedi 

craffu ar lawer o agweddau ar dai, gofal cymdeithasol i oedolion, Gwasanaethau Rheoliadol, 

diogelwch cymunedol a throsedd ac anhrefn. Mae wedi defnyddio ystod o ddulliau craffu yn 

cynnwys cyfarfodydd pwyllgor, cyfarfodydd panel, dadansoddi dwys ac ymholiadau grŵp 

gorchwyl a gorffen. Mae wedi comisiynu ymchwil craffu i gynnig mewnwelediad ym marn a 

phrofiadau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ac mae wedi cyhoeddi 'Galwadau am 

Dystiolaeth’ i gynyddu faint o gyfraniadau y mae’n cael at ei waith.  

 

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’r Pwyllgor wedi adolygu ei ffyrdd o weithio, gan 

addasu’r rhain i ymateb i newidiadau yn y tirlun craffu. Mae hyn wedi cynnwys cynnal mwy 

o gyfarfodydd ar y cyd gyda Phwyllgorau eraill i graffu ar faterion sy’n torri ar draws cylch 

gorchwyl, megis y Cynllun Datblygu Lleol, Ardoll Seilwaith Cymunedol, Hybiau Dinasyddion a 

Gwasanaethau Rheoliadol a Rhennir. Mae’r Pwyllgor hefyd wedi sefydlu Panel i graffu ar 

faterion perfformiad a monitro cyllidebol mewn ymgais i leihau hyd cyfarfodydd y pwyllgor.  

 

Isod ceir crynodeb o effaith y gwaith hwn, gyda manylion ymhellach ymlaen yn y tablau.  

 

Galluogi’r cyhoedd i leisio eu barn a’u pryderon  

Mae gwrando ar bryderon y cyhoedd wedi bod yn rôl allweddol ar gyfer y Pwyllgor. Mae 

Aelodau wedi sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, eiriolwyr, dinasyddion, 

partneriaid Aelodau ward a rhanddeiliaid eraill wedi bod yn gallu cyfrannu at gyfarfodydd ac 

ymholiadau’r pwyllgor naill ai’n ysgrifenedig neu wyneb yn wyneb. Dros y pum mlynedd 

diwethaf, mae dros 260 o unigolion wedi cyfrannu, gyda llawer o’r rhain yn gweithredu fel 
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cynrychiolwyr ar gyfer eu grwpiau neu sefydliadau ac felly leisio barn ar ran llawr mwy o 

ddinasyddion, er enghraifft, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Yn ogystal, cyfrannodd dros 280 

o unigolion at ein hymholiadau trwy arolygon, grwpiau ffocws a chyfweliadau wyneb yn 

wyneb. Bu i’r Pwyllgor gynnal cyfarfodydd pwyllgor arbennig i hwyluso craffu dwys ar 

wasanaethau cymdeithasol i oedolion ar gyfer cymunedau lleiafrifoedd ethnig yn 2013, ac i 

glywed gan y rhai yr effeithiwyd arnynt gan gynigion cyllidebol ar gyfer 2016/17. Bu iddo 

hefyd gymryd rhan mewn peilot ar gyfer cwestiynau cyhoeddus, a gynhaliwyd yn 2015. 

 
 
O ganlyniad i graffu, gwellwyd y strategaethau, polisïau, cynlluniau a gwasanaethau 

canlynol: 

o Cynllun Corfforaethol 

o Partneriaethau Cymdogaeth 

o Dyraniadau Tai 

o Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir  

o Cynllun Cyflawni Heneiddio’n Dda 

o Strategaeth Cyfleoedd Dydd 

o Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr  

o Strategaeth Tai 

o  

o  

o  

o Adroddiadau Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol  

o Adroddiad Diogelu Corfforaethol. 

 

O ganlyniad i graffu, gwellwyd yr arferion comisiynu a chaffael canlynol:  

o Gwasanaethau Cynghori 

o Gofal Cartref 

o Gwasanaethau Byw â Chymorth ar gyfer Oedolion ag Anableddau Dysgu  

o Gwasanaethau Cymorth, yn cynnwys rhyw-benodol, cymorth yn ôl yr angen a 

chymorth ar gyfer pobl hŷn. 
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O ganlyniad i graffu, gwelwyd y gwelliannau canlynol ym meysydd Trosedd ac Anhrefn / 

Diogelwch Cymunedol: 

o Gwelliannau i adroddiadau perfformiad Diogelwch Cymunedol fel y byddant yn 

cynnwys sylwebaeth sy’n egluro effaith y gweithgarwch partneriaeth ar dueddiadau, 

crynodeb o’r prif faterion sy’n wynebu Caerdydd a, o Chwarter 1 2017-18, 

gwybodaeth ychwanegol a nodir yn y Llif Gwaith Ecsploetiaeth. 

o Ymrwymiad i gynnal sesiwn friffio ar gyfer uwch swyddogion ar ddyletswydd 

gyfreithiol y Cyngor dan Adran 17 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998. 

o Codi ymwybyddiaeth ynghylch diffyg sôn am ddiogelwch cymunedol yng 

Nghynlluniau Cyflawni Cyfarwyddiaeth 2016-17 y Cyngor: ‘Mae’r diffyg sôn am 

Ddiogelwch Cymunedol a’r llifoedd gwaith cysylltiedig a nodwyd wedi’i gydnabod ac, 

felly, mae Cynllun Cyflawni’r Gyfarwyddiaeth Adnoddau bellach yn cynnwys cam 

gweithredu priodol.'  Y Cyng Dan De’Ath, Aelod Cabinet dros Sgiliau, Diogelwch, 

Ymgysylltiad a Democratiaeth. 

o Ymholiadau i Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Cŵn Peryglus, Taclo Masnachu Pobl a 

Thaclo Trosedd ac Anhrefn yn Economi’r nos – manylir ar effeithiau isod.  

 

Mae craffu wedi arwain yn uniongyrchol at y newidiadau canlynol i ddyrannu adnoddau: 

o 2014-15: Gostyngiad o 50% yn y cynnydd arfaethedig yn y tâl am Bryd ar Glud.   

o 2015-16: Ymrwymiad i ariannu canolfannau dydd a gwasanaethau cwnsela alcohol a 

chyffuriau nes bod trefniadau amgen ar waith.  

o 2015-16: £10,000 i bob un o’r chwe ardal Partneriaeth Cymdogaeth er mwyn 

cynorthwyo grwpiau sydd wrthi'n ymgymryd â gwasanaethau i gynorthwyo iechyd a 

lles yn yr ardaloedd hyn.  

o 2016-17: Ymrwymiad i gadw swyddi Stiwardiaid Tacsi.  

o 2016-17: Swyddog Technegol ychwanegol yn y Gwasanaethau Cymdogaeth i 

gyflawni’r gwaith o adfer eiddo preifat gwag i’w defnyddio eto. 

 
Yn ogystal, llwyddodd y Pwyllgor i wella gwasanaethau trwy waith ei Banel Monitro 

Cyllidebol a Pherfformiad a gwaith Gorchwyl a Gorffen.  

 



 

29 
 

Yn 2015, mewn ymateb i Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru 2014 a nodwyd yr 

angen i leihau hyd cyfarfodydd y pwyllgor, mae’r Pwyllgor wedi sefydlu Panel i graffu ar 

adroddiadau perfformiad chwarterol corfforaethol a dadansoddi’n ddwys fel bo angen. 

Parhaodd y Panel i weithio yn 2016/17, gan ymestyn i gynnwys monitro cyllidebol.  

 

Bu i’r Panel ddadansoddi’n ddwys ar dair adeg (rheoli eiddo gwag y cyngor, newidiadau 
anabl a gosod targedau digartrefedd) ac mae wrthi’n dadansoddi llwybr gofal y 
gwasanaethau cymdeithasol yn ddwys ar hyn o bryd. Cefnogir y broses o ddadansoddi’n 
ddwys gan y Cabinet ac uwch reolwyr:  
 
 
 ‘Rwy’n croesawu gwaith y Pwyllgor Craffu o ddadansoddi’r mesurau perfformiad yn ddwys’ 

Y Cyng Elsmore, Aelod Cabinet dros Iechyd, Tai a Lles2. 

 

Derbyniwyd pob un o'r 16 o argymhellion sydd yn sgil y gwaith o Ddadansoddi  Rheoli Eiddo 

Gwag y Cyngor yn ddwys ac fe’u gweithredwyd a derbyniwyd y sylw canlynol gan y Cyng 

Elsmore: ‘Diolch am eich adroddiad a’ch argymhellion ar gyfer gwella perfformiad ym maes 

rheoli eiddo gwag. Gwerthfawrogaf yr amser a’r sylw y mae’r Panel Perfformiad wedi’u rhoi 

i’r mater hwn...Nododd eich canfyddiadau angen i adolygu ac ail-alinio adnoddau ar gyfer 

rheoli eiddo gwag. Gallaf gadarnhau bod gwaith sylfaenol o adolygu adnoddau i ymdrin ag 

eiddo gwag, a sut mae’r adnodd hwnnw’n cael ei strwythuro, i gael ei wneud yn ystod 

2016/17 i sicrhau bod y gellir ail-osod yr eiddo hyn cyn gynted â phosibl, ac i osgoi dyblu 

gwaith a dryswch ynghylch cyfrifoldebau.’3. Yn dilyn diweddariad ar gynnydd yn Hydref 

2016, derbyniwyd dau argymhelliad pellach hefyd. 

 

Bu i waith y Panel hefyd wella adroddiadau perfformiad, fel a ganlyn:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Llythyr gan y Cynghorydd Elsmore i’r Cynghorydd McGarry, dyddiedig 29 Hydref 2015 
3 Llythyr gan y Cynghorydd Elsmore i’r Cynghorydd McGarry, dyddiedig 21 Ebrill 2016 
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o Gwybodaeth ar Adolygiadau Datblygiad a Pherfformiad Personol ac arbedion i gael 

eu dangos ar wahân ar gyfer Gwasanaetha Cymdeithasol i Blant a Gwasanaethau 

Cymdeithasol i Oedolion. 

o Dangosyddion atgyweiriadau tai i gael eu cynnwys mewn adroddiad perfformiad.  

o Dangosyddion digartrefedd i gael eu cynnwys yn yr adroddiad perfformiad.  

o Canllaw ar ddefnyddio statws RAG wedi’i ddatblygu a’i gylchredeg i’r holl 

Gyfarwyddiaethau i sicrhau dull mwy cyson. 

o Cadarnhad na ddylid defnyddio sgoriau risg Oren yn adroddiadau Ch4.  

o Cytundeb y caiff adroddiad ategol ei ddatblygu i adrodd am berfformiad y 

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion i’r Panel ac y bydd Cymunedau yn parhau i 

roi gwybodaeth ategol, gan ei haddasu fel y mae’n cyfateb i’r dull a ddefnyddir ar 

gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion. 

Ymholiadau 

 

Yn ystod 2012-2017, bu i’r Pwyllgor hwn gynnal deg Ymholiad, gan wneud 145 o 

argymhellion gyda'r bwriad o wella gwasanaethau. Yn gyffredinol, derbyniwyd 65% o 

argymhellion yn llawn ac mae pob un ohonynt wedi'i weithredu'n llawn. Derbyniwyd 23% o 

argymhellion yn rhannol ac mae 50% o’r rhain wedi'u gweithredu fel y nodir yn ymateb y 

Cabinet. Dyma nifer o’r prif argymhellion sydd yn sgil yr Ymholiadau:  

 Polisi cynllunio tynnach i wella tai fforddiadwy. 

 Gwella gofal cwsmeriaid ar gyfer y rhai hynny sy’n profi Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol. 

 Datblygu rhaglen flynyddol o waith dadansoddol gan fyfyrwyr i gefnogi gwaith i fynd 

i’r afael â throsedd ac anhrefn.  

 Gwella gwaith cyfredol i leihau effaith diwygio lles, yn benodol mewn perthynas â 

grwpiau nam a gofalwyr maeth.  

 Llenyddiaeth, gwefannau a deunydd cyhoeddusrwydd gwell ar Wasanaethau 

Cymdeithasol i Oedolion ar gyfer poblogaeth ehangach Caerdydd.  
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 Canllawiau gwell ar Daliadau Uniongyrchol, sydd wedi rhoi hwb i’r defnydd ohonynt 

gan gymunedau lleiafrifoedd ethnig. 

  

  

  

  

 Ymwybyddiaeth wleidyddol mwy o faterion sy’n wynebu Gofalwyr, sy’n arwain at 

ymrwymiadau, mesurau a thargedau am hyn yn cael eu cynnwys mewn Cynllun 

Corfforaethol a sicrhau bod adnoddau ychwanegol ar gael.  

 Mwy o ymwybyddiaeth o faterion ynghylch Cŵn peryglus a’r angen i’r Cyngor 

ymgysylltu ar lafar gyda Llywodraeth Cymru. 

 Mwy o denantiaid sy'n gymwys ar gyfer Rhyddhad Band Anabl parthed Treth Gyngor, 

sy’n golygu bod eu hincymau wedi’u mwyhau.  

 Mecanwaith ffurfiol wedi’i sefydlu i ganfod achosion masnachu pobl nas adroddwyd 

trwy’r Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol; posteri maethu preifat newydd; 

ymrwymiad gan Gyngor Busnes Caerdydd i gefnogi gwaith i daclo masnachu pobl. 

 Ymrwymiad i ddatblygu Strategaeth Economi’r nos ac eglurhad ynghylch Aelod 

arweiniol ar gyfer Economi’r nos.  

 

 
Galluogi’r cyhoedd i leisio eu barn a’u pryderon  
 

Blwyddyn Crynodeb Cyfanswm 

2012-13 41 o dystion allanol- Pwyllgor  41 

 72 o dystion allanol – grwpiau gorchwyl a gorffen 72 

 Pwyllgor Arbennig ym mis Ionawr 2013 ynghylch gwasanaeth gofal 
cymdeithasol i oedolion ar gyfer Cymunedau Lleiafrifol  

 

 29 o gyfranogwyr mewn grwpiau ffocws a chyfweliadau wyneb yn wyneb 
parthed Gofalwyr 

(29) 

2013-14 11 o dystion allanol- Pwyllgor  11 

 37 o dystion allanol – grwpiau gorchwyl a gorffen 37 

2014-15 22 o dystion allanol- Pwyllgor  22 

 0 gorchwyl a gorffen - hanner ffordd trwy GCC ac wedi cynnwys isod  

2015-16 21 o dystion allanol- Pwyllgor  21 

 28 o dystion allanol – grwpiau gorchwyl a gorffen 28 

 +250 o gyfranogwyr yn arolwg a grwpiau ffocws ynghylch GCC (+250) 
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 Pwyllgor Arbennig ym mis Ionawr 2016 i glywed gan randdeiliaid yr 
effeithir arnynt gan gynigion ar gyfer y gyllideb  

 

2016-17 29 o dystion allanol- Pwyllgor  29 

Cyfanswm  261 (a +279 ) 
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Ymholiadau 

Blwyd
dyn 

Ffynhonnell Nifer o 
argymhellion 
wedi’u 
gwneud 

 
Derbyniwy
d yn llawn 

 Gweithredwyr 
yn llawn 

 Derbyniwyd 
yn rhannol 

Gweithredwyr yn 
rhannol 

Heb eu 
gwrthod  

Heb eu 
gweithredu  

 
Ymholiad 

       

2012 Gwaith Rhyw/Puteindra  13 12 9 0 3 1 1 

  Y Weinyddiaeth Hon               

2013 Tai Fforddiadwy  13 6 7 5 4 2 2 

2013 Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 13 8 11 5 2 0 0 

2013 Lliniaru Effaith Diwygio Lles 15 14 12 1 3 0 0 

2013 Cynnig Gofal Cymdeithasol 
Oedolion i Gymunedau 
Lleiafrifol 

15 7 11 6 2 1 1 

2013 Gofalwyr  18 9 15 6 0 3 3 

2014 Cŵn Peryglus 20 18 18 2 1 0 1 

2014 Treth Ystafell Wely Diwygio Lles 10 8 9 2 1 0 0 

2014 Taclo Masnachu Pobl  16 12 11 1 1 3 4 

2015 Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth ar gyfer defnyddwyr 
gwasanaethau iechyd meddwl 

10 0  I’w gadarnhau 3  I’w gadarnhau 6  I’w gadarnhau 

2016 Lleihau trosedd ac anhrefn yn 
Economi’r nos 

15 12 10 3  I’w gadarnhau 0  I’w gadarnhau 

  Y Weinyddiaeth Hon 145 94 104 34 17 15 12 

   Fel canran   65% 72% 23% 12% 10% 8% 

 

Mae nifer o argymhellion a dderbyniwyd yn rhannol wedi'u gweithredu'n llawn. Yn achos Gofalwyr a Chynnig Gwasanaethau i Gymunedau Lleiafrifoedd Ethnig, 

mae hyn gan fod yr argymhellion yn cyd-fynd â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, y mae'n rhaid i awdurdodau ei gweithredu.  Rwy'n 

cadarnhau a yw hyn hefyd yn berthnasol i GCC ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl. Rwyf hefyd yn cadarnhau o ran gweithredu argymhellion NTE. 
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Dadansoddi Dwys 

  Dadansoddi Dwys  Nifer yr 
Argymhellion  

Nifer yr 
Argymhellion a 
dderbyniwyd  

2015 Rheoli Tai Cyngor Gwag. 16 16 

2016 Addasiadau Anabl 0 Dd/B 

2016 Gosod Targedau Digartrefedd 0 Dd/B 

2016 Llwybr Gofal  Ar y gweill 
 

    

 

Craffu yng Nghyfarfodydd Pwyllgor  Effaith  

Adolygu Gwasanaethau Cynghori 2012-13 Bu i'r Aelod Cabinet dros Gymunedau, Tai a Chyfiawnder Cymdeithasol groesawu craffu cyn y penderfyniad ac 
oedwyd cyflwyno’r adroddiad hwn i’r Cabinet er mwyn ymgorffori barn y Pwyllgor yn y cynigion.  

Papur Gwyn Creu Cymunedau 2013-14 Derbyniwyd argymhellion y Pwyllgor ac fe’u gweithredwyd,  a arweiniodd at broffiliau rolau, eglurhad y byddai 
Cod Ymarfer y Llywodraeth Leol ar gyfer Aelodau yn berthnasol  ac ail-lansiad arfaethedig unwaith y mae'r 
Aelodau Arweiniol yn eu swyddi.  

Polisi Dyraniadau Tai 2013-14 Bu i Aelodau argymell bod dangosyddion effeithiol yn cael eu rhoi ar waith i fonitro effaith y polisi newydd, i weld 
a oedd y nodau wedi’u hadlewyrchu wrth weithredu neu a oedd canlyniadau anfwriadol. Derbyniwyd yr 
argymhelliad hwn ac fe’i gweithredwyd. Amlygodd y monitro'r ffaith bod angen diwygiadau pellach i'r Polisi 
Dyraniadau Tai, sy'n arwain at Bolisi wedi'i ddiwygio.  

Cynigion ar gyfer cyllideb 2014/15 Bu i Aelodau nodi gyda phryderon y gallai’r codiad arfaethedig yn y tâl am Bryd ar Glud arwain at bobl yn bwyta’n 
llai iach; hanerwyd y codiad arfaethedig yn y gost hon yn y gyllideb derfynol.   
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Gofal Cartref 2014/15 Bu i Aelodau argymell y dylid diwygio adroddiad y Cabinet fel y bydd yn cynnwys mwy o fanylion am yr amserlen 
arfaethedig, amlen gostau, cost o'r dechnoleg y mae ei angen, sut y byddai canlyniadau'n cael eu gwerthuso a'r 
rhyngwyneb rhwng y model arfaethedig a Thaliadau Uniongyrchol. Derbyniwyd yr argymhellion hyn a rhoddwyd 
gwybodaeth ychwanegol.  

Gofal Cartref 2014/15 Ym mis Medi 2014, derbyniodd Aelodau adroddiad cynnydd ar weithred model newydd a manylion pellach ar y 
Sgôr Ansawdd Darparwyr arfaethedig, rheoli contractau a rheoli risgiau ariannol, fel y gofynnwyd amdanynt. Yn 
dilyn trafodaeth yn y cyfarfod, bu pryderon gan Aelodau o hyn nad oedd y cynigion yn cynnig digon o reoliadau ar 
gyfer arian neu ansawdd.  

Gwasanaethau Byw â Chymorth ar gyfer 
Oedolion ag Anableddau Dysgu  

Dygodd llythyr y Pwyllgor ac ymateb yr Aelod Cabinet (oedd yn cynnwys y dystiolaeth ychwanegol y gofynnwyd 
amdani) gerbron y Cabinet ar adeg ei ystyriaethau. Dywedodd yr Aelod Cabinet hefyd y byddai’n gweithio gyda 
swyddogion i adolygu manyleb tendr fel y mae’n adlewyrchu’n gloyw'r pwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor o ran y 
prif ddarparwr.  

Cynigion Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir  Dywedodd yr Arweinydd ei fod yn hynod ddiolchgar am gefnogaeth gyffredinol y Pwyllgor am y cynigion a'u 
sylwadau, y'u hystyriwyd cyn gwneud penderfyniad. Dywedodd yr ymateb: y byddai’r adroddiad i’r Cabinet yn cael 
ei ddiwygio fel y gofynnwyd; y byddai’r Arweinydd yn gofyn i swyddogion drefnu cyfarfodydd gyda chadeiryddion 
pwyllgorau craffu perthnasol i ystyried sefydlu panel craffu ar y cyd; y byddai gwaith sylweddol yn cael ei wneud 
ynghylch telerau ac amodau symud staff, a fyddai’n amodol ar ymgynghori gyda staff ac undebau llafar; y bydd y 
Cynllun Busnes tair blynedd newydd yn nodi arbedion pellach ar gyfer y byrdymor a'r tymor canolig; y eid yn ôl i  
ffigurau Tai Amlfeddiannaeth; bod swyddogion yn dysgu gan ddulliau cydweithredol eraill i osgoi ailadrodd 
camgymeriadau o ran TGCh.      

Cynigion ar gyfer cyllideb 2015/16 Bu i Aelodau nodi gyda phryderon raddfa’r arbedion arfaethedig ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, o ran yr 
effaith y gallai’r rhain ei gael ac o ran y gallu i’w cyflawni. Bu i Aelodau godi pryderon penodol am arbedion 
arfaethedig yn sgil cau canolfannau dydd ar gyfer pobl hŷn, ail-drefnu Pryd ar Glud ac atal gwasanaethau cwnsela a 
redir gan y tîm Cyffuriau ac Alcohol. Pan gytunwyd ar y gyllideb derfynol yng nghyfarfod y Cyngor Llawn, 
gwnaethpwyd newidiadau i'r cynigion ar gyfer y canolfannau dydd a'r gwasanaethau cwnsela i sicrhau y byddai 
gwasanaethau cyfredol yn cael eu hariannu nes bod trefniadau amgen ar waith. Mynegodd Aelodau hefyd eu 
pryderon am effaith gynyddol yr arbedion arfaethedig ynghylch waith partneriaeth corfforaethol a gwaith 
partneriaeth cymdogaeth. Pan gytunwyd ar y gyllideb derfynol yng nghyfarfod y Cyngor Llawn, gwnaethpwyd 
newidiadau hefyd i roi £10,000 i bob un o’r chwe ardal Partneriaeth Cymdogaeth er mwyn cynorthwyo grwpiau 
sydd wrthi’n ymgymryd â gwasanaethau i gefnogi iechyd a lles yn yr ardaloedd hyn, yn unol ag argymhelliad y 
Pwyllgor.  
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Craffu ar berfformiad 2014/15 Derbyniwyd yr argymhellion canlynol:  Cofnodi a dadansoddi’r rhesymau gofalwyr dros wrthod cynnig o asesiad 
gofalwr; gwella adroddiadau perfformiad Diogelwch Cymunedol fel y byddant yn cynnwys sylwebaeth i esbonio 
effaith gweithgarwch partneriaeth ar dueddiadau a chrynodeb o’r prif faterion sy’n wynebu Caerdydd; a bod 
swyddogion yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Carchar i fesur a lliniaru effaith y newidiadau sydd yn sgil Deddf Tai 
(Cymru) 2014.  

Cynllun Cyflawni Heneiddio’n Dda Bu i’r Aelodau Cabinet dderbyn yr argymhellion ynghylch y Cynllun Cyflawni Heneiddio'n Dda Lleol a chyflwynwyd 
Cynllun diwygiedig i’r Cabinet i’w gymeradwyo ym mis Mawrth 2016.  

Strategaeth Cyfleoedd Dydd 2015/16 (Pobl 
Hŷn a defnyddwyr gwasanaeth agored i 
niwed eraill) 

Bu i Aelodau godi eu pryderon ynghylch cynigion i gau’r holl ganolfannau dydd. Roeddent felly’n falch o glywed 
bod y cynlluniau hynny wedi ei hadolygu ac mai’r cynllun bellach yw cadw tair canolfan dydd, creu tîm Cyfleoedd 
Dydd a chyfeirio hyn at wasanaeth cymunedol gan ddefnyddio system o haenau. Roedd y cynigion terfynol wedi 
eu haddasu’n sylweddol a chafwyd cais yn y Cyngor Llawn er mwyn ymrwymo’r Cyngor i ariannu lleoedd ar gyfer 
defnyddwyr gwasanaeth presennol Oldwell Court tan pa bynnag amser na fydd y trefniadau bellach yn 
angenrheidiol, ac ymrwymo’r Cyngor i weithio gyda'r sefydlid sy’n rhedeg y ganolfan ddementia er mwyn ei helpu i 
sicrhau bod y llety ar gael yn y dyfodol. 

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr  Bu i’r Aelodau argymell egluro rhai pethau i’r rhai ac sy’n gwneud Asesiadau Llety er mwyn egluro’r rhesymeg y tu 
cefn i rai o’r cyfrifiadau’n well. Bu i’r Aelodau hefyd argymell holi’r Arolygydd Cynllunio a oedd y geiriad a 
ddefnyddid yn y meini prawf ar gyfer asesu safle yn addas. Derbyniwyd yr argymhellion gan yr Aelodau Cabinet ac 
addaswyd yr Asesiad Llety a’r Meini Prawf ar gyfer Dewis Safle yn briodol cyn yr aethant i’r Cabinet; trwy hyn, 
atgyfnerthwyd y ddwy ddogfen a gwneud eu gweithredu’n symlach.  

Craffu ar Gynllun Corfforaethol a Chyllideb 
2015/16 

Tynnodd yr Aelodau lw at gyfrifoldeb y Cyngor i sefydlu diogelwch cymunedol a rhoi hynny yn y brif ffrwd ym 
mhob gwasanaeth y Cyngor fel dyletswydd gyfreithiol dan Adran 17 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 ac argymell 
bod yr uwch swyddogion yn ymwybodol o’r uchod er mwyn i’r cynigion y mae’r swyddogion yn eu datblygu 
adlewyrchu dyletswydd y Cyngor i hyrwyddo Diogelwch Cymunedol. Bu i’r Arweinydd gadarnhau y cynhelir sesiwn 
friffio ar gyfer uwch swyddogion ar ddyletswydd gyfreithiol y Cyngor dan Adran 17 Deddf Trosedd ac Anhrefn 
1998. 

Craffu ar Gynllun Corfforaethol 2015/16 Pan gytunwyd ar y Cynllun Corfforaethol yng nghyfarfod y Cyngor Llawn, roedd yn cynnwys addasiadau er mwyn 
gwella’r cysylltiadau rhwng yr ymrwymiadau yn y Cynllun Corfforaethol a’r Strategaeth Beth Sy'n Bwysig yn ogystal 
â rhai adrannau mesur cynnydd, fel yr argymhellwyd gan CASSC. 
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Craffu ar Gyllideb 2015/16 Pan gytunwyd ar y gyllideb derfynol yng nghyfarfod y Cyngor Llawn, gwnaethpwyd newidiadau o ran swyddi 
Marsial Tacsi yn y cynigion arbedion ac adroddiad Goblygiadau ar y Cyflogeion yn ogystal ag o ran arian yr Ardal 
Gwella Busnes a Chamerâu Cylch Cyfyng, yn unol ag argymhellion a wnaethpwyd gan CASSC. 

Craffu ar berfformiad 2015/16 Mynegodd yr Aelodau eu pryderon ynghylch y diffyg adroddiadau perfformiad ar gyfer y bartneriaeth trosedd ac 
anhrefn; mewn blynyddoedd blaenorol, mae’r Aelodau wedi derbyn yr adroddiadau hyn bob chwe mis. Mae’r 
Pennaeth Partneriaethau a Pherfformiad wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r diffyg hwn ac mae’r Aelodau’n disgwyl 
derbyn adroddiadau perfformiad ar gyfer 2016/17. 

 

 
 
 

Ymholiadau Prif Effeithiau  

Gwaith Rhyw/Puteindra  Derbyniwyd diolchiadau gan Reolwr Partneriaeth Caerdydd am gynnal ymholiad, codi ymwybyddiaeth, hybu 
materion a nodi manteision ac anfanteision dulliau posibl. Mae Ymateb y Cabinet yn dweud bod 'gwaith y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen wedi bod yn werthfawr o ran llywio'r gwaith o adolygu dull aml-asiantaeth o daclo gwaith 
rhyw a phuteindra'.  

Tai Fforddiadwy  Mae Strategaeth Tai wedi mabwysiadu dull system gyfan. Adroddiad wedi’i greu ynghylch meddiannaeth a  
gorlenwi tai. Polisi cynllunio tynnach i wella tai fforddiadwy.  

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Wedi gwella gofal cwsmeriaid yn cynnwys: Taflenni’n cael eu cyhoeddi i roi cyngor ac arweiniad ar sut i fod yn 
gymydog da, sut i adrodd ymddygiad gwrthgymdeithasol a’r cymorth sydd ar gael wrth fynd i’r llys; 
cydymffurfiaeth glirach ag amserlenni; a rhif cyswllt ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol. Wedi arwain at waith 
partneriaeth gyda Phrifysgol Caerdydd ar gyfer ei myfyrwyr i weithio ar ddadansoddi tueddiadau trosedd ar lefel 
ward. Wedi arwain at raglen flynyddol o waith dadansoddol. 

Lliniaru Effaith Diwygio Lles Cyfathrebu a marchnata gwell i aneddiadau incwm isel i sicrhau eu bod yn ymwybodol bod help ar gael. Wedi 
sicrhau bod cynhwysiant digidol yn cynnwys grwpiau nam penodol. Wedi sicrhau bod meysydd priodol wedi’u 
cynnwys yn y gwaith, gan gynnwys addysg a gwasanaethau plant. Wedi sicrhau bod Gofalwyr Maeth wedi cael y 
budd-daliadau lles ychwanegol y mae hawl ganddynt i’w cael. 
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Cynnig Gwasanaethau CSA i Gymunedau 
Lleiafrifol  

Adolygwyd yr holl lenyddiaeth a chyhoeddusrwydd i adlewyrchu’r boblogaeth ehangach. Mae gan y wefan 
swyddogaeth i alluogi dewis ieithoedd cymunedol. Hyfforddiant gorfodol ar gyfer staff ar ymwybyddiaeth o 
gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae canllawiau newydd ar Daliadau Uniongyrchol wedi rhoi hwb i’r defnydd 
ohonynt gan gymunedau Lleiafrifoedd Ethnig.  

Gofalwyr  Ymwybyddiaeth wleidyddol o fwy o faterion sy’n wynebu Gofalwyr, sy’n arwain at ymrwymiadau, mesurau a 
thargedau am hyn yn cael eu cynnwys mewn Cynllun Corfforaethol a sicrhau bod adnoddau ychwanegol ar gael. 
Diolchodd Aelodau i'r Cyfarwyddwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol am ddweud ei bod yn croesawu'r arweinyddiaeth 
a ddangoswyd gan y pwyllgor craffu wrth herio'r materion hyn a'r angen canlyniadol am arweinyddiaeth gan y 
Cabinet i lywio ei ymateb. 

Cŵn Peryglus Mwy o ymwybyddiaeth o faterion a’r angen i’r Cyngor ymgysylltu ar lafar gyda Llywodraeth Cymru.  

Treth Ystafell Wely Diwygio Lles O ganlyniad i R7, nodwyd bod 19 o denantiaid yn gymwys ar gyfer Rhyddhad Band Anabl parthed Treth Gyngor, 
sy’n golygu bod eu hincymau wedi’u mwyhau. Yn ogystal bu i’r Cyngor roi system ar waith i ganfod aneddiadau 
cymwys yn y dyfodol.  

Taclo Masnachu Pobl Sefydlwyd mecanwaith ffurfiol i ganfod achosion nas adroddwyd trwy’r Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol. 
Hyfforddiant codi ymwybyddiaeth wedi’i loywi ar gyfer staff, gan gynnwys staff addysg / ysgolion. Posteri maethu 
preifat newydd. Derbyniwyd ymrwymiad gan Gyngor Busnes Caerdydd i gefnogi gwaith i daclo masnachu pobl. 

Lleihau trosedd ac anhrefn yn NTE Wedi tynnu sylw at yr angen i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Fframwaith ar gyfer Rheoli Economi’r 
nos. Wedi arwain at ymrwymiad i ddatblygu Economi’r nos. Wedi cadarnhau’r Aelod arweiniol ar gyfer Economi’r 
nos. 
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Blwyddyn Ffynhonnell Sylwadau Cadarnhaol/Cam Gweithredu 

2015/16 Llythyr Aelod Cabinet 
 

29/10/2015 Y Cyng Elsmore 'Rydym yn croesawu eich sylwadau a'ch argymhellion (parthed Cynllun Heneiddio'n Dda Lleol a 
Strategaeth Tai Pobl Hŷn). Ar y cyfan rydym yn cytuno gyda’r sylwadau gan y pwyllgor, a fydd yn 
llywio newidiadau yn y dyfodol i’r ddogfen hon...Rwy’n gobeithio y bydd y pwyllgor hwn nid yn unig 
yn cael y diweddaraf ond hefyd yn chwarae rôl allweddol fel cyfeillion beirniadol wrth i’r newidiadau 
sylweddol hyn fynd rhagddi.'  

25/11/2015 Y Cyng Elsmore  ‘Rwy’n credu bod y pwyllgor craffu yn rhanddeiliad allweddol yn y gwaith o ystyried y naratif ar 
gyfer gofal cymdeithasol i oedolion’ 

14/01/2016 Y Cyng Elsmore a’r Cyng 
Patel 

 ‘Er mwyn cydymffurfio ag argymhellion Archwilydd y CDLl, rydym yn cadarnhau y caiff y geiriau yn y 
meini prawf asesiad safle (Sipsi a Theithiwr) eu newid o 'tir wedi'i halogi' i 'halogi tir' fel y 
argymhellwyd.' 

12/02/2016 Y Cyng Elsmore  ‘Diolch am ddwyn y mater ynghylch yr arwyddion yn Nhŷ Marland i’n sylw. Gallaf gadarnhau bod 
arwyddion newydd sy’n sylweddol fwy wedi eu rhoi yn ffenestri'r Hyb Cynghori blaenorol i gyfeirio 
defnyddwyr gwasanaeth at Hyb newydd y Llyfrgell Ganolog.’ 

31/05/2016 Y Cyng De’Ath Bydd dadansoddiad systematig o’r bylchau cyn ailgomisiynu gwasanaethau trais domestig...cytuno y 
bydd GCC yn dod â llawer o wybodaeth a phrofiad felly cânt eu gwahodd i ymuno â grŵp strategol 
isranbarthol Caerdydd a’r Fro..unwaith eto diolch am eich mewnbwn yn y maes allweddol hwn. 

28/06/2016 Y Cyng De’Ath Croesawir adborth y Pwyllgor ynghylch sôn am Ddiogelwch Cymunedol yng Nghynlluniau Cyflawni 
Cyfarwyddiaeth y Cyngor. Mae’r diffyg sôn am Ddiogelwch Cymunedol a’r llifoedd gwaith cysylltiedig 
a nodwyd wedi’i gydnabod ac, felly, mae Cynllun Cyflawni’r Gyfarwyddiaeth Adnoddau bellach yn 
cynnwys cam gweithredu priodol.'  
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14/06/2016 Y Cyng Elsmore  ‘Hoffwn ddiolch i Aelodau am eu sylwadau adeiladol (ar Gynlluniau Cyflawni). Mae argymhellion a 
dderbyniwyd yn cynnwys: gwella AGGCC o ran ansawdd gofal preswyl; camau gweithredu a cherrig 
milltir ar gyfer Dinas sy’n Ystyriol o Ddemensia'; a chynnwys adolygiad o wasanaethau cynghori.’ 
 
 
 
 
 

2016/17 
  

30/06/2016 Y Cyng. Derbyshire Parthed adfer eiddo gwag y sector preifat i’w defnyddio eto – cadarnhaodd fod cyfarfodydd bellach 
yn cael eu cynnal i nodi adnoddau i fynd i’r afael â’r rhain. 

14/07/2016 Y Cyng. Hinchey Rwy’n hapus derbyn eich argymhellion (parthed Adroddiad Diogelu Corfforaethol) a byddaf yn 
sicrhau bod newidiadau priodol yn cael eu gwneud i’r adroddiad a bod y Bwrdd yn mynd i’r afal â 
materion sylweddol wrth fynd ymlaen’ 

16/08/2016 Y Cyng Elsmore Strategaeth Tai - Cyfeirir at ganfyddiadau sydd yn Asesiad Marchnad y Strategaeth Tai Leol ar 
anghenion tai cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a chaiff cysylltiadau â chamau 
gweithredu yn y strategaeth eu gwneud yn glir ... am ddiweddaru o gynnwys cyfeiriad at Gynllun 
Cydraddoldeb Strategol y Cyngor 2016-2020. 

07/09/2016 Y Cyng Lent a’r Cyng 
Elsmore 

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol i gael ei ddiwygio fel yr 
argymhellwyd yn cynnwys adroddiadau yn y dyfodol i adlewyrchu strwythur llywodraethu ehangach, 
tynnu sylw at faterion cyflenwi a galw yn fwy penodol lle bo'n berthnasol yn y dyfodol, gwella’r 
ffordd y cyflwynir graffiau diogelu, ystyried cynnwys sylwebaeth am ecsploetiaeth oedolion ac 
ystyried cynnwys ardaloedd Arolygaeth fel meysydd i’w gwella yn adran prif heriau'r adroddiad.  

9/07/2016 Y Cyng De’Ath Rwy’n croesawu'r sylwadau adeiladol a defnyddiol sydd yn  y llythyr yn fawr iawn. .. Mae eich holl 
argymhellion wedi’u derbyn ac mae’r adroddiad wedi’i newid i adlewyrchu hyn. (ailgomisiynu 
gwasanaethau cynghori a chymorth) 

30/11/2016 Y Cyng De’Ath Byddaf yn sicrhau y caiff y Pwyllgor wybod am unrhyw fireinio sylweddol (ym maes llywodraeth 
parthed Diogelwch Cymunedol)... o Chwarter 1 2017-18 caiff adroddiad perfformiad hefyd yn 
cynnwys gwybodaeth ychwanegol a nodwyd yn y Llif Gwaith Ecsploetiaeth’ 

02/12/2016 Y Cyng Elsmore Hoffwn ddiolch i Aelodau am eu sylwadau adeiladol’ parthed craffu ar ofal cartref 
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14/12/2016 Y Cyng. Derbyshire Rwy'n gwerthfawrogi cyfraniad at y gwaith o ddatblygu’r fenter (Rhentu Doeth Cymru) wrth i ni 
ymdrechu i wella’r gwasanaeth’. 

19/01/2016 Y Cyng. Derbyshire Rydym yn cynnig adnodd ychwanegol i dîm Gorfodi Tai Caerdydd ar ffurf Swyddog Technegol 
Gwasanaethau Cymdogaeth a bydd y swydd hon yn canolbwyntio ar y gwaith yn eiddo gwag o 
amgylch Caerdydd'  

Aros am sylwadau am lythyron o fis Ionawr 2017 ymlaen. 
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