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 Rhagair y Cadeirydd 

 

Mae gweinyddiaeth bum mlynedd gyntaf y Cyngor yn dirwyn i ben, ac rydw i'n 

rhyfeddu at sawl profiad newydd ac arloesol a fu yn ystod y flwyddyn olaf hon 

i'r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad. Fel Cadeirydd, rydw i’n 

credu bod gwelliant parhaus, yn fwy na’r hyn y mae'r Pwyllgor yn ei ddisgwyl 

gan y sefydliad, yr hyn a ddisgwyliwn oddi wrth ein hunain, a safon ein craffu. 

Wrth i ni gyflwyno’r awenau i’n holynwyr, gallaf nodi mai hon oedd y flwyddyn 

y bu i ni hyrwyddo democratiaeth agored, gan gyflwyno gwe-ddarlledu; treialu 

presenoldeb o bell; a gweithio gyda swyddogion i lunio gwybodaeth monitro 

perfformiad hanfodol.  

 

Mae'r holl Aelodau a enwebwyd i wasanaethu ar y Pwyllgor hwn yn chwarae 

rôl hanfodol yn y gwaith o sicrhau hunanhyder mewnol y Cyngor.  Eleni 

ymrwymom i weddarlledu yn fyw, gan gynnal y gweddarllediad cyntaf ar 15 

Chwefror 2016 i ystyried dogfennau allweddol, Cynllun Corfforaethol 2017-19 

a chynigion cyllideb ddrafft 2017-18. Hefyd, rydym wedi chwarae ein rhan yn y 

gwaith o Adolygu’r Swyddogaethau Craffu. Rwy’n bendant y bu gwneud y 

gorau o’r gwaith o gynnwys ac ymgysylltu ag aelodau Etholedig anweithredol, 

bodloni’r holl ofynion strategol presennol a’r rhai a ddisgwylir yn y dyfodol ac 

anghenion y weinyddiaeth newydd ar ôl Mai 2017 yn rôl allweddol i’r 

swyddogaeth Craffu yng Nghaerdydd, ac y dylai barhâi i fod. 

 

Am y tro cyntaf yn hanes y Cyngor, y swyddogaeth Craffu a’r Pwyllgor hwn, 

llwyddwyd i estyn croeso i Aelod Pwyllgor a oedd yn bresennol o bell. Ym mis 

Rhagfyr 2016, mentrodd y Pwyllgor y tu allan i Neuadd y Sir. Lleoliad y 

cyfarfod hwnnw oedd canolfan alwadau gofal cwsmeriaid benigamp y Cyngor, 

C2C, yn Nhŷ Wilcox a rhoddwyd technoleg briodol ar waith i sicrhau y gallai’r 

Aelod chwarae ei ran a chymryd rhan mewn her graffu ac yntau'n gorfod bod 

yn Aberystwyth ar ddiwrnod y Pwyllgor. 

 

Yn fwy penodol, chwaraeodd y Pwyllgor ran flaenllaw yng ngwaith adnewyddu 

trefniadau rheoli perfformiad y Cyngor, gyda chyfle i lunio polisi ar gyfer dull 
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gweithredu’r Cyngor, yn enwedig o ran safon y wybodaeth monitro a 

gyhoeddir bob tri mis.  
 

Rydym yn parhau i  groesawu ein cyfrifoldebau statudol newydd dan Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  I’r perwyl hwnnw, buom wrth 

ein boddau yn estyn croeso i dystion/partneriaid o’r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus newydd a sefydlwyd yn ddiweddar, Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Caerdydd a’r Fro a Chyngor Trydydd Sector Caerdydd. Ffocws y Pwyllgor yw 

bwrw trosolwg strategol ar berfformiad y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus i’r 

dyfodol. 

 

Eleni, er bod yr aelodaeth wedi bod yn sefydlog, mae'r Pwyllgor wedi bod yn 

gweithredu dros dro gyda dim ond wyth aelod, ac felly hoffwn ddiolch i'm holl 

gydweithwyr am eu presenoldeb rhagorol, am eu cwestiynau treiddgar, am 

helpu'r Cyngor i sicrhau safon ei hunanasesu mewnol ac efallai yn bwysicaf 

oll am ddiogelu llais dinasyddion mewn her graffu effeithiol. 

 

Rydw i'n cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol hwn i chi gan wybod bod llawer o 

waith eto i'w wneud; bod sedd ar y Pwyllgor hwn yn cynnig cipolwg a chyfle 

prin i gynghorwyr anweithredol ddylanwadu ar fusnes y Cyngor ac felly 

byddwn yn eich annog i dderbyn yr her. 

 

      Y Cynghorydd Nigel Howells Cadeirydd 

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad  
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 Trosolwg 
 

Wrth i weinyddiaeth pum mlynedd gyntaf y Cyngor ddirwyn i ben, mae’r 

Adroddiad Blynyddol hwn yn adfyfyrio ar flwyddyn arall o graffu ar destunau 

amrywiol.  Am sawl blwyddyn mae Caerdydd wedi bod â diwylliant a 

swyddogaeth craffu datblygedig. Mae hyn yn galluogi Aelodau anweithredol i 

ddefnyddio’u harbenigedd annibynnol eu hunain i lywio materion strategol a 

pholisi, gan weithio gyda’r Cabinet i wella gwasanaethau i ddinasyddion 

Caerdydd.  

 

Mae llywodraethau ar bobl lefel yn anelu at fod yn fwy agored, yn gynhwysol 

ac yn atebol.  I bob pwrpas mae pwyllgorau craffu yng Nghaerdydd yn helpu'r 

Cyngor i fod yn agored, gan sicrhau sail gadarn ar gyfer llywodraethu da. 

Mae'r Pwyllgor wedi bod yn atebol i flaenoriaethau'r sefydliad mewn tirwedd 

ddeddfwriaethol newidiol. Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn yn canolbwyntio ar 

waith y Pwyllgor rhwng mis Mai 2016 a mis Mawrth 2017 ac yn esbonio'r 

gwahanol fathau o waith craffu a gyflawnwyd, a dadansoddi'r holl bynciau a 

ystyriwyd gan y Cyngor ym mhob categori yn ystod y flwyddyn. Mae 

uchafbwyntiau'r gwaith a’r canlyniadau yn 2016/17 i’w gweld o dudalen 8 

ymlaen. 
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Datblygiadau Newydd 
 
Gwe-ddarlledu 
 
Yn ei Ddatganiad Gweithredu mewn ymateb i Adroddiad Asesu Corfforaethol 

Dilynol SAC, ymrwymodd y Cyngor i gynyddu nifer y Pwyllgorau a ddarlledir 

dros y we. Mae’r fath ymrwymiad yn cynnwys gwe-ddarlledu Pwyllgorau 

Craffu. Chwaraeodd y Pwyllgor ei ran yn y gwaith o gyflawni’r ymrwymiad 

drwy baratoi ar gyfer gweddarllediad byw â gweddarllediad peilot o'r 

gweithrediadau ym mis Tachwedd 2016, a ddilynwyd gan ei weddarllediad 

byw cyntaf ar 15 Chwefror 2017, pan ystyriodd y Cynllun Corfforaethol 

2017/19 a chynigion cyllidebol drafft 2017/18. 

 

Presenoldeb o Bell 
 
Menter arloesol arall i’r swyddogaeth Craffu, y Cyngor a’r Pwyllgor hwn, oedd 

galluogi Aelod Pwyllgor i fod yn bresennol o bell yn y cyfarfod a gynhaliwyd 

ym mis Rhagfyr 2016, yng nghanolfan galwadau gwasanaeth cwsmeriaid y 

Cyngor, C2C, yn Nhŷ Wilcox.  Rhoddwyd technoleg ar waith i alluogi un o 

Gynghorwyr Caerdydd i gymryd rhan mewn her graffu ac yntau yn gorfod bod 

yn Aberystwyth ar ddiwrnod y Pwyllgor.  

 

 Cylch Gorchwyl - Cyfrifoldebau 
 

O ran eglurder, mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a 

Pherfformiad yn rhoi dwy rôl graffu benodol iddo. Yn gyntaf, cyfrifoldeb 

cyffredinol o graffu, monitro ac adolygu perfformiad corfforaethol cyffredinol y 

Cyngor a’i wella. Yn ail, craffu, monitro ac adolygu effeithiolrwydd 

swyddogaethau penodol, megis Datblygu Sefydliadol, Cyllid, TGCh, 

Adnoddau Dynol, Llywodraethu, Gwasanaethau Cyfreithiol, Eiddo, Caffael, 

Gwasanaeth Cwsmeriaid a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.   
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Mae Cylch Gorchwyl1 y Pwyllgor yn pennu bod ei gyfrifoldebau yn dod o dan 

bedair o’r saith Cyfarwyddiaeth cyflawni yn y Cyngor fel a ganlyn:   

 

Mae’r Gyfarwyddiaeth Adnoddau Corfforaethol yn rhan o gylch gorchwyl y 

Pwyllgor yn ei chyfanrwydd ac mae'n cynnwys; Comisiynu a Chaffael; 

Pensaernïaeth Mentrau; Cyllid; Gwasanaethau Pobl - Adnoddau Dynol; 

TGCh; Datblygu Sefydliadol; Perfformiad a Phartneriaethau; 

 

Mae’r Gyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd yn cynnwys Ystadau 

Strategol gan gynnwys y portffolios buddsoddi gweithrediadol a masnachol, 

Rheoli Cyfleusterau a Pholisi Rhyngwladol.   
 

Mae’r Gyfarwyddiaeth Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cyhoeddus yn 

cynnwys Hybiau Cymunedol; Gwasanaeth Cwsmeriaid (gan gynnwys 

Cwynion Corfforaethol a’r Gwasanaethau Ymholiadau Aelodau); a Cysylltu â 

Chaerdydd (C2C). 
 

Mae’r Gyfarwyddiaeth Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol yn rhan 

o gylch gorchwyl y Pwyllgor yn ei chyfanrwydd ac yn cynnwys Caerdydd 

Ddwyieithog; Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau; Gwasanaethau 

Etholiadol; Cydraddoldeb; Archifau Morgannwg; Gwasanaethau Cyfreithiol a 

Gwasanaethau Craffu. 

 
Eleni, mae’r Pwyllgor wedi cyfrannu at graffu ar y cyd ar y Mecanweithiau 

Darparu Eraill (masnachol), ynghyd â chydweithwyr o’r pwyllgor craffu 

Amgylcheddol ar ddau achlysur.     

 

 Rhaglen Waith 2016/17 - Crynodeb 
 

Yn ystod y flwyddyn ddinesig Mai 2016 – Mawrth 2017 cynhaliodd y Pwyllgor 

11 o gyfarfodydd cyhoeddus rhaglenedig. Arweiniodd hyn at 25 o lythyrau at y 

                                                 
1 Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor hwn ar dudalen 34. 
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Cabinet a’r Uwch Dîm Rheoli, yn rhannu sylwadau, pryderon ac argymhellion 

y Pwyllgor yn dilyn craffu. Daeth 16 o lythyrau i law'r Pwyllgor oddi wrth y 

Cabinet. 

 

Hefyd, cymerodd Aelodau’r Pwyllgor ran mewn dau gyfarfod craffu ar y cyd 

cyhoeddus ochr yn ochr â’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol gyda ffocws ar 

ddatblygu dull masnachol y Cyngor. O ganlyniad i’r cyfarfodydd hyn cynigiodd 

dau Aelod â diddordeb penodol ym Mherfformiad y Cyngor eu harbenigedd ar 

ran y Pwyllgor ac ymgysylltu â swyddogion ar y gwaith sy’n mynd rhagddo i 

adnewyddu’r dulliau rheoli perfformiad o safbwynt Aelodau, a chael eu 

cyfweld ar gyfer project gwaith maes Swyddfa Archwilio Cymru ar Reoli 

Perfformiad a Llywodraethu.    

 

Estynnwyd croeso cynnes i’r Pwyllgor yn ei gyfarfod a gynhaliwyd yn Nhŷ 

Wilcox ym mis Rhagfyr, pan fanteisiodd ar y cyfle i weld y gwaith ardderchog 

a wneir gan y ganolfan alwadau C2C benigamp, fel rhan o’i baratoadau ar 

gyfer craffu ar Wasanaethau Cwsmeriaid. 

 

Fel y cyfeiriwyd ato uchod, mae’r Pwyllgor wedi craffu ar amrywiaeth eang o 

bynciau yn ystod y flwyddyn, gan ddefnyddio nifer o ddulliau amrywiol.  Mae'r 

holl bynciau y craffwyd arnynt wedi'u rhestru isod, yn ôl y math o graffu, ac 

mae rhai ohonynt wedi'u hamlygu oherwydd yr effaith a gawsant. 

 
 

 
  

  

 Uchafbwyntiau 2016/17 
 

 
 

 Craffu ar sail Partneriaeth 
 

Lle mae’r Pwyllgor wedi perfformio’r rôl statudol a gyflwynwyd gan Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac a roddwyd iddo gan y 

Cyngor. Yn 2016/17, roedd hyn yn cynnwys: 

• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – briff Cynnydd 
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• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – Asesiad Llesiant 

 

Craffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
 
Mae'n rhaid i’r Cyngor a'i bartneriaid gyflawni dyletswyddau dan Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Nod y Ddeddf yw sicrhau bod 

trefniadau llywodraethu sydd ar waith mewn cyrff cyhoeddus gyda golwg ar 

wella llesiant Cymru yn ystyried anghenion cenedlaethau’r dyfodol. Y nod yw 

annog cyrff cyhoeddus i wella llesiant economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol Cymru yn unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy manwl a 

nodau llesiant rhagnodedig y Ddeddf.  

 

Mae'r Ddeddf yn rhagnodi sefydlu Corff Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

statudol (BGC) ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru, y dylai ei 

aelodau craidd gynnwys yr Awdurdod Lleol, y Bwrdd Iechyd Lleol, yr 

Awdurdod Tân ac Achub; a Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae hefyd yn rhagnodi 

cylch gwaith statudol ar gyfer Craffu: sef adolygu penderfyniadau a wnaed 

neu gamau a weithredwyd gan y BGC; adolygu trefniadau llywodraethu’r 

Bwrdd; cyflwyno adroddiadau i’r Bwrdd ynghylch ei swyddogaeth neu 

drefniadau llywodraethu; a’i gwneud yn ofynnol i aelodau'r BGC ddod i 

gyfarfodydd y Pwyllgor. 

 

Mae’r Ddeddf yn newid posibiliadau statudol y Pwyllgor yn sylweddol. Mae 

Cyfansoddiad y Cyngor yn rhoi’r cyfrifoldeb statudol ar y Pwyllgor Craffu 

Adolygu Polisi a Pherfformiad i graffu ar waith partneriaeth y Cyngor, yn 

benodol o ran craffu ar waith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) 

Caerdydd.  Felly bydd y Pwyllgor yn cyflawni rôl drosolwg strategol mewn 

cysylltiad â pherfformiad y BGC i'r dyfodol. 

 

Mae dwy ddogfen allweddol y mae’n rhaid i’r BGC eu paratoi a’u cyhoeddi 

erbyn mis Ebrill 2018: sef Asesiad o Anghenion Llesiant lleol cyn llunio a 

chyhoeddi sef Cynllun Llesiant.  Mae'n rhaid i’r Cynllun Llesiant nodi’r 

amcanion llesiant lleol a’r camau a gynigir gan y BGC i’w diwallu.  Mae'n rhaid 

i’r Cynllun Llesiant lleol a gyhoeddir gyd-fynd â’r cylch etholiadau llywodraeth 
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leol, sef nid hwyrach na blwyddyn ar ôl dyddiad yr etholiad arferol nesaf.  Yn 

dilyn ei gyhoeddi, mae’n rhaid i’r BGC baratoi Adroddiadau Blynyddol yn nodi 

sut mae'n bwriadu mynd i'r afael â'i ddyletswyddau statudol.   

 

Eleni ystyriodd y Pwyllgor y cynnydd o ran sefydlu’r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus ym mis Tachwedd 2016; a’r Asesiad o Anghenion Llesiant drafft 

fel y’i cyhoeddwyd i’w ymgynghori arno ym mis Ionawr 2017. 

 

Yn dilyn briff cynnydd y BGC ysgrifennodd y Pwyllgor at yr Arweinydd, 

Cadeirydd y BGC gan nodi'r canlynol:   

Roedd yn awyddus i sicrhau bod trefniadau llywodraethu priodol ar 

waith ar gyfer y Bwrdd ac y caiff gwaith Bwrdd Partneriaeth Caerdydd 

gynt, yn enwedig o ran asesu anghenion, ei ddiogelu, ac y byddai’r 

BGC yn  manteisio ar gyflawniadau BPC a’i hanes hir o gyflawni ar sail 

partneriaeth anstatudol. 

• Roedd yn ystyried, hyd yn hyn, bod rhai partneriaid wedi bod yn fwy 

gweladwy nag eraill o ran cynnig cynorthwyo â gwaith partneriaeth;  

• Roedd yn ystyried y byddai penodi Ymgynghorydd Her Annibynnol yn 

ddull gweithredu defnyddiol;  

• Roedd yn gofyn am gael cadarnhad mai’r Cyngor sydd wedi penodi’r 

Ymgynghorydd Her Annibynnol, yn gofyn am weld y Cylch Gorchwyl ar 

gyfer yr Ymgynghorydd Her Annibynnol; ac y byddai’n hoffi cael y cyfle 

i ystyried barn yr Ymgynghorydd Her Annibynnol ar adeg briodol yn y 

dyfodol i ymgyfoethogi’r gwaith o graffu ar y BGC yn y dyfodol.  

 

Yn ei ymateb, sicrhaodd y BGC y Pwyllgor bod y gwaith da a pherthnasau 

cryf â phartneriaid a oedd yn nodweddiadol o waith Bwrdd Partneriaeth 

Caerdydd wedi’u diogelu. Nododd yr Arweinydd bod y BGC yn edrych 

ymlaen at ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid ac arbenigwyr wrth iddo 

lunio’r amcanion llesiant. Dywedodd fod y trefniadau llywodraethu wedi cael 

eu hadolygu gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gweithredol, ac y 

cytunwyd ar weithdrefnau i barhau i fonitro llifoedd gwaith Bwrdd 

Partneriaeth Caerdydd gynt, wrth i’r Bwrdd Partneriaeth Cyhoeddus lunio ei 
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gynllun ac amcanion llesiant.  Bwriedir hefyd cynnal adolygiad ar weithio’n 

lleol yn y ddinas. 

Cyflwynwyd manylion y cylch gorchwyl ar gyfer Ymgynghorydd Her Dinas 

Fyw, Dinas Byw y BGC i’r Pwyllgor, y rhagwelir y bydd yn ffynhonnell  

cynghori a her gwerthfawr i'r Bwrdd, gan gynnig cyfle i ystyried ei barn a 

chyngor yn y dyfodol. Hefyd, gwahoddwyd yr holl Gadeiryddion Craffu i'r 

‘Fforwm Dinas Fyw, Dinas Byw’ ar 5 Ionawr 2017 i ystyried yr Asesiad o 

Lesiant Lleol drafft, ac i ddechrau nodi blaenoriaethau ar gyfer rhaglen waith 

y Bwrdd.  
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Yn dilyn craffu ar yr Asesiad o Anghenion Lleol ym mis Ionawr 2017 

dywedodd y Pwyllgor wrth yr Arweinydd fod Aelodau yn:  

 

• Canmol y gwaith sylweddol a wnaed gan y BGC wrth lunio’r Asesiad 

Anghenion; 

• Ystyried bod diffyg eglurder o ran pa ddogfennau yn union sydd 

ynghlwm wrth yr ymgynghoriad ar yr Asesiad o Anghenion Llesiant, ac, 

o ystyried bod yr atebion yn nwylo trigolion Caerdydd, y dylai’r ddogfen 

esbonio'n gliriach i drigolion ym mha ffordd y gwnaethant gyfrannu at yr 

ymgynghoriad;  

• Ystyried mai’r Asesiad hwn fyddai sylfaen y gwaith o gynllunio 

gwasanaethau Caerdydd ar gyfer y dyfodol, gan bwysleisio 

pwysigrwydd y gwaith o ymgysylltu â grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd 

a’r mwyaf amddifad fel rhan o'r ymgynghoriad;   

• Gofyn am ragor o fanylion o ran sut y bwriedir targedu grwpiau sy’n 

anodd eu cyrraedd a gweld rhestr gyflawn o’r gweithgareddau 

ymgynghori;  

• Nodi ei fod yn ystyried bod amddifaded a disgwyliad oes yn 

flaenoriaeth, i’r Bwrdd ac i’r Cyngor, ac yr hoffai weld y canlyniadau o’r 

BGC yn adlewyrchu hynny. 

 

Mewn ymateb, cyflwynodd y BGC wybodaeth ychwanegol am bobl ifanc nad 

ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, gan nodi ei fod yn hyderus 

y byddai’r duedd hon yn parhau i ostwng yn y tymor hir. Nododd y Bwrdd y 

byddai’n ymgynghori am chwe wythnos ar yr Asesiad o Anghenion Llesiant, 

er gwaetha’r ffaith nad yw hynny'n ofynnol dan Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol.  Rhoddwyd gwybodaeth fanwl i’r Pwyllgor ar 

gynlluniau’r BGC ar gyfer ymgysylltu’n uniongyrchol â grwpiau sy’n anodd 

eu cyrraedd, gan nodi y byddai’r ymgynghoriad 12 wythnos ar y Cynllun 

Llesiant yn digwydd yn hydref 2017.  
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 Craffu ar y Cyd 
 
 Lle mae’r Pwyllgor wedi ymuno ag un neu fwy o bwyllgorau craffu i edrych ar 

destun trawsbynciol ei natur i alluogi’r gwaith o ystyried y problemau ar y cyd. 

Yn 2016/17, roedd hyn yn cynnwys: 

 

 

 

 

 

Mecanweithiau Darparu Eraill – Cynigion Achos Busnes Llawn 
 
Ym mis Mehefin 2016 ymunodd y Pwyllgor â’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol i 

wneud gwaith craffu cyn gwneud penderfyniad ar y 'Gwasanaethau Seilwaith 

– Achos Busnes Llawn’. Yn dilyn y drafodaeth gwnaeth y ddau Bwyllgor y 

sylwadau canlynol:  

 
• Y dylai’r pwyslais yn y dyfodol fod ar fonitro perfformiad a chyflawniad y 

Model Addasu Mewnol.  I ategu hyn nododd Aelodau'r canlynol: 

 
o Eu bod yn gofyn am gyfle i graffu ar gam cynnar ar y mesurau 

perfformiad newydd ar gyfer y gwasanaeth newydd.  Eu bod yn 

teimlo y dylai’r pecyn monitro perfformiad newydd ganolbwyntio ar 

feysydd pwysig gan gynnwys lleihau costau gweithredu; elw net o’r 

incwm a gynhyrchwyd; gwybodaeth sylfaenol am gwsmeriaid a 

monitro’r perfformiad yn erbyn y cynllun gweithredu sefydlog;  

o Eu bod yn awgrymu y dylai'r mesurau perfformiad, cynlluniau 

busnes a chynlluniau gweithredu newydd ôl-gysylltu’n glir â'r 

amcanion strategol a nodwyd yn y project;  

o Eu bod yn cytuno i fonitro cynnydd y dull Model Addasu Mewnol 

bob tri mis i sicrhau bod arbedion a gwelliannau’n cael eu cyflawni; 

o Eu bod yn awgrymu bod angen llunio adroddiad unigol ar y 

clystyrau a gwasanaethau unigol yn y Rhaglen ‘Masnachu a 

Chydweithredu' ac nid eu monitro fel rhan o gyd-destun 

cyfarwyddiaethol ehangach yn unig:   
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o Eu bod yn teimlo y dylai'r cynlluniau busnes fod wedi bod ar gael 

ochr yn ochr â Gwasanaethau Seilwaith - Achos Busnes Llawn i 

nodi ffordd ymlaen ar gyfer y dull Model Addasu Mewnol newydd.   

 

• Eu bod yn pryderu ynghylch yr amser y mae’n ei gymryd i roi 

meddalwedd rheoli fflyd newydd ar waith ar gyfer Gwasanaethau Fflyd. 

 

• Eu bod yn cydnabod pwysigrwydd projectau TGCh megis amserlennu 

symudol, dyfeisiau gwaith symudol a meddalwedd cylchrestrau gwaith 

a’u bod yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf dros y 10 mis nesaf i 

sicrhau bod y projectau TGCh pwysig hyn yn parhau i fynd rhagddynt i 

roi’r cyfle gorau i lwyddo i’r dull Model Addasu Mewnol.  

 
Wrth ystyried y model ariannol ar gyfer Gwasanaethau Seilwaith – Achos 

Busnes Llawn roedd yr Aelodau yn pryderu bod y £307,000 amcanol ar gyfer 

masnachu ychwanegol o fewn y Cwmni Perchenogaeth Lawn yn isel iawn.  

Rhoddodd Aelod esboniad gwybodus o'r cyfleoedd i gynhyrchu incwm sydd ar 

gael drwy’r Gwasanaethau Fflyd yn sgil y maint elw gros uchel sy’n 

gysylltiedig â gwneud gwaith MOT ar gyfer y cyhoedd a chwmnïau preifat 

(maint elw gros o 65% ar gyfer llafur; maint elw gros o 25% ar gyfer rhannau).  

Roeddent yn derbyn y gallai'r Model Addasu Mewnol gynhyrchu £1.510m yn 

ychwanegol dros y cyfnod o bum mlynedd, fodd bynnag, yn seiliedig ar 

wasanaeth £70m y flwyddyn roedd hwn yn ymddangos yn ffigwr isel iawn.   
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Gwasanaethau masnachol a Chydweithio – Diweddariad ar y 
Cynnydd  

______________________________________________________________ 
 
Cafodd y ddau Bwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd y 

Gwasanaethau masnachol a Chydweithio ym mis Ionawr 2017, yn dilyn hynny 

llongyfarchodd yr Aelodau’r Gwasanaethau Masnachol a Chydweithio ar y 

cynnydd a wnaed mewn cyfnod o amser byr iawn.  Roedd yr aelodau yn falch 

bod y gwasanaeth wedi cytuno â nifer o argymhellion allweddol yn seiliedig ar 

y gwaith craffu cynharach ar y Project Gwasanaethau Seilwaith ac wedi’u 

cyflawni, er enghraifft: gwella’n gyflym; rhoi meddalwedd darparu gwasanaeth 

3ydd parti arbenigol ar waith; cyflwyno cyfleoedd hyfforddiant  
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newydd; canolbwyntio ar gynhyrchu incwm; a gwella gwaith rheoli ariannol 

drwy gyllidebu ar sail sero. Gwnaeth y Pwyllgor sylwadau ar y dull masnachol 

ar gyfer y Gwasanaethau Fflyd, Rheoli Cyfleusterau a Gwasanaethau 

Ailgylchu a Gwastraff. Fodd bynnag, yn fwy cyffredinol roedd Aelodau:  
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• Yn croesawu creu prentisiaethau newydd yn y gwasanaeth; 

• Cydnabod bod cyfraddau absenoldeb salwch wedi gwella;  
• Yn teimlo’n galonogol ynghylch ymwybyddiaeth fasnachol y 

Gwasanaeth Masnachol a Chydweithio o ran mabwysiadu systemau 

trydydd parti sefydlo i wella effeithlonrwydd; 

• Yn falch bod costau asiantaeth wedi gostwng 13% ers sefydlu'r 

Gwasanaeth Masnachol a Chydweithio, fodd bynnag, roedd yn teimlo 

bod y costau asiantaeth cyffredinol yn dal yn uchel;  

• Yn teimlo bod cyfleoedd hyfforddi i staff wedi gwella, yn enwedig yn y 

Gwasanaethau Ailgylchu a Gwastraff, a bod hyn yn gam cadarnhaol a 

fyddai’n hybu datblygiad staff, morâl a gallu’r Cyngor i’r sicrhau safonau 

gwasanaethau gorau posib.  

 

 Adolygu Polisi 
 

Pan fo Pwyllgor wedi ystyried rhoi polisïau ar waith, ac effaith y polisïau 

hynny, gan roi barn Aelodau Craffu i’r Cabinet ynghylch p’un a oes angen 

gwneud unrhyw newidiadau. Yn 2016/17, roedd hyn yn cynnwys: 

• Y Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid  

• Y Strategaeth Ddigidol 

• Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid/SAP – Diweddariad ar y Cynnydd 
 
 

 

Y Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid  
______________________________________________________________ 
 
Roedd Aelodau wrth eu bod o weld y gwaith o ddarparu gwasanaethau rheng 

flaen ar waith yn C2C. Yn dilyn y gwaith craffu gwnaethant sylwadau ar y 

canlynol:  

 

• Diwylliant ac Arweinyddiaeth, roedd yn ystyried bod y buddsoddiad yn 

y diwylliant staff yn gwbl amlwg yn C2C, a bod ennill y categori  
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‘Ymgysylltu â Staff’ yng Ngwobrau Canolfan Gyswllt Cymru ym mis 

Mawrth 2016 yn gwbl haeddiannol;  

• Arweinyddiaeth sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid, annog rhannu hyn 

mor eang â phosibl ym mhob rhan o'r Cyngor, yn enwedig o ystyried  

bod diwylliant staff cadarnhaol wedi’i sicrhau’ heb unrhyw adnodd 

penodol i ysgogi staff; 

• Lefelau gwasanaeth – y pwysigrwydd o dewis dulliau. Roedd y 

Pwyllgor yn ystyried bod sicrhau gwasanaethau ar gyfer y rheiny nad 

ydynt yn defnyddio cymaint ar adnoddau digidol yn bwysig iawn;   

• Nifer y galwadau - roedd y Pwyllgor yn ystyried y gallai’r niferoedd 

uchel o alwadau mewn cysylltiad ag atgyweirio tai (mwy na 7,000 o 

alwadau yn deillio o stoc tai o 18,000) fod o ganlyniad i alwadau a 

wnaed am yr eildro, yn aml o ganlyniad i waith diffygiol. Roedd yn nodi 

o’i gymharu â hyn bod nifer y galwadau gwastraffus i ddefnyddwyr 

gwasanaeth yn llawer is, a bod disgwyl iddo ostwng eto yn y dyfodol; 

• Technoleg – nododd y Pwyllgor ei fod yn teimlo’n rhwystredig nad oedd 

y Cyngor wedi gwneud unrhyw gynnydd o ran datrys y gwaith 

technolegol o integreiddio SAP gyda’r system ar gyfer cwsmeriaid, 

RhCC.  Ni all y Cyngor gyflwyno porth i gwsmeriaid nes bydd y 

problemau digido presennol sy’n wynebu gweithredwyr C2C wedi’u 

datrys, ac mae’r Pwyllgor yn bwriadu cadw llygad barcud ar y 

datblygiadau;   

• Cyfryngau cymdeithasol – roedd y Pwyllgor yn pryderu nad oedd y 

Cyngor yn ystyried bod Twitter yn gyfrwng ffurfiol ar gyfer gwneud 

cwynion; er y gallai fod yn gyfrwng i wneud cais am wasanaeth. Roedd 

Aelodau yn teimlo er y gallai delio â chwynion drwy Twitter fod yn 

gymhleth, oherwydd nad yw'r 140 o lythrennau yn ddigonol i nodi'r holl 

gwynion, ac yn sgil gwrthwynebiad y gwasanaethau, os ydym am 

ganolbwyntio ar gwsmeriaid mae’n rhaid i chi gydnabod y fath gwynion. 

Gofynnodd y Pwyllgor i'r Cyngor adrodd yn ôl ar y cynnydd y mae'n ei 

wneud o ran rheoli ei bresenoldeb yn y cyfryngau cymdeithasol. 
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Wrth ymateb dywedodd y Cabinet bod y Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau y 

bydd pob sianel cyfathrebu yn parhau ar agor fel y gall trigolion gael gafael ar 

wasanaethau yn y ffordd sydd rwyddaf bosibl iddynt. Roedd yn cydnabod bod 

y llinell atgyweiriadau tai yn derbyn nifer sylweddol o alwadau, fodd bynnag 

bod llawer o waith wedi'i wneud i geisio gostwng nifer y galwadau gan 

gynnwys cynnig gwasanaeth neges destun i denantiaid cyn i weithredwr 

ymweld â'r safle.  
Cytunodd y Cabinet i sicrhau y caiff y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am 
unrhyw ddatblygiadau pwysig a wneir mewn cysylltiad â mynd i’r afael ag 
integreiddio SAP gyda RhCC.  
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Cadarnhaodd hefyd bod y tîm sy’n gyfrifol am gyfrif Twitter y Cyngor yn 

cydweithio’n glos gyda’r adran Cwynion Corfforaethol, mae hwn yn faes sy’n 

datblygu a bydd y Pwyllgor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn ei gylch. 
 

Llunio Polisi 
 
Pan fo’r Pwyllgor wedi cyfrannu at brosesau llunio polisi’r Cyngor trwy ystyried 

dogfennau polisi drafft. Yn 2016/17, roedd hyn yn cynnwys:  

• Adnewyddu Dulliau Rheoli Perfformiad 

• Strategaeth Iaith Caerdydd Ddwyieithog 2017-22 

• Adolygiad Craffu 

• Cynllun Corfforaethol 2017-19 

 
 

 

Adnewyddu Dulliau Rheoli Perfformiad 
______________________________________________ 
 
Ym mis Mai 2016 cafodd y Pwyllgor gyfle i lywio’r gwaith o lunio polisi'r 

Cyngor ar reoli perfformiad. Cafodd aelodau eu cynnwys yn y gwaith o 

adnewyddu dull rheoli perfformiad y Cyngor, er mwy mynd i’r afael â 

Chynigion ar gyfer Gwella gan Swyddfa Archwilio Cymru a gyflwynwyd i’r 

Cyngor yn ei Asesiad Corfforaethol.   

 

Ystyriodd Aelodau gynigion i ddatblygu trefniadau Rheoli Perfformiad 

presennol y Cyngor, adeiladau ar y cynnydd a wnaed yn ystod y blynyddoedd 

diwethaf, er mwyn gwella a sefydlu ymhellach ddull effeithiol a chyson.   

Roedd y cynigion yn cynnwys llunio Cardiau Sgôr Cytbwys cadarn, yn 

seiliedig ar ganlyniadau i’w hystyried gan y Cabinet a Phwyllgor Craffu 

Adolygu Polisi a Pherfformiad; lleihau cwmpas a maint Cynlluniau Cyflawni 

Cyfarwyddiaethau; cyflwyno cynlluniau gwasanaeth ym mhob rhan o'r Cyngor 

sefydlu Bwrdd Cymorth Perfformiad; gwella amseroldeb adroddiadau; 

cyhoeddi gwybodaeth perfformio ar y fewnrwyd; ac adnewyddu Strategaeth 

Rheoli Perfformiad y Cyngor. 
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Mewn llythyr at yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol a 

Pherfformiad croesawodd Aelodau yr amcanion hyn; sef rheoli perfformiad yn 

rhagweithiol ac yn seiliedig ar ganlyniadau, gan ddefnyddio data a 

gwybodaeth am dueddiadau, gyda llinyn aur drwy bob lefel, o fewn diwylliant 

o atebolrwydd. Pwysleisiodd y Pwyllgor ei fod yn awyddus i: 

• Sicrhau, ar ddiwedd Chwarter 1 2016/17 bod y Pwyllgor Craffu yn gallu 

cadarnhau  a oedd unrhyw feysydd yr oedd y Cyngor yn tangyflawni 

ynddynt;  

• Cymryd rhan yn y gwaith o gyd-ddylunio cerdyn sgorio cytbwys;  

• Croesawu cynrychiolaeth ar weithgor aelodau;  

• Annog Pennaeth Perfformio i gydgysylltu â’r holl Gadeiryddion i 

ystyried anghenion perfformiad y Pwyllgorau Craffu eraill; 

• Sicrhau pan fo Dangosyddion Perfformiad yn cael eu cyhoeddi gan 

bartneriaid/awdurdodau niferus bod strwythur y DP y mae’r Cyngor yn 

penderfynu arno yn gwbl glir;  

• Tynnu sylw at yr angen i Fwrdd Gwaith y Ddinas ein cynorthwyo yn ein 

rôl statudol o wneud y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn atebol i ni. 

 
 
 
Adolygiad Craffu 
______________________________________________________________ 
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Wrth ymateb i Adroddiad Dilynol Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru a 

gyflwynwyd ym mis Chwefror 2016, cytunodd y Cabinet ar Ddatganiad Gweithredu a 

oedd yn cynnwys Adolygiad Craffu. Nod y project oedd gwneud argymhellion ar gyfer 

y swyddogaeth Craffu, sy'n sicrhau'r swyddogaeth Craffu gorau posib i 
Gaerdydd,  yn manteisio i’r eithaf ar gyfraniad Cynghorwyr anweithredol, 
bodloni'r holl ofynion statudol presennol a'r rhai sydd ar y gweill,  bodloni 
anghenion y Weinyddiaeth a'r Cyngor newydd ar ôl mis Mai 2017.  
 
Tasg y Pwyllgor, ar gais y Fforwm Cyswllt Cadeiryddion Craffu, oedd 

cyfrannu’n ffurfiol yn y project Adolygu Craffu, drwy bwyso a mesur tri model 

craffu gwahanol a gynigiwyd o ganlyniad i dystiolaeth a gasglwyd, a chyflawni 

ymarfer craffu byr i ystyried y ffordd orau ymlaen. 

 

Ym mis Rhagfyr 2016, yn dilyn ystyried y tri model, cynigiodd y Pwyllgor ei 

sylwadau i’w cynnwys yn y gwaith o lunio'r model gorau posibl i’w ystyried gan 

Bwyllgor y Cyfansoddiad. 
 
 
Roedd y Pwyllgor yn credu ei bod yn werth cadw 4 -  5 o’r prif Bwyllgorau 

Craffu. Roedd sawl Aelod yn teimlo mai’r model presennol ddylai fod yr 

opsiwn a ffefrir, yn sgil ei lwyddiant cyffredinol dros sawl blwyddyn. Fodd 

bynnag, mae’r holl Aelodau yn derbyn o ran cadw'r model presennol bod lle i 

ailystyried Cylch Gorchwyl yr holl Bwyllgorau.  

 
Er eu bod yn cefnogi'r sefyllfa sydd ohoni, roedd gan Aelodau farn benodol ar 

rai meysydd. Roedd pob Aelod: 

• Yn teimlo bod cael Pwyllgor y Cyfansoddiad a Phwyllgor 

Gwasanaethau Democrataidd yn golygu dyblygu sylweddol a 

gorgyffwrdd diangen; 

• Bod goblygiadau Partneriaeth Craffu yn dal yn anhysbys; 

• Yn ystyried y gallai pedwar Pwyllgor weithio (a lleihau costau), pan fo’r 

Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant i bob pwrpas yn lleihau’r pwysau 

ar bwyllgor Gwasanaethau Cymdeithasol cyfunol drwy gymryd 

cyfrifoldeb am dai a datblygu sgiliau. 
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Roedd rhai Aelodau: 

• Yn awyddus i ddal gafael yn y ddau Bwyllgor Craffu Gwasanaethau 

Cymdeithasol;  

• Yn ystyried y dylai Tai barhau i fod ochr yn ochr â Gwasanaethau 

Oedolion; 

• Yn ystyried y dylai Pwyllgor Adolygu Polisi a Pherfformiad (PRAP) 

wneud gwaith craffu trawsbynciol, heb ddyblygu gwaith pwyllgorau 

eraill. 

    

Roedd y Pwyllgor yn teimlo’n gryf y dylai hyfforddiant Craffu sylfaenol fod yn 

orfodol, 

ac y dylai Aelodau a enwebwyd ar gyfer swyddi orfod cwblhau’r hyfforddiant 

dan sylw cyn eu cyfarfod cyntaf.  Roedd Aelodau yn derbyn bod disgwyl i 

gyllideb 2017/18 sicrhau’r gostyngiad o £50k y cytunwyd arno yng nghyllideb 

Craffu 2016/17, ond o ystyried y gwaith hanfodol y mae Craffu yn ei wneud 

roeddent yn teimlo bod angen gwneud trefniadau i ychwanegu at y gyllideb 

hon yn hytrach na'i lleihau. 

 
Roedd y Pwyllgor yn teimlo ei bod yn bwysig gydbwyso craffu ffurfiol ac 
anffurfiol, drwy gynnwys gwaith Gorchwyl a Gorffen yn yr holl fodelau a 
gynigir. Fodd bynnag, y teimlad oedd nad oedd cyfarfodydd Gorchwyl a 
Gorffen yn fforymau cyhoeddus ac felly ni fyddai gorddibyniaeth yn ein 
galluogi i gyflawni ein hymrwymiad o ran bod yn Gyngor ‘Agored’.  Hefyd, 
roedd Aelodau yn ystyried na fyddai ehangu gwaith Gorchwyl a Gorffen yn 
datrys yr heriau presennol o ran adnoddau.  
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Y goblygiad yw bod gwaith Gorchwyl a Gorffen yn fwy tebygol o gael ei wneud 

yn y prynhawn, er mwyn sicrhau mynediad i dystion, a fydd yn gwrthdaro gyda 

chyfrifoldebau Cynghorwyr iau. Roedd rhai Aelodau yn teimlo bod hwn yn 

gyfle i ofyn am gymorth gan Aelodau mainc gefn nad ydynt yn aelodau o 

bwyllgorau craffu. 

 
Yn bwysicach, roedd y Pwyllgor yn pryderu am nifer y seddi ar Bwyllgorau 

Craffu. Yn benodol, roedd yn teimlo nad oedd broblem bresennol o ran seddi 

gwag wedi codi yn y gweinyddiaethau blaenorol.  Felly, bydd yr anhawster 

presennol o ran llenwi seddi yn cael ei ystyried yn sefyllfa unigryw ac 

awgrymodd y Pwyllgor y dylid cymryd pwyll cyn gwneud newidiadau 

sylweddol i faint Pwyllgorau.  Roedd Aelodau yn teimlo y gallai’r sefyllfa hon 

newid yn ddramatig ym mis Mai, yn dibynnu ar amgylchiadau Aelodau 

Etholedig newydd. 
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Nid oedd Aelodau yn argyhoeddedig bod yr holl sbardunau o ran newid Craffu 

yn ddigon pwysig i lunio model newydd. Nododd y Cyngor, fodd bynnag, bod 

gwella'r gwaith o sefydlu Craffu yn y Cyngor yn bwysig, yn y ffyrdd canlynol: 

• Drwy wella'r cysylltiadau gyda meinciau cefn a meinciau blaen o ran 

llunio polisi; 

• Drwy wella’r gwaith o fonitro sut mae argymhellion Craffu yn cael eu 

sefydlu; 

• Drwy gysylltu argymhellion Craffu â DPP yr Uwch Reolwyr. 
 
Cyflwynwyd adroddiad Adolygu Craffu gerbron y Pwyllgor y Cyfansoddiad ar 2 

Mawrth 2017. 
 

Craffu Cyn Penderfynu 
 

Pan fo’r Pwyllgor wedi gwerthuso a gwneud sylwadau ar gynigion polisi cyn 

iddynt fynd gerbron y Weithrediaeth, gan roi cyfle i’r Cabinet wybod barn 

Aelodau craffu cyn gwneud penderfyniad. Yn 2016/17, roedd hyn yn cynnwys: 

• Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol – Comisiynu a Chaffael 

• Strategaeth Iechyd a Lles Cyflogeion 

Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol 

• Strategaeth Ystadau Buddsoddi 2016-19 

• Cynllun Corfforaethol 2017-19  

• Cyllideb Arfaethedig 2017-18 

• Strategaeth Caffael Corfforaethol 2017-20 

 

Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol 
______________________________________________________________ 

 

Ym mis Gorffennaf 2016 bu’r Pwyllgor yn ystyried y Cynllun Rheoli Asedau 

Corfforaethol; prif amcanion eiddo'r Cyngor yn ystod y flwyddyn i ddod, a'r 

effaith gadarnhaol a gaiff hynny ar wasanaethau'r Cyngor a'i sefyllfa ariannol.  
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Yn dilyn y gwaith craffu dywedodd y Pwyllgor wrth yr Arweinydd ei fod yn 

ystyried, mewn perthynas â materion eiddo yn gyffredinol, a’r rhagolygon ar 

gyfer y dyfodol, bod cynlluniau’r Cyngor bellach yn llawer fwy tryloyw. Yn 

benodol, roedd y Pwyllgor: 

• Yn nodi bod y gwaith cynnal a chadw sydd eto i’w wneud yn bennaf 

yn gysylltiedig ag ysgolion, ac yn cael ei adolygu’n gyson er mwyn 

sicrhau nad yw’r gwaith sydd eto i’w wneud yn cronni ymhellach;  

• Yn nodi’r bwriad i ddefnyddio Neuadd y Sir i’r eithaf yn y tymor 

canolig, fodd bynnag, yn y tymor hir gallai hyn newid; 

• Yn gofyn am sicrwydd y defnyddiwyd ystyriaethau ariannol a 

gweithrediadol ar y cyd i bennu targedau;  

• Yn gofyn am well dealltwriaeth o’r meini prawf a ddefnyddiwyd i 

bennu’r targedau yn ystod y trafodaethau hynny; 

• Yn nodi na lwyddwyd i fwrw’r targedau ar gyfer lleihau cyfanswm 

costau rhedeg Gros yn ystod 2015/16;   

• Yn awyddus i gadarnhau a yw’r targedau a bennwyd ar gyfer 

2015/16 yn uchelgeisiol. 

• Roedd Aelodau yn awyddus i nodi eu pryder ynghylch yr amser y 

mae’n ei gymryd i wireddu cyfleoedd Trosglwyddo Asedau 

Cymunedol, a pha mor realistig yw uchelgeisiau’r Cyngor;  

• Yn croesawu creu swydd newydd i helpu grwpiau cymunedol 

gyda’u cais i redeg Ased Cymunedol, gan gydnabod bod grwpiau 

fel hyn yn aml iawn yn chwilio am gyngor ac arbenigedd i wireddu 

eu huchelgeisiau; 

• Yn pwysleisio bod Aelodau lleol yn meddu ar wybodaeth 

amhrisiadwy am eu wardiau a allai fod o fudd wrth Drosglwyddo 

Asedau Cymunedol, ac yn y dyfodol yr hoffai weld mwy o bwyslais 

yn cael ei roi ar gynnwys Aelodau mewn achosion o’r math, ac 

annog ymgynghori mwy cywir gydag Aelodau. 

 

Mewn ymateb sicrhaodd y Cabinet yr Aelodau bod targedau’r Cynllun yn 

alinio'n uniongyrchol â'r rheiny yn Strategaeth Eiddo 2015-2020. Mae’r 
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targedau wedi’u cynllunio i roi tystiolaeth bod y Cyngor yn symud tuag at 

gael ystâd symlach, fwy effeithlon a modern, a gytunir mewn cysylltiad clos 

â gwasanaethau.  Mae’r swydd swyddog project Trosglwyddo Asedau 

Cymunedol i helpu grwpiau gyda’u cais i redeg Ased Cymunedol wedi'i 

llenwi, gan sicrhau pwynt cyswllt unigol ar gyfer reoli’r gwaith hwn yn y 

Cyngor. Byddai’r swyddog yn sicrhau yr ymgynghorir ag aelodau ar y 

gwaith o Drosglwyddo Asedau Cymunedol, ac y gwneir y defnydd gorau 

o'u gwybodaeth leol ac arbenigedd cymunedol, gan ymdrechu i gynnwys 

cynghorwyr lleol yn yr ymarfer Cynllunio Cymdogaethau. 

 

 

 

Strategaeth Ystadau Buddsoddi 2016-19 
______________________________________________ 
 
Yn unol â’i gyfrifoldeb o ran craffu ar ystâd eiddo’r Cyngor, boed yn eiddo 

‘gweithredol' (hynny yw, eiddo y mae'r Cyngor yn ei redeg ac yn darparu 

gwasanaethau ohono), ac eiddo 'anweithredol neu 'fuddsoddi’ (eiddo sy’n aml 

yn cael ei osod ar sail fasnachol neu i hyrwyddo cyflogaeth leol, busnesau 

bach a gwaith adfywio economaidd mewn ardaloedd lleol), cafodd y Pwyllgor 

gyfle i graffu cyn gwneud penderfyniad ar Strategaeth Ystadau Buddsoddi'r 

Cyngor ar gyfer 2016 - 2021 ym mis Tachwedd 2016.  

 

Clywodd y Pwyllgor bod gan y Cyngor 200 o asedau eiddo sy’n werth £67 
miliwn ac sy'n cynhyrchu incwm o £3.47 miliwn y flwyddyn. Mae hyn yn werth 
elw o 5.16%. Cynlluniwyd y Strategaeth Ystadau Buddsoddi arfaethedig i 
wella perfformiad yr ystâd a chynyddu’r elw sy’n deillio o asedau’r Cyngor.  
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Cynhaliwyd asesiad manwl o’r holl eiddo ym mhortffolio'r Cyngor ac aseswyd 

pob eiddo ar sail asesiad RAG sef Coch = Rhyddhau, Melyn = Ailfodelu a 

Gwyrdd - Cadw.  Roedd y Strategaeth Buddsoddi yn cynnig, er mwyn gwella’r 

portffolio eiddo, y byddai'r Cyngor yn ystyried caffael buddsoddiadau newydd, 

gan ystyried eu lleoliad, cryfder eu cyfamod, hyd y les, elw buddsoddi a 

thelerau les atgyweirio. 

 

Clywodd Aelodau bod targed perfformiad wedi’i bennu i gynyddu'r elw gros o 

bortffolio’r Cyngor o 5.16% i 6.16%, sef gwelliant o 20% dros bum mlynedd. 

Fel rhan o’r strategaeth hon, byddai adolygiad o’r holl asedau gweithredol 

hefyd yn cael ei gynnal, i nodi unrhyw gyfleoedd i gynhyrchu incwm rhent o 

eiddo na wneir defnydd digonol ohonynt, eiddo nad oes mo’u heisiau neu 

safleoedd â'r potensial i'w gosod yn eu cyfanrwydd neu eu rhannu i sicrhau 

buddion masnachol. 
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Yn ei lythyr at yr Arweinydd, roedd y Pwyllgor yn cydnabod bod y Strategaeth 

hon yn newid y dull a ddefnyddir gan y Cyngor i fanteisio i'r eithaf ar y buddion 

yn ei ystâd yn sylweddol. Sicrhawyd Aelodau bod y strategaeth newydd yn 

canolbwyntio ar gynhyrchu mwy o incwm o eiddo anweithredol y Cyngor.  

Fodd bynnag, roedd Aelodau: 

 
• Yn teimlo y dylai’r targedau perfformiad y byddai'r Bwrdd Ystadau 

Buddsoddi yn eu pennu ar hyd y daith i fesur cynnydd fod yn fwy 

amlwg, i alluogi'r Cabinet a'r Pwyllgor Craffu i werthuso llwyddiant yn 

Strategaeth dros y 5 mlynedd nesaf;  

• Yn argymell cryfhau arolygiaeth ddemocratig drwy benodi Aelod 

Cabinet i wasanaethau ar y Bwrdd; 

• Yn argymell y dylai ei olynwyr ystyried cyflwyno diweddariad cynnydd 

dros dro ym mis Gorffennaf, gan awgrymu y dylid archwilio’n fanwl y 

broses a’r canlyniad o ddefnyddio’r Strategaeth gydag ased Canol 

Dinas coch, i asesu p'un ai a yw'r broses yn gweithio;     

• Yn awyddus i weld mwy o bwyslais yn cael ei roi ar gynnwys Aelodau 

yn y gwaith o drin a thrafod eiddo sydd ar y gweill yn eu wardiau.  

 

Yn ei ymateb, dywedodd y Cabinet mai dyma'r tro cyntaf i'r Cyngor 

gyhoeddi targedau mewn cysylltiad â pherfformiad yr Ystadau Buddsoddi, 

sydd ynddo'i hun yn gam mawr ymlaen o ran tryloywder ac atebolrwydd. 

Mae'r Cabinet wedi ymrwymo i adrodd ar gynnydd yn erbyn targedau yn 

flynyddol, gan adrodd ar weithgarwch bob tri mis fel rhan o'r adroddiad ar 

berfformiad corfforaethol, a bydd yn monitro gweithgarwch yn fisol drwy’r 

Rhaglen Datblygu Sefydliadol. Hefyd byddai'n parhau i ystyried y cyfle i 

gymharu perfformiad yr ystâd fuddsoddi yn erbyn y rhai sydd ar waith mewn 

dinasoedd eraill, er bod Caerdydd ar flaen y gad o ran nodi ei agenda'n 

dryloyw. 

Fodd bynnag, roedd y Cabinet yn ystyried y byddai penodi Aelod i'r Bwrdd 

Ystadau Buddsoddi yn gwanhau'r persbectif masnachol ar yr ystâd, gan y 
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byddai'r Bwrdd ond yn gwneud argymhellion i'w cyflwyno gerbron y Bwrdd 

Rheoli Asedau a'r Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros yr Ystadau Buddsoddi. 

Cytunodd y Cabinet i dderbyn adroddiad cynnydd dros dro ym mis 

Gorffennaf, gan nodi y byddai’n hapus i ystyried astudiaeth achos ar gyfer 

craffu, yn benodol ased canol dinas y nodwyd bod angen sylw arno. 

 

Monitro Gwelliant 
 

Monitro Gwella – Pan fo’r Pwyllgor wedi monitro cynnydd y gwaith o wella’r 

Cyngor.  Yn 2016/17, roedd hyn yn cynnwys: 

• Rhaglen Datblygu Sefydliadol - adnewyddu 

• Rhaglen Datblygu Sefydliadol – adroddiad cynnydd 

• Adroddiad Gwella Blynyddol Statudol 2015/16  

• Adroddiad Gwella Swyddfa Archwilio Cymru 2015/16 

• Adroddiad Dilynol Asesu Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru, 

diweddariad ar gynnydd y Datganiad Gweithredu. 

 
 

Rhaglen Datblygu Sefydliadol – Adroddiad Adnewyddu a Chynnydd 
______________________________________________ 
 
Ar ddau achlysur eleni manteisiodd y Pwyllgor ar y cyfle i fonitro rhaglen wella 

cyffredinol y Cyngor, y Cynllun Datblygu Corfforaethol. Prif ffocws y Pwyllgor 

oedd sicrhau bod llwyddiant y Cynllun yn gwella profiad dinasyddion o 

wasanaethau Cyngor. Roedd Aelodau yn cydnabod bod y Cyngor wedi 

gwneud cynnydd da mewn nifer o wasanaethau statudol, ond yn teimlo y 

gallai cynnydd fod yn gyflymach ac yn fwy cyson.  Gyda’r Cynllun wedi’i hen 

sefydlu roedd Aelodau yn ystyried bod y Cyngor mewn sefyllfa dda i gyflymu 

graddfa gwelliant, er mwyn sicrhau bod perfformiad gwell yn amlwg ar y rheng 

flaen, a bod y gwaith da sydd wedi’i wneud hyd yma yn arwain at brofiadau 

rheng flaen gwell i ddinasyddion. Roeddent yn teimlo mai dyletswydd y 

Pwyllgor oedd cynorthwyo’r Cyngor i gryfhau ei hunanasesiad yn unol ag 

argymhellion SAC, drwy ymroi i ofyn am wybodaeth a dwyn i gyfrif y 
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gwasanaethau nad ydynt yn gwella. Felly, dywedodd y Pwyllgor wrth y 

Cabinet:  
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• Y bydd yn monitro cysylltiadau amlwg rhwng y Cynllun Datblygu 

Corfforaethol, Cynllun Corfforaethol, Strategaeth Beth sy'n Bwysig a 

Chynllun Llesiant Caerdydd; 

• Gofyn am adroddiadau cynnydd manwl a fydd yn ei alluogi i fesur sut 

mae projectau yn sicrhau gwelliant dros amser, gyda golwg ar wella ei 

lefel her a monitro ei hun;  

• Rhaglennu projectau penodol y Cynllun Corfforaethol i sicrhau 

adroddiadau cynnydd trylwyr, yn cynnwys mwy o fanylion, yn ei raglen 

waith ar gyfer y dyfodol; 

• Gofyn am fformat adrodd sy’n galluogi’r Pwyllgor i fonitro’r Cynllun 

Datblygu Corfforaethol yn effeithiol, ac asesu pa wasanaethau y byddai 

o fudd iddynt petai’r swyddogaeth Craffu yn eu holi yn fwy trylwyr; 

• Ei fod yn awyddus, fel rhanddeiliad allweddol, i gael ei gynnwys yn y 

broses adolygu tair blynedd a gynigir ar gyfer 2017. 
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Yn ei ymateb nododd y Cabinet mai’r Cynllun Datblygu Corfforaethol yw’r prif 

gyfrwng y bwriada'r Cyngor ei ddefnyddio i gyflawni newid i sicrhau y gall 

fodloni’r heriau ariannol sy'n ei wynebu, wrth barhau i sicrhau canlyniadau i 

drigolion a defnyddwyr gwasanaeth. Gan hynny, mae cysylltiadau clir rhwng 

amcanion y Rhaglen ac uchelgais y Cyngor fel sefydliad ac fel partner yn 

gweithio ledled y ddinas-ranbarth. Ymrwymodd y Cabinet i wneud y 

cysylltiadau hyn yn gliriach, ar gyfer Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a 

Pherfformiad ac ar gyfer cynulleidfaoedd ehangach.  

Cytunodd y Cabinet i lunio dull o sicrhau bod y Pwyllgor yn gallu gweld yn glir 

y cynnydd sy’n cael ei wneud o ran cyflawni pob un o’r rhaglenni o fewn y 

Cynllun Datblygu Corfforaethol heb unrhyw fframwaith adrodd feichus. 

Croesawyd cyfraniad y Pwyllgor at y broses adolygu tair blynedd fel 

rhanddeiliad allweddol.  
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Bu’r Pwyllgor yn holi am y cynnydd chwe mis yn ddiweddarach, ei bryder 

cyffredinol oedd bod yr anawsterau technolegol o ran Rheoli Cysylltiadau 

Cwsmeriaid a oedd wedi bod yn wynebu'r Cyngor ers peth amser yn dal heb 

eu datrys.  Ym mis Tachwedd, yn dilyn craffu ar Ddatganiad Gweithredu SAC, 

dywedodd y Pwyllgor wrth yr Arweinydd ei fod yn teimlo’n rhwystredig nad 

oedd y Cyngor ymhellach ymlaen ar y gwaith o ddatrys integreiddio SAP 

gyda’r system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid.  Nododd Aelodau ar yr adeg 

hon na all y Cyngor gyflwyno porth i gwsmeriaid nes bydd y problemau digido 

presennol sy’n wynebu gweithredwyr C2C wedi’u datrys, ac mae’r Pwyllgor yn 

bwriadu cadw llygad barcud ar y datblygiadau;  Yn ddiweddarach, ym mis 

Rhagfyr, ar ôl craffu ar y Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid nododd 

Aelodau drachefn y dylai fod gan y Cyngor ddyddiad mewn golwg ar gyfer 

datrys y broblem, gan ofyn am ddiweddariad ar SAP/RhCC pan fydd rhywbeth 

pwysig i’w adrodd yn ôl.  

 

Yn dilyn craffu ar y Cynllun Datblygu Corfforaethol ym mis Ionawr, roedd rhaid 

i’r Pwyllgor unwaith eto nodi’r pryderon hynny a fynegwyd ym mis Tachwedd a 

mis Rhagfyr, sef bod y cynnydd wedi bod yn araf o ran datrys y problemau 

technolegol a fydd yn galluogi'r gwaith o wella gwasanaethau ar-lein i 

gwsmeriaid. Roedd Aelodau wedi clywed dros y tri chyfarfod diwethaf bod 

partner technoleg y Cyngor wedi rhoi ei dîm cynnydd cyffredinol ar waith i 

ddatrys y problemau. Felly, roedd y Pwyllgor: 

 

• Yn gofyn unwaith eto am ddiweddaraf ar y RhCC ar gyfer ei gyfarfod 

ym mis Mawrth 2017; 

• Ystyried bod cyfle i symleiddio’r Rhaglen Datblygu Sefydliadol er mwyn 

canolbwyntio mwy ar ail-lunio gwasanaethau yn hytrach na busnes 

craidd, yn enwedig o ran rhoi mwy o bwyslais ar dechnoleg.Argymell 

i’w olynwyr, wrth fonitro cynnydd yn y dyfodol, ei fod yn profi dilysrwydd 

sgoriau RAG. 
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Adroddiad Dilynol Asesu Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru, 
diweddariad ar gynnydd y Datganiad Gweithredu  
______________________________________________ 
Ym mis Tachwedd 2016 cafodd y Pwyllgor ddiweddariad ar gynnydd 

Datganiad Gweithredu’r Cyngor mewn ymateb i Adroddiad Dilynol Asesu 

Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru. Canmolodd Aelodau y Cabinet ar y 

cynnydd cryf a wnaed gan y Cyngor yn gyffredinol wrth gyflawni'r Datganiad 

Gweithred. Fodd bynnag, roedd ganddo rai pryderon penodol fel a ganlyn: 

 

• Gan fod y RhCC yn cael ei ystyried fel y prif system ar gyfer 

cwsmeriaid, bydd y Pwyllgor yn cadw llygaid barcut ar y datblygiadau. 

Roedd ganddo rai pryderon nad oedd unrhyw derfyn amser na dyddiad 

penodol o ran datrys y broblem.  

• Roedd Aelodau dal yn ansicr o ran p’un y gallai’r Cyngor ddisgwyl 

archwiliad SAC pellach. Gan y bydd y Cyngor yn cyflawni 

hunanasesiad yn ystod y flwyddyn ariannol hon o ran pa mor dda mae 

perfformiad yn ymsefydlu, byddai'r Pwyllgor yn cynnwys hyn yn ei 

raglen waith. 

 

 
 
 
 
 
 

Monitro Perfformiad a Chyflawniad 
 

Pan fo’r Pwyllgor wedi monitro perfformiad y Cyngor.  Yn 2016/17, roedd hyn 

yn cynnwys: 

• Perfformiad Corfforaethol Chwarter 4 2015/16 

• Perfformiad Corfforaethol Chwarter 1, 2 a 3 2016/17 

• Alldro Cyllid 2015/16 

• Y Gofrestr Risg Corfforaethol 

• Canlyniadau Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol 2015/16. 
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Perfformiad Corfforaethol Chwarterol  
 
 
Mae Monitro Perfformiad Corfforaethol, a’r dulliau newydd o reoli perfformiad, 

wedi bod yn rhan sylweddol o raglen waith y Pwyllgor yn ystod 2016/17. 

 

Fel yn Chwarter 4 2015/16 roedd y Pwyllgor: 

 

• Yn pryderu bod bylchau yn y data Dangosydd Perfformiad (DP) a 

gyflwynwyd i’w hystyried ganddynt;  

• Yn ystyried bod y lleihad yn nifer yr absenoldebau salwch yn galonogol 

ac yn canmol y Cabinet am ei gyflawniadau, yn enwedig mewn 

Cyfarwyddiaethau fel Gweithrediadau’r Ddinas, roedd Aelodau yn 

teimlo y byddai’n ddefnyddiol nodi i ba raddau y mae’r gwelliant hwn o 

ganlyniad i weithredu gan reolwyr, ac yn pryderu bod y Gwasanaeth 

Cwnsela Cyflogeion dan ei sang. 

• Yn pryderu, ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2015/16, bod rhai 

dangosyddion perfformiad â sgôr RAG melyn o hyd, a’u bod yn edrych 

ymlaen at weld dull RAG mwy cyson yn cael ei ddefnyddio ledled y 

sefydliad wrth i'r trefniadau monitro perfformiad gael eu gwireddu.  

• Yn nodi bod lefel cydymffurfio DPP yn golygu bod 1,000 o staff eto i 

gael DPP, a bod angen mynd i’r afael â hyn; 

• Yn cydnabod cymhlethdod adroddiad perfformiad chwarterol y Cyngor, 

o ran ceisio cyflwyno darlun cyffredinol a thrylwyr o berfformiad 

corfforaethol ochr yn ochr â pherfformiad gwasanaethau unigol; 

• Yn nodi y byddai dadansoddiad o berfformiad daearyddol yn 

ddefnyddiol i Gynghorwyr ward. 

 

 

Yn ei ymateb roedd y Cabinet yn cydnabod bod llawer o waith eto i'w wneud i 

fwrw'r targedau estynedig heriol a bennwyd gan y sefydliad. Roeddent yn 

cydnabod bod gwerth mewn dadansoddi achosion cyfraddau absenoldeb 

salwch; ac yn nodi bod dull cyson o ddefnyddio sgoriau RAG wrthi’n cael ei 
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lunio fel rhan o'r gwaith o adnewyddu Strategaeth Rheoli Perfformiad y 

Cyngor. Roedd y Cabinet hefyd yn cytuno y bydd gwaith i wella perfformiad yn 

y broses DPP yn parhau; yn cydnabod pa mor ddefnyddiol fyddai 

dadansoddiad o berfformiad ar lefel ddaearyddol i Gynghorwyr ward; ac yn 

nodi y byddai’r Tîm Perfformiad Corfforaethol yn gweithio gydag Arweinwyr 

Perfformiad gwasanaethau i ystyried y posibilrwydd o ddadansoddi a 

chyflwyno gwybodaeth perfformiad perthnasol ar y sail hon. 
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Yn Chwarter 1 2016/17 sylw cyffredinol y Pwyllgor i'r Cabinet oedd bod yr 

adroddiad Chwarter 1 a adnewyddwyd yn dal yn gymhleth ac yn anodd, a'u 

bod a'i fod yn edrych ymlaen at adroddiad Chwarter 2 symlach o lawer.   

Roedd tudalennau trosolwg corfforaethol yr adroddiad wedi’u crynhoi ar ffurf 

cyflwyniad Cerdyn Sgorio Cytbwys dros 2 dudalen. Roedd Aelodau yn teimlo 

bod hyn i’w ganmol, ond bod angen adroddiad hanner ffordd rhwng y naill a’r 

llall, yn cynnwys mwy o fanylion na'r crynodeb Cerdyn Sgorio Cytbwys ond 

nid mor ddyrys â'r adroddiad llawn presennol. Felly awgrymodd y Pwyllgor y 

byddai paratoi crynodeb un tudalen ar gyfer pob Cyfarwyddiaeth i ddilyn y 

Cerdyn Sgorio Cytbwys yn ddefnyddiol. 

 

Ychwanegodd y Pwyllgor ei fod yn teimlo: 

 

• Bod angen gwneud gwaith cadarn drwy’r sefydliad ar bennu targedau, 

cymharu canlyniadau chwarterol, ac nid dim ond canlyniadau 

blynyddol. 

• Bod angen sicrhau cysondeb wrth adrodd ar agweddau ar gyllid a 

pherfformiad mewn perthynas â phennu targedau; 
• Mae angen i’r adroddiad alluogi Aelodau i berfformio eu rôl Cynghorydd 

ward, a’u galluogi i ddwyn y Cabinet i gyfrif.  Awgrymodd Aelodau bod 

y byddai'r opsiwn o 'holi ymhellach' yn ddefnyddiol ar gyfer Aelodau ac 

ar gyfer y cyhoedd; 

• Ailadrodd y dylid ystyried anghenion pwyllgorau craffu eraill o ran 

cyflawni eu rôl o fonitro gwasanaethau rheng flaen;  

• Roedd ffigyrau salwch Chwarter 1 yn destun pryder, yn enwedig o 

ystyried nad oedd y Cyngor yn gallu dylanwadu ar ysgolion o ran mynd 

i'r afael ag absenoldeb salwch. 

• Dylai’r Cyngor atgoffa cyrff llywodraethu eu bod yn cynnig gwasanaeth 

a bod llywodraethwyr yn gallu cael gafael ar wybodaeth yn ymwneud 

ag absenoldeb salwch petaent am wneud hynny; 

• Er bod cynnydd wedi’i wneud o ran lefelau DPP, mae’n dal i bryderu 

sut gall y sefydliad fynd i’r afael â’r 10% o staff sydd eto i gael DPP. 
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Yn ei ymateb nododd y Cabinet bod y tîm Project Adroddiadau Perfformiad 

wrthi’n llunio fformat adrodd penodol ar gyfer y Pwyllgor, yn unol â fframwaith 

adrodd cyffredinol y Cyngor. Roedd y Cabinet yn derbyn y byddai'r opsiwn o 

‘holi ymhellach’ mewn cysylltiad â pherfformiad yn ddefnyddiol i Aelodau, ac i’r 

cyhoedd, a bod gwaith yn mynd rhagddo i lunio ffyrdd y gall y Cyngor adrodd 

ar ei berfformiad i gynulleidfaoedd eraill, gan ganolbwyntio ar fformatau 

adrodd hygyrch megis cyflwyno gwybodaeth ar sail lluniau.  Nod y gwaith hwn 

fyddai creu porth ar-lein â naratif ‘haen uwch’ hygyrch a syml, a gwybodaeth 

am berfformiad ar sail lluniau, a ategir gan haen is yn cynnwys gwybodaeth 

fanylach ar berfformiad.  

 

Yn Chwarter 2 2016/17 roedd y Pwyllgor yn cydnabod bod y Cyngor dal 

wrthi'n adnewyddu ei drefniadau adrodd ar reoli perfformiad. Roedd Aelodau 

yn gyffredinol yn hapus gydag ehangu’r dull cerdyn sgôr cytbwys i gynnwys 

pob Cyfarwyddiaeth. Fodd bynnag, roedd Aelodau dal yn ansicr o ran ba 

Ddangosyddion Gwybodaeth sy'n heriol a pha rai sy'n gwella perfformiad. 

Felly, roedd y Pwyllgor:   

 

• Yn gofyn, fel rhan o’r adroddiad perfformiad chwarterol, am grynodeb 

corfforaethol o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau’r chwarter, sy'n nodi 

pryderon presennol y Cyngor o ran perfformiad yn glir; 

• Mynegi pryder ynghylch rhagfynegiadau absenoldeb salwch Chwarter 

2 o ystyried bod rhagfynegiadau pob Cyfarwyddiaeth yn uwch na'r 

targedau;   

• Yn derbyn y cynnig o gael gwybodaeth fanylach am gyfraddau 

absenoldeb salwch addysg nad ydynt yn wasanaeth ysgol; 

• Yn ystyried bod y teitl ‘Cerdyn Sgorio Cyffredinol y Cyngor’ yn 

gamarweiniol. Nododd Aelodau bod y Dangosyddion Perfformiad 

Allweddol a ddefnyddir yn yr adroddiad perfformiad yn mesur 

perfformiad yn erbyn Amcanion Gwella’r Cyngor yn unig, ac nid o ran 

gwella gwasanaethau Cyngor yn gyffredinol. Felly, er bod y Cerdyn 

Sgôr yn cynnig trosolwg strategol nid yw yn ddarlun cynhwysfawr a 

dylid esbonio hyn yn gliriach; 
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• Yn ail-adrodd ei fod yn teimlo y dylai'r cyhoedd allu gweld data 

perfformiad ar lefel sy'n hwyluso'r gwaith o asesu perfformiad y Cyngor; 

• Yn ail-adrodd bod rhai Pwyllgorau Craffu yn canolbwyntio ar 

berfformiad o ddydd i ddydd ac yn awyddus i gael adroddiad pwrpasol 

sy’n galluogi’r gwaith o fonitro gwasanaethau rheng flaen yn fanwl dros 

ben. 

 

Mewn ymateb yn llawn ymrwymiad nododd y Cabinet y byddai’r Tîm 

Perfformiad Corfforaethol yn llunio crynodeb o’r ‘Uchafbwyntiau ac 

Isafbwyntiau Corfforaethol' gan wahodd Aelodau’r Pwyllgor i gyfrannu at y 

gwaith o lunio'r crynodeb ar y cyd â’r tîm Perfformiad Nododd y Cabinet y 

byddai’r gwasanaeth Addysg yn rhoi gwybodaeth fanwl i’r Tîm Perfformiad 

Corfforaethol am absenoldebau nad ydynt yn absenoldebau ysgolion i'w 

hystyried gydag adroddiad perfformiad Chwarter 3; ac ar y cyd â'r tîm 

Cyfathrebu, byddai'r Tîm Perfformiad Corfforaethol yn llunio adroddiad 

perfformiad cyhoeddus, ar ffurf crynodeb o adroddiad Gwella Blynyddol y 

Cyngor, Dangosyddion Strategol Cenedlaethol a Mesuriadau Asesu 

Perfformiad ar gyfer 2015/16.  Roedd y Cabinet hefyd yn ymrwymo i lunio 

adroddiadau mwy addas ar gyfer gofynion penodol y gwahanol bwyllgorau 

craffu, yn unol â’r adolygiad craffu sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd. 
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 Cyfleoedd Rhaglennu Gwaith y Dyfodol 2017/18  

 

Mae’r flwyddyn graffu hon wedi bod yn fyrrach oherwydd yr etholiadau 

llywodraeth leol sydd ar y gweill ar gyfer mis Mai 2017.  Mae’r Pwyllgor wedi’i 

chael yn anodd ymdopi a'r amserlen waith yn sgil y cynnydd yn ei 

gyfrifoldebau statudol o ran craffu ar sail partneriaeth a'r gwasanaethau sy'n 

dod o dan y pedair cyfarwyddiaeth. Mae nifer o eitemau y bydd Pwyllgor yn eu 

dwyn ymlaen, ac yn cymeradwyo i Bwyllgor 2017/18 i’w hystyried wrth 

gynllunio ei waith. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 

• Strategaeth Iechyd a Llesiant Cyflogeion 2016-17 – Monitro effeithiolrwydd 

rheolwyr o ran adnabod straen, yn enwedig problemau iechyd meddwl 

ymhlith eu staff. 

• Rhaglen Datblygu Sefydliadol: 

o Rhaglennu projectau penodol y Cynllun Corfforaethol i sicrhau 

adroddiadau cynnydd trylwyr, yn cynnwys mwy o fanylion;  

Fel rhanddeiliad allweddol, cymryd rhan yn y broses adolygu  

Cynllun Datblygu Corfforaethol tair blynedd arfaethedig ar gyfer 

2017 ac ystyried yr adolygiad annibynnol cynhwysfawr pan ddaw ar 

gael. 

• Cynlluniau Parhad Busnes - Mae'r Pwyllgor yn awyddus i ystyried 

Cynlluniau Parhau Busnes llawn a risgiau coch/melyn. 

• Strategaeth Iaith Caerdydd Ddwyieithog:  

o gwneud gwaith ymchwilio fwy manwl ar sail astudiaeth achos, gyda 

golwg ar ystyried yr her i gyflogwr sector preifat o ran cynnig 

gwasanaeth dwyieithog, a sut mae’r Cyngor yn cefnogi 

dwyieithrwydd mewn ysgol cyfrwng Saesneg; 

o monitro cynnydd y gwaith o gyflawni Safonau’r Gymraeg yn 

flynyddol. 

• Strategaeth Ystadau Buddsoddi 2016: 

o diweddariad cynnydd dros dro ym mis Gorffennaf 2017;  
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o Ymchwilio’n fanwl i broses a chanlyniad defnyddio’r Strategaeth ar 

ased Canol Dinas coch, i asesu p'un ai yw'r broses yn gweithio. 

 

• Datganiad Gweithredu SAC – parhau i ofyn am ddiweddariad ar gynnydd 

RhCC/SAP.   

• Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid gofyn i'r Cyngor adrodd yn ôl ar y 

cynnydd y mae'n ei wneud o ran rheoli ei bresenoldeb yn y Cyfryngau 

Cymdeithasol. 

 
 

Trosolwg o Graffu 2012-2017 

 

Yn ystod y pum mlynedd olaf, mae’r Pwyllgor hwn wedi cynnal 56 cyfarfod 

Pwyllgor llawn, gan gynnwys pum cyfarfod ar y cyd gyda’r Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol. O ganlyniad i ystyried dros 155 o adroddiadau yn trafod llunio 

polisi, craffu cyn penderfynu, monitro cynnydd a pherfformiad gwasanaeth, 

anfonodd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu fwy na 320 o lythyrau at y Cabinet ac at 

swyddogion, a oedd yn cynnwys ceisiadau am wybodaeth a sylwadau 

ychwanegol ar y materion a drafodwyd yng nghyfarfodydd y Pwyllgor.  
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Cylch Gorchwyl Pwyllgorau 

 

• Craffu, monitro ac adolygu’r gwaith o weithredu Rhaglen Gwella Caerdydd 

drwyddi draw ac effeithiolrwydd y gwaith cyffredinol weithredu polisïau, 

nodau ac amcanion y Cyngor.  

 
• Craffu, monitro ac adolygu effeithiolrwydd systemau rheoli ariannol a 

gweinyddol y Cyngor a’r defnydd o adnoddau dynol. 

 
• Asesu effaith partneriaethau gyda, ac adnoddau a gwasanaethau a roddir 

gan, sefydliadau allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau 

ar y cyd llywodraethau lleol, cyrff cyhoeddus a ariennir gan Lywodraeth 

Cymru a chyrff lled-adrannol anllywodraethol ar effeithiolrwydd 

gwasanaethau’r Cyngor. 

 
• Adrodd ei ganfyddiadau gerbron y Cabinet neu'r Cyngor a gwneud 

argymhellion ar fesurau a allai wella perfformiad y Cyngor yn y maes hwn. 

 
1 
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Gwasanaethau Craffu, Cyngor Dinas a Sir Caerdydd, 
Ystafell 263d, Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW 

Ffôn: 02920 873017  E-bost: barngraffu@caerdydd.gov.uk 
 2017 Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
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