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 CYLCH GORCHWYL Y PWYLLGOR CRAFFU AR 

WASANAETHAU CYMUNEDOL AC OEDOLION 

 

Craffu ar, mesur a hyrwyddo gwelliant yn weithredol ym mherfformiad y Cyngor o ran 

gynnig 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’n nesaf  

• Cyngor a Budd  

• Amddiffyn Defnyddwyr  

• Strategaeth Pobl Hŷn  

• Gofal Cymdeithasol i Oedolion  

• Gwasanaethu Gofal Cymunedol  

• Iechyd Meddwl a Nam Corfforol  

• Strategaeth Comisiynu  

• Partneriaeth Iechyd   

 

Asesu effaith partneriaethau gyda, ac adnoddau a gwasanaethau a roddir gan, sefydliadau 

allanol yn cynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau ar y cyd llywodraethau lleol, cyrff 

cyhoeddus dan nawdd Llywodraeth Cymru a chyrff lled-adrannol anllywodraethol ar 

effeithiolrwydd cynnig gwasanaethau’r Cyngor.  

 

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

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

maes.  

 

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 

Dyma fy mlwyddyn gyntaf fel Cadeirydd, ac rwy’n falch o ddweud y bu hi'n flwyddyn brysur a 

llewyrchus, ac y cafwyd cyfraniadau gan nifer o randdeiliaid. Bu’r gwaith yn amrywio trwy ein cylch 

gorchwyl, ym maes gofal i oedolion, tai, diwygio lles, gwasanaethau rheoliadol, trosedd ac 

afreolaeyh, diogelwch cymunedol a gwasanaethau ar gyfer pobl sy’n agored i niwed.  

 

Darn mawr o waith eleni fu cwblhau ein hymchwiliad ar un o’r dyletswyddau newydd dan Ddeddf y 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sef, y dyletswydd i sicrhau gwasanaethau 

‘Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth’ o ran gofal a chymorth. Fel rhan o’r gwaith hyn, clywsom gan 

dros 250 o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, trwy arolygon a grwpiau ffocws am eu profiadau 

o’r gwasanaeth presennol. Bu inni hefyd wedi gynnal ymchwiliad arall ar gais Heddlu De Cymru ar 

sut y gallem ostwng trosedd ac Anhrefn yn Economi’r Nos mewn cyfnod o lymder.  

 

Eleni, bu i’r Pwyllgor dreialu amryw o ddulliau newydd o drin ein llwyth gwaith cyfan, yn cynnwys 

defnyddio panel perfformiad er mwyn dosbarthu adroddiadau perfformiad ac ymchwilio rheoli tai 

gwag y cyngor a’r llwybr gofal yng ngwasanaethau cymdeithasol i oedolion yn drylwyr. Rydym 

hefyd wedi cynnal adolygiad thematig o’r gwasanaethau pobl hŷn, wedi ymchwilio amryw o 

agweddau ar faterion tai’r sector preifat ac wedi adolygu digartrefedd a welir yn y stryd. 

 

Yn gyfan gwbl, clywsom gan 49 tyst allanol yn ein cyfarfodydd Pwyllgor a Grŵp Gorchwyl, yn 

ogystal â’r rhai a gymerodd ran yn ein hymchwil. Rydym wedi mynd i’r afael â chyfrifoldebau 

Aelodau’r Cabinet a swyddogion uwch am faterion cynllunio a chynnig gwasanaethau ac wedi 

cyfrannu at ddatblygu polisi. 

 

 Hoffwn ddiolch i fy nghyd-aelodau’r Pwyllgor a gweithwyr y Gwasanaethau Craffu a 

Gwasanaethau’r Aelodau am eu cymorth a’u gwaith eleni.  

 

Y Cynghorydd Mary McGarry 
Cadeirydd, Pwyllgor Craffu ar Wasanaethau Cymunedol  ac Oedolion 
Mai 2016 
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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, defnyddwyr gwasanaeth, 

dinasyddion, partneriaid a’r trydydd sector i gyfrannu at ein gwaith, yn ogystal â gwrando 

ar Aelodau a swyddogion y Cyngor a sefydliadau statudol. Hyd yma, mae 21 tyst allanol 

wedi cyfrannu at waith y Pwyllgor ac mae 20 tyst allanol wedi bod mewn cyfarfodydd grwp 

gorchwyl a gorffen er mwyn cyflwyno tystiolaeth ar gyfer ymholiadau. Mae 8 tyst allanol 

arall wedi cyflwyno datganiadau ysgrifenedig yn ymateb i’n Hymholiadau.  Rydym hefyd 

wedi cynnal arolwg a grwpiau ffocws ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr fel rhan 

o’n Hymholiad ar Wasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth, gyda dros 250 o 

gyfranwyr. 

                       

Rhwng mis Mehefin 2015 a mis Mai 2016, bu i’r Pwyllgor graffu ar y testunau canlynol:  

• Galw Penderfynid y Cabinet i Mewn – Pan mae Aelod an-Weithredol yn galw ar y 

weithdrefn Galw i Mewn dan gyfansoddiad y Cyngor, er mwyn adolygu 

penderfyniad y Cyngor cyn gweithredu. 

o Ail-ddatgan cynllun trwyddedu ychwanegol yn ward Cathays Caerdydd. 

 

• Ymholiadau – Pan mae’r Pwyllgor wedi ymchwilio testun dros gyfnod o amser sy’n 

arwain at adroddiad ffurfiol ar gyfer y Cabinet: 

o ‘Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar gyfer Defnyddwyr 

Gwasanaeth Iechyd Meddwl yng Nghaerdydd’. 

o   “Sut mae lleihau Trosedd ac Anhrefn yn Economi’r Nos mewn Cyfnod o 

Lymder”. 

o  ‘Ardoll Seilwaith Cymunedol – Ymholiad y Cydbwyllgor’. 
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• Datblygu a/neu Adolygu Polisi – Pan mae’r Pwyllgor wedi cyfrannu at brosesau 

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

yw’r Pwyllgor wedi ystyried gweithredu’r polisi, meddwl 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 Cynlluniau Cyflawni Cyfarwyddiaeth  

o Oedolion sy’n Gofalu am Oedolion 

o Eitem Thematig Pobl Hŷn – Cynllun Heneiddio'n Dda Lleol, Strategaeth Tai 

Pobl Hŷn, Strategaeth Comisiynau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer 

Pobl Hŷn ac ailddatblygu 150 Thornhill Road ar gyfer cartrefu pobl hŷn. 

o Digartrefedd ar y Stryd 

o Ailsiapio Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

o Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl 2016-17 

o Ail gomisiynu Trais Domestig  

o Cyfarfod Arbennig – er mwyn clywed gan y rhai yr effeithir arnynt gan y 

cynigion cyllid. 

o Deddf Tai (Cymru) 2014 - Rhentu Doeth Cymru, Defnyddio Tai’r Sector 

Preifat er mwyn cyflawni dyletswydd o ran pobl ddigartref, a digartrefedd yn y 

stryd. 

o Gwasanaethau Rheoliadol Ar y Cyd – Cyd-gyfarfod â’r Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol 

• Cyn penderfynu – Pan mae’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 Dyfodol y Gwasanaeth Cwnsela Camddefnyddio Sylweddau.  

o Strategaeth Cyfleoedd Dydd  

o Dyrannu Tai: Addasiadau. 

o Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 

o Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr a Meini Prawf Asesu Dewis Safle 

o Cynllun Corfforaethol 

o Cynigion Cyllideb 

o Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl 2016-17 

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

camau gweithredu y cytunwyd arnynt ynghynt ar waith: 
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o  ‘Mynd i’r Afael â Masnachu Pobl yng Nghaerdydd’. 

o  ‘Lliniaru Effaith Diwygio Lles yng Nghaerdydd’. 

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

yng Nghaerdydd.’ 

o  ‘Llety ar gyfer teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr yng Nghaerdydd’. 

 

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

o AGGCC Gwerthuso 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol yng 

Nghaerdydd 2014-2015. 

o Adroddiad Blynyddol 

Cyfarwyddwr y 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol 2014/15 

o Adroddiadau Perfformiad 

Chwarterol – 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol i Oedolion, 

Cymunedau a Thai a   

o Adroddiadau Cynnydd o ran 

Arbed – Gwasanaethau 

Cymdeithasol i Oedolion 

o Adroddiadau Cynnydd 

Chwarter 4 ar gyfer 

Projectau Cydweithio 

Rhanbarthol wedi eu 

Hariannu. 

o Adroddiadau Cynnydd 

Chwarter 4 ar Brojectau 

Gofal Canolradd wedi eu 

Hariannu 

 

• Briffio’r tu allan i’r Pwyllgor 

o Briffio Arbed a CHYSTADLU 

o Ymweliad i dŷ CAMPUS 

o Ymweliad i’r Ganolfan Derbyn Larymau 

o Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol am Sipsiwn, pobl Roma a 

Theithwyr 

 

• Papurau Briffio 

o Diwygio Lles - Credyd 

Cynhwysol 

o Llety a Phroject Cynorthwyo 

o Strategaeth Tai  

o Anableddau Dysgu – llety a 

chyfleoedd am waith 

o Cynllun Heneiddio’n Dda 

Lleol 

o Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 
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Dros y flwyddyn hon, bu i’r Pwyllgor Craffu gynnal 15 cyfarfod pwyllgor ac ysgrifennu 26 

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

argymhellion a phryderon yn dilyn craffu ar eitemau mewn cyfarfodydd pwyllgor. Roedd 

hyn yn cynnwys tri chyfarfod ar y cyd: un gyda’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol er mwyn 

gweithredu datblygu polisi ac adolygu craffu ar y cynigion cydweithio ar gyfer 

Gwasanaethau Rheoliadol Rhanbarthol; a dau gyfarfod ar y cyd gyda’r Pwyllgor Craffu 

Plant a Phobl Ifanc er mwyn ystyried Adroddiad Blynyddol 2014-15 Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Adroddiad Blynyddol 2014-15 Arolygiaeth Gofal a 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ar Effeithiolrwydd y Gwasanaethau Gofal 

Cymdeithasol. Cynhaliodd yr Aelodau gyfarfod arbennig hefyd ym mis Ionawr 2016 er 

mwyn galluogi i bobl yr effeithir arnynt gan y cynigion cyllidebol i gyflwyno eu barn ar gyfer 

craffu arno. 

 

Ffurfiodd yr Aelodau grwpiau gorchwyl a gorffen er mwyn cynnal y tri ymchwiliad a restrir 

uchod a chynhaliwyd 25 cyfarfod i’r perwyl hwnnw: Cynhaliwyd 13 cyfarfod ar gyfer 

‘Defnyddwyr Gwasanaeth y Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar gyfer 

Iechyd Meddwl yng Nghaerdydd’; 8 cyfarfod ar gyfer ‘Sut mae lleihau Trosedd a Anhrefn 

yn Economi’r Nos mewn cyfnod o Lymder’; a 4 cyfarfod ar gyfer ‘Ardoll Seilwaith 

Cymunedol – Ymholiad y Cydbwyllgor’. 

 

Bu Aelodau mewn nifer o ddigwyddiadau craffu eraill, yn cynnwys cyfarfodydd fforwm ar 

gyfer rhaglennu gwaith ac ar gyfer craffu ar y cynllun corfforaethol a’r gyllideb; cyfarfodydd 

cyn Pwyllgor; cyfarfodydd panel perfformiad a gweithdy yn canolbwyntio ar rôl craffu mewn 

tirwedd sy’n newid.  Yn ogystal, aeth Aelodau i ddigwyddiadau hyfforddi a briffio, yn 

cynnwys rhai ar Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, y Gyllideb, 

Cynllun Corfforaethol, Dinas Byw, Llywodraethu Gwybodaeth, Diogelu Data ac adroddiad 

dilynol i Asesiad Corfforaethol Rhyddid Gwybodaeth a Swyddfa Archwilio Cymru. 

 

CWESTIYNAU CYHOEDDUS I’R TÎM ARCHWILIO 

Mae pum pwyllgor craffu’r Cyngor yn gwahodd dinasyddion, cynrychiolwyr y gymuned a 

sefydliadau’r trydydd sector i roi tystiolaeth mewn cyfarfodydd pwyllgor ac ymholiadau 

gorchwyl a gorffen yn rheolaidd a thrwy gydol 2015/16, croesawodd y Pwyllgor nifer o 

westeion allanol i’w weithgareddau a chyfarfodydd. 
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Yn ystod haf 2015, cyflwynodd cadeiryddion craffu drefniadau er mwyn clywed cwestiynau 

gan y cyhoedd mewn cyfarfodydd craffu.  Cafodd Cyngor Trydydd Sector y ddinas (C3SC) 

wahoddiad i gyflwyno cwestiynau am destunau a oedd yn berthnasol i eitemau a 

gynlluniwyd ar gyfer mis Hydref a mis Tachwedd. Daeth Prif Swyddog Gweithredol, Sheila 

Hendrickson-Brown i gyfarfod y Pwyllgor ym mis Hydref a mis Tachwedd er mwyn holi 

amryw o gwestiynau am Ddigartrefedd ar y Stryd, Cyfleoedd Dydd ac Ailsiapio Gofal 

Cymdeithasol.   

Teimlwyd bod hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar feithrin partneriaeth rhwng y Cyngor a’r 

trydydd sector, a bydd hyn yn parhau yn y dyfodol. 
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GALW I MEWN  

 

Galwodd y Cynghorydd Joseph Carter Benderfyniad y Cabinet, CAB/15/34 i mewn, sef 

‘Ail-ddatgan Cynllun Trwyddedu Ychwanegol yn ward Cathays Caerdydd’. Bu i’r Pwyllgor 

gyfarfod i drafod y meysydd a fanylwyd yn y Galw i Mewn, sef: ymgynghori annigonol â 

rhanddeiliaid; ymgynghori annigonol â’r Cyngor a newid yn y tirwedd deddfwriaethol. 

 

Clywodd yr Aelodau gan y Cynghorydd Carter, yr Aelod Cabinet perthnasol, y Cynghorydd 

De’Ath, uwch swyddogion perthnasol, rheolwr Rhentu Doeth Cymru, Cadeirydd Fforwm 

Landlordiaid Caerdydd, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac Aelodau dros y 

ward leol, y Cynghorydd Elizabeth Clark a’r Cynghorydd Chris Weaver. 

 

Wedi ystyried y dystiolaeth a rheolau gweithdrefn Galw i Mewn fel y nodir yng 

nghyfansoddiad y Cyngor, pleidleisiodd yr Aelodau dros beidio â chyfeirio’r eitem at y 

Cyngor Llawn na’r Cabinet i’w hystyried, ond gwnaethant gyfres o sylwadau ac 

argymhellion i’r Aelod Cabinet perthnasol iddo ef gyflwyno’r wybodaeth mewn 

ymgynghoriadau’r dyfodol. Roedd hyn yn cynnwys: amseru’r ymgynghoriadau er mwyn 

osgoi adegau pan nad yw’r myfyrwyr yng Nghaerdydd; gwneud gwaith er mwyn rhoi hwb i 

nifer y rhai sy’n cymryd rhan; gwneud gwaith cysylltu pellach â grwpiau o randdeiliaid y 

mae canlyniadau’r ymgynghori’n dangos sydd gwbl yn erbyn y cynigion; rhoi hwb i weithio 

mewn partneriaeth â phrif randdeiliaid; arwain wrth addysgu landlordiaid ynghylch 

gwahanol fathau o drwyddedu a sut mae cynlluniau yn cydberthnasau ac adolygu rhai o’r 

gwersi a ddysgwyd o’r pum mlynedd ddiwethaf dan y cynllun trwyddedu ychwanegol a 

defnyddio hyn i wella’r perfformiad yn ystod y cynllun nesaf. 

 

Bu i’r Aelod Cabinet ymateb trwy dderbyn yr holl argymhellion a wnaed a nodi yr addasir yr 

ymarfer yn unol â hynny. 
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YMHOLIADAU 

 

Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth o ran Gw asanaethau 

Iechyd Meddwl Oedolion 

 

Blaenoriaethodd yr Aelodau’r maes hwn ar gyfer craffu er mwyn chwarae rôl gynorthwyol 

wrth weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n gofyn 

am newid sylweddol yn sut mae’r awdurdodau lleol yn cyflwyno gwasanaethau 

gwybodaeth, cyngor a chymorth yn gyffredinol o ran yr holl wasanaethau gofal 

cymdeithasol. Canolbwyntiodd yr Aelodau ar y gwasanaethau sydd ar gael i ddefnyddwyr 

y gwasanaethau iechyd meddwl er mwyn galluogi ymchwilio mewn modd mwy manwl y 

gwasanaeth presennol a’r gofynion er mwyn gallu gweithredu amodau’r Ddeddf yn 

llwyddiannus.  

 

Fel rhan o’r ymchwiliad, comisiynodd yr Aelodau tîm Ymchwilio Craffu i weithio gyda 

Chaerdydd Gweithredu Dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro er mwyn gwneud arolwg i 

geisio barn, argraff a phrofiadau dinasyddion Caerdydd sydd wedi defnyddio’r 

gwasanaethau. Ychwanegwyd at hyn gyda grwpiau ffocws a gynhaliwyd gyda chymorth 

gan Diverse Cymru ac elusen Barnado gyda grwpiau yr oedd yr arolwg yn eu tan-

gynrychioli, yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth o gefndir lleiafrif ethnig, gofalwyr a phobl 

ifanc.  

 

Clywodd Aelodau gan randdeiliaid perthnasol, yn cynnwys sefydliadau sy’n cynnig y 

gwasanaethau hyn ar hyn o bryd a defnyddiwyd yr wybodaeth i wneud argymhellion ar sail 

tystiolaeth. Cyflwynwyr yr adroddiad i’r Cabinet ym mis Ionawr 2016 ac mae disgwyl 

ymateb ffurfiol i’r argymhellion erbyn mis Mai 2016. Mae Cyllideb 2016-17, a 

gymeradwyodd y Cyngor ym mis Chwefror 2016, yn cynnwys arian ar gyfer greu swyddi er 

mwyn cynnig gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth, yn cynnwys 1.5 Gweithiwr 

Cymdeithasol cyfwerth ag amser llawn a 2 weithiwr cymorth iechyd meddwl. 
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Sut mae gostwng Trosedd ac Anhrefn yn Economi’r Nos  mewn cyfnod o 

Lymder 

 

Bu i’r Aelodau gyflawni’r Ymchwiliad hwn yn dilyn cais gan Heddlu De Cymru a oedd yn 

pryderu ynghylch y toriadau a fu ac a fydd i’r adnoddau sydd ar gael i reoli Economi’r Nos.  

Defnyddiwyd dull canolbwyntio ar ateb ar gyfer yr Ymchwiliad, clywyd gan y rhai sy’n 

gweithio er mwyn trin trosedd ac anhrefn yn Economi’r Nos, yn ogystal a gwneud gwaith 

ymchwil swyddfa ar yr hyn sydd wedi gweithio mewn mannau eraill yn y D.U.  

 

Bu i’r Ymchwiliad ganfod gwir bryderon ynghylch cynaliadwyedd a diogelwch arian ar gyfer 

prif wasanaethau rheoli Economi’r Nos, gan fod toriadau hysbys a rhai disgwyliedig yn y 

cyllid. Amlygodd yr Ymchwiliad angen i’r Cyngor arwain trafodaeth agored rhwng yr holl 

bartneriaid perthnasol ynghylch sut mae ‘lleihau ynghyd, nid lleihau ar wahân’. Amlygodd 

yr Ymchwiliad hefyd bod rhaid defnyddio’r arian a godir gan Drethi’r Hwyrnos er mwyn talu 

am wasanaethau Economi’r Nos, ac na ellid defnyddio arian a godir gan yr Ardal Gwella 

Busnes ond i wella ac i ychwanegu at wasanaethau presennol.  

 

Mae llawer o’r problemau trosedd ac anhrefn yn Economi’r Nos yn deillio o or-yfed alcohol. 

Canfu’r Ymchwiliad bod Caerdydd wedi dechrau arwain o ran mynd i’r afael â hyn ond y 

gellir gwneud mwy er mwyn mynd i’r afael ag yfed cyn cychwyn a gor-yfed. 

 

Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Cabinet ym mis Mawrth 2016 ac mae disgwyl derbyn ymateb 

ffurfiol i’r argymhellion yn fuan. 

‘Ardoll Seilwaith Cymunedol – Ymholiad y Cydbwyllgo r’.  

 

Cynhaliwyd Ymholiad y Cydbwyllgor mewn partneriaeth â Phwyllgor Craffu Plant a Phobl 

Ifanc; Pwyllgor Craffu Economi a Diwylliant; Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a’r Pwyllgor 

Craffu Adolygu Polisi A Pherfformiad. Bu’r Ymholiad yn mynd rhagddo o fis Tachwedd 

2015 tan fis Chwefror 2016 ac ystyriwyd opsiynau ar gyfer cyflwyno Ardoll Seilwaith 

Cymunedol yng Nghaerdydd.  Bu i’r ymarfer craffu grynhoi’r adolygiad yn saith prif elfen, 

sef: strategaeth, cyfraddau a gynigir, newidiadau deddfwriaethol diweddar a chyfraniad 

gan ddatblygwyr, rhestr 123 rheoliadau, gweinyddiaeth, dyrannu arian y cyngor cymunedol 

a gwybodaeth gyffredinol. 
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Wrth adolygu’r amryw o opsiynau, defnyddiodd y grŵp nifer o ffynonellau gwybodaeth, yn 

cynnwys: tystion o awdurdodau lleol eraill; y diwydiant adeiladu; swyddogion Gwasanaeth 

Cynllunio Cyngor Caerdydd; Aelodau Etholedig; adroddiad Ymchwiliad Craffu ac 

ymgynghorwyr cynllunio allanol. O ddefnyddio’r corff hwn o dystiolaeth a gwneud prif 

ganfyddiadau, gwnaeth yr Aelodau ddeuddeng argymhelliad.  Yr prif argymhellion oedd: 

eithrio Safleoedd Strategol rhag yr Ardoll Seilwaith Cymunedol a phennu ardal preswylwyr 

mewnol ac allanol gydag Ardoll Seilwaith Cymunedol uwch yn yr ardal fewnol nag yn yr 

ardal allanol; cyflwyno teclyn amrywio ar gyfer y cyfraddau er mwyn cydberthnasau’r 

cyfraniad â nifer yr unedau a dylid adolygu’r rhestr gyfraddau cyn cyhoeddi’r Amserlen 

Costau Drafft yn nhymor y gwanwyn 2016.  

Roedd adroddiad yr Ymholiad wedi ei anfon at yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, 

Cynllunio a Chynaliadwyedd er mwyn rhoi gwybodaeth ar gyfer yr adroddiad Ardoll 

Seilwaith Cymunedol a fydd yn cyrraedd y Cabinet ym mis Mehefin 2016.   

 

DATBLYGU POLISI A CHRAFFU CYN PEDERFYNU 

 

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; mae rhestr 

gyflawn o destunau ynghynt, ar dudalennau 5 a 6.  

 

Eitem Thematig Pobl H ŷn 

Penderfynodd yr Aelodau gyfuno craffu ar nifer o ymrwymiadau sy’n berthnasol i Bobl Hŷn 

yn un eitem, er mwyn profi cynnydd wrth ddarparu gwasanaethau a gweithio ar y cyd ac 

mewn partneriaeth. Daeth Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Prif Weithredwr Age Connects 

Caerdydd A’r Fro a chynrychiolwyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd A’r Fro yn 

ogystal â’r Aelodau Cabinet a swyddogion perthnasol. 

Roedd yr Aelodau’n falch o weld perthnasau cadarnhaol rhwng partneriaid ac ymroddiad i 

ateb gofynion Pobl Hŷn. O ran Cynllun Darparu Heneiddio'n Dda, roedd yr Aelodau am 

wella faint o bobl y mae’r Cynllun yn effeithio arnynt a pha mor ymarferol yw ei weithredu a 

gwnaethpwyd cyfres o argymhellion, fel a ganlyn: cynyddu’r gwasanaeth trafnidiaeth a 

chynllunio’r gwasanaethau yn unol â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
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Llesiant (Cymru) 2014; cynnwys gwaith er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb 

iechyd; cynnwys gwaith er mwyn cynyddu nifer y bobl o leiafrif ethnig sy’n defnyddio’r 

gwasanaeth; cynnwys canlyniadau a thargedau eglur ac y gellir eu mesur a rhoi manylion 

y rhai sy’n gyfrifol am ddarparu’r gwasanaethau. Bu i’r Aelodau argymell hefyd y dylai’r 

swyddogion tai a chynllunio gyfarfod er mwyn  dadansoddi pa arfau polisi sydd ar gael i 

wella gwasanaeth tai ar gyfer pobl hŷn yn y sector preifat yng Nghaerdydd.  

Derbyniodd yr Aelodau Cabinet yr argymhellion o ran Cynllun Darparu Heneiddio'n Dda yn 

Lleol a chyflwynwyd Cynllun wedi ei ddiwygio i’r Cabinet er mwyn ei gymeradwyo ym mis 

Mawrth 2016. Mae swyddogion Tai a Chynllunio hefyd wedi cyfarfod i drafod darparu tai ar 

gyfer pobl hŷn ac maent wedi cysylltu â datblygwyr ynghylch y mater. 

 

Digartrefedd yn y Stryd 

Bu i Aelodau ddatblygu polisi ac adolygu gwasanaethau craffu ar ddigartrefedd yn y stryd 

ym mis Hydref 2015 a mis Mawrth 2016. Cofnododd yr Aelodau eu bod yn diolch o’r galon 

i’r rhai a fu’n gweithio gyda dinasyddion digartref Caerdydd am eu hymroddiad a gwaith 

caled. Clywodd yr Aelodau gan Aelodau Cabinet a swyddogion perthnasol, Heddlu De 

Cymru a nifer o sefydliadau’r trydydd sector sy’n gweithio gyda phobl ddigartref, yn 

cynnwys Byddin Yr Iachawdwriaeth, Canofan Huggard a’r Wallich. 

 

Craffodd yr Aelodau ar gynigion i roi cymorth pobl o wledydd Ardal Economaidd Ewrop 

sy’n cysgu ar y stryd, i’w helpu i fynd yn ôl i’w gwledydd, gyda chefnogaeth addas, a 

dychwelyd eraill sy’n cysgu ar y stryd ac nad oes ganddynt gysylltiad lleol â Chaerdydd i’w 

gwledydd. Clywodd yr Aelodau am y gwaith sy’n mynd rhagddo i helpu pobl ifanc sy’n 

cysgu ar y stryd a gwaith i sicrhau bod pobl sy’n gadael gofal yn derbyn gwasanaethau 

cymorth er mwyn sicrhau bod ganddynt lety addas. Roedd yr Aelodau yn bryderus 

ynghylch a fyddai digon o welyau a chymorth ar gael yn ystod y tywydd oer rhwng mis 

Tachwedd a mis Mawrth.  

 

Roedd Aelodau’n fodlon ar y dystiolaeth a dderbyniont yn eu cyfarfod ym mis Hydref 2015 

a ddangosodd y defnyddir dull rhagweithiol o fynd i’r afael â’r materion uchod. Pennodd 

gyfarfod diweddaru ym mis Mawrth 2016 er mwyn gweld pa gynnydd a fyddai o ran 

gweithredu’r cynigion hyn a hefyd er mwyn gweld pa faterion eraill a fyddai wedi codi dros 

gyfnod y tywydd oer. Dangosodd y dystiolaeth ym mis Mawrth y bu digon o welyau ac o 
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gymorth. Cynyddwyd nifer y gweithwyr allanol a chanlyniad hyn oedd dychwelyd rhagor o 

gleientiaid i’w gwledydd yn briodol yn ogystal â chyfeirio rhai at dai cymorth priodol. 

Dangoswyd bod y dull ar gyfer trin pobl sy’n gadael gofal a phobl ifanc hefyd yn gweithio 

hyd yn hyn.  

 

 

 

Deddf Tai (Cymru) 2014 

Bu i’r Aelodau graffu ar sut y rhoddwyd nifer o agweddau ar Ddeddf Tai (Cymru) 2014 ar 

waith, yn cynnwys yr agweddau sy’n gysylltiedig â dyrannu tai cymdeithasol, dyletswyddau 

o ran digartrefedd, y sector rhent preifat a Rhentu Doeth Cymru. Ar y cyfan, roedd yr 

Aelodau’n fodlon ar y cynnydd a wnaed. Gofynnodd yr Aelodau am ragor o wybodaeth ar 

ddefnyddio’r sector rhent preifat i weithredu dyletswyddau digartrefedd oherwydd bod hwn 

yn faes newydd yr hoffai’r Aelodau ei ymchwilio ymhellach. 

 

Ailsiapio Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

Clywodd yr Aelodau gan Andrew Cozens, a luniodd gwerthusiad annibynnol o sefyllfa 

bresennol Gofal Cymdeithasol i Oedolion yng Nghaerdydd. Clywodd yr aelodau gan 

Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol am raglen gwella a oedd ar gynnig ac yn 

cynnwys ailsiapio gofal cymdeithasol i oedolion er mwyn gwella’r canlyniadau ar gyfer 

dinasyddion sy'n agored i niwed. Adolygodd Aelodau sut y roedd y dull hwn yn cysylltu â’r 

rhaglenni gwella cyfredol. Cynigiodd yr Aelodau y gallent barhau i drafod â’r Aelod Cabinet 

ynghylch sut y gallai’r Pwyllgor weithio’n adeiladol er mwyn cynorthwyo gwella Gofal 

Cymdeithasol i Oedolion. 

 

Strategaeth Cyfleoedd Dydd 

Rhoddodd Aelodau gyfran sylweddol o’u rhaglen waith i graffu ar gynigion ar gyfer 

cyfleoedd dydd i bobl hŷn a defnyddwyr gwasanaeth eraill sy’n agored i niwed. Yn 

2014/15, bu i’r Aelodau amlygu 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 
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cynllun bellach yw eu cadw ar agor a chreu tîm Cyfleoedd Dydd a chyfeirio hyn at 

gwasanaeth cymunedol gan ddefnyddio system o haenau. Gofynnodd yr Aelodau am i’r 

eitem gael dod am graffu cyn penderfynu a dywedasant yr hoffent, bryd hynny, dderbyn 

rhestr o ganlyniadau’r ymgynghori tri mis. 

Yn ystod y cyfnod ymgynghori, cysylltodd defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a 

rhanddeiliaid a oeddent yn bryderus ynghylch cynigion yn ymwneud â defnyddwyr 

gwasanaeth canolfan ddementia yn Oldwell Court â’r Aelodau. Bu i’r Aelodau gynnal 

cyfarfod arbennig i wrando ar eu pryderon ac adroddasant y rhain wrth yr Aelod Cabinet er 

mwyn rhoi gwybodaeth ar gyfer y broses ymgynghori. Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad 

am nifer o faterion a gododd y rhanddeiliaid, a gofynnont am dderbyn hyn cyn craffu ar y 

cynigion terfynol. Derbyniont hynny. 

Roedd y cynigion terfynol wedi eu haddasu’n sylweddol a chafwyd cais yn y Cyngor Llawn 

er mwyn ymrwymo’r Cyngor i ariannu llefydd 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. 

Asesu Llety Sipsiwn a Theithwyr a Meini Prawf Dewis  Safle 

Ym mis Ionawr 2016, bu i’r Aelodau graffu cyn penderfynu ar Asesiad Llety Sipsiwn a 

Theithwyr a’r Meini Prawf Dewis Safle. Roedd y craffu yn adeiladu ar Ymholiad blaenorol 

gan y Pwyllgor pan argymhellodd yr Aelodau y dylid gwneud gwaith sylweddol er mwyn 

sicrhau ateb anghenion llety teuluoedd Sipsi a Theithwyr yng Nghaerdydd. 

 

Bu i’r Aelodau argymell egluro rhai pethau i’r rhai a 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. 

 
Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl  
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Ym mis Rhagfyr 2015, craffodd yr Aelodau ar ddatblygu polisi ac yna craffu cyn 

penderfynu ar y Cynllun Comisiynau Cefnogi Pobl Leol ym mis Chwefror 2016 a mis 

Mawrth 2016. Mae’r plan yn nodi gwariant o £16 miliwn ar wasanaethau er budd rhai o 

bobl mwyaf agored i niwed yng Nghaerdydd. Roedd gan Aelodau ddiddordeb mewn 

sicrhau bod y Cynllun yn cefnogi cynigion ar gyfer meysydd cysylltiedig y craffwyd arnynt 

eisoes, megis gwasanaethau trais domestig, gwasanaeth byw'n annibynnol a digartrefedd 

yn y stryd. Ar y cyfan, roedd yr Aelodau’n cefnogi’r Cynllun ac roeddent yn benodol fodlon 

bod y Cynllun yn cydnabod bod rhagor o waith i’w wneud er mwyn cysylltu â’r defnyddwyr 

gwasanaeth. 

 

Bu i’r Aelodau nodi y byddai rhai o’r Diwygiadau Lles a gyhoeddwyd yn Natganiad yr 

Hydref gan Ganghellor y Trysorlys yn effeithio ar rai tenantiaid tai cymorth a cheisiodd 

rhagor o wybodaeth am y gwaith a gynigir i liniaru’r effaith. 

 

Gwasanaethau Rheoliadol Ar y Cyd 

Ym mis Mawrth 2016, bu i Bwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion a’r 

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol gyfarfod er mwyn datblygu polisi ac adolygu craffu ar 

weithredu’r gwasanaethau rheoliadol ar y cyd a chraffu cyn penderfynu ar y Cynllun 

Busnes ar gyfer 2016-17, sy’n cynnwys gwaith yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont 

Ar Ogwr, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg. 

 

Trefnwyd y cyfarfod gydag ysbryd cydweithio er mwyn profi’r syniad o gynnwys cwestiynau 

gan Aelodau Craffu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont Ar Ogwr a Chyngor Bro 

Morgannwg. Cyflwynwyd tri chwestiwn gan Aelodau’r awdurdodau hynny fel rhan o’r prawf 

a holwyd y rheiny yn y cyfarfod. 

 
Bu i’r Aelodau graffu ar berfformio, yn arbennig ym meysydd diogelwch bwyd a chynnydd 

wrth weithredu, yn cynnwys rhannu asedau, ailstrwythuro staff, defnyddio systemau TGCh 

a chyflwyno gweithio hyblyg. Ceisiodd yr Aelodau ragor o wybodaeth ynghylch costau 

gweithredu a’r arbedion a llwyddwyd i’w sicrhau hyd yn hyn yn ogystal â’r rhai a’u 

rhagfynegir dros y ddwy flynedd nesaf. 

 

O ran y cynllun busnes, roedd Aelodau’n cefnogi symud at ddangosyddion perfformiad ar 

sail canlyniadau, argymhellont wella geiriad yr asesiad risg er mwyn cynnwys graddfa risg 

ac argymhellont fanylion sut y mae’r Gwasanaeth Rheoliadol A Rennir yn cynnig cefnogi 
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lles y gweithwyr sy’n darparu gwasanaethau yn y model newydd. Gofynnodd yr Aelodau 

hefyd eu bod yn cynnwys atodiadau ar gyfer pob un o’r tri awdurdod lleol partner er mwyn 

nodi sut y mae’r cynllun cyffredinol yn berthnasol yn benodol i bob maes.   
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CRAFFU AR DDIOGELWCH CYMUNEDOL A THROSEDD AC 

ANHREFN 

 

Yn 2015-16, gwnaeth yr Aelodau’r gwaith craffu canlynol fel rhan o’u cyfrifoldebau craffu 

gwaith y bartneriaeth trosedd ac anhrefn a diogelwch cymunedol yng Nghaerdydd: derbyn 

a chraffu ar yr ymateb i’w Hymchwiliad manwl ar Fynd i’r afael â Masnachu Pobl yng 

Nghaerdydd; gwneud Ymchwiliad ar sut y gellir lleihau Trosedd ac Anhrefn yn gysylltiedig 

ag Economi’r Nos mewn cyfnod o Lymder; derbyn adroddiadau cynnydd ar broses ail 

gomisiynu gwasanaethau Trais Domestig a threfnu a mynd i briffio preifat ar Arbed, Herio 

a Chydlynu Cymunedol. Bu i’r Aelodau ystyried Ymchwiliad ar Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol sydd ar fin cychwyn. 

 

Tra roeddent yn craffu ar y Cynllun Corfforaethol a’r Gyllideb, amlygodd yr Aelodau 

gyfrifoldeb y Cyngor i sefydlu diogelwch cymunedol a rhoi hynny yn y bryf ffrwd ym mhob 

gwasanaeth y Cyngor fel dyletswydd cyfreithiol dan Adran 17 Deddf Trosedd ac Anhrefn 

1998 ac argymell bod y swyddogion uwch 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 cyfreithiol y Cyngor dan Adran 17 Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998. 

 

Mynegodd yr Aelodau eu pryderon ynghylch y diffyg adroddiadau perfformiad ar gyfer y 

bartneriaeth trosedd ac anhrefn; yn y blynyddoedd blaenorol, derbyniodd yr Aelodau’r 

rhain 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. 
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CYNLLUN CORFFORAETHOL A’R GYLLIDEB 

 

Yn ei gyfarfod ym mis Chwefror 2016, bu i’r Pwyllgor ystyried 2016-18 Cynllun 

Corfforaethol drafft y Cyngor a chynigion cyllidebol drafft ar gyfer 2016/17. Dywedodd yr 

Aelodau bod Cynllun Corfforaethol drafft 2016-17 yn ddogfen dda gyda chynllun clir. 

Argymhellodd yr Aelodau welliannau i’r Cynllun Corfforaethol, yn cynnwys gwella 

cysylltiadau â Beth Sy'n Bwysig a gwella’r adrannau ar fesur cynnydd. Bu i’r Aelodau 

grybwyll pryderon penodol o ran cyflwyno canlyniadau’r ymgynghoriad gan ddweud y 

dylai’r gwahaniaethau o ran methodoleg fod yn glir, yn ogystal â sôn am y cyfyngiadau ar 

ddefnyddio’r canlyniadau. Bu i’r Aelodau amlygu’r ffaith na ddylid defnyddio cwestiynau 

arweiniol.  

 

O ran y gyllideb, mynegodd yr Aelodau y pwyntiau canlynol: defnyddiwyd mecanweithiau 

newydd eleni er mwyn gwella gwydnwch a pharatoi ar gyfer pwysau ychwanegol; bu 

proses fwy cadarn o herio cynigion; pennwyd £3.5 miliwn yn ychwanegol ar gyfer y 

Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn cydnabod pwysau demograffig, cynnydd mewn 

ffioedd a gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a 

phennwyd £4.2 miliwn yn ychwanegol ar gyfer addasiadau ar gyfer pobl anabl. 

 
Bu i’r Aelodau fynegi pryderon penodol yn gysylltiedig â chynigion yn ymwneud â 

marsialiaid tacsi, a derbyniont ymrwymiad llawn y Cyngor i barhau i dalu’n iawn am gostau 

presennol y gwasanaeth marsial tacsi os na cheir ffynonellau cyllido eraill, ac i addasu’r 

papur Goblygiadau ar y Cyflogeion er mwyn dangos na thorrir swyddi marsialiaid tacsi. 

Mynegodd Aelodau bryderon hefyd gan ddweud na ddylai’r Cyngor ddibynnu ar arian 

Ardal Gwella Busnes nad yw dan reolaeth lawn y Cyngor, ac y dylai’r Cyngor meddwl am 

strategaeth arall er mwyn sicrhau arian ar gyfer Cynllun yr Uchelwydd. Argymhellodd yr 

Aelodau y dylid addasu’r geiriad sy’n cyfeirio at y Camerâu Cylch Cyfyng symudol er 

mwyn ei gwneud yn amlwg y rhoddir camerâu newydd yn lle’r rhai nad ydynt yn gweithio.  

 
O ran arbedion eraill, ceisiodd yr Aelodau sicrhad bod y gallu o fewn ailalluogi yn ddigonol 

i ateb y galw a’u bod yn ofalus trwy gynilo yn hytrach nag ail-fuddsoddi’r arbediad i mewn 

i’r gwasanaeth. Mynegodd yr Aelodau bryderon bod ffigwr yr arbedion sy’n gysylltiedig â 

chyflwyno pwynt cyswllt cyntaf yn rhy uchel i’w sicrhau yn y dyfodol, a gofynnont am 
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sicrwydd bod yr arbediad hwn yn bosibl. O ran Cyfleoedd Dydd, gofynnodd yr Aelodau 

hefyd am eglurhad o'r effaith y câi penderfyniad y Cyngor i arbed arian yn raddol yn 

Oldwell Court. 

 
Soniodd Aelodau bod angen meddwl am y pwysau ariannol a fyddai ar y Cyngor petai 

darparwr gofal cartref yn gadael Caerdydd. Dywedodd Aelodau bod yr Aelod Cabinet yn 

cyfarfod â’r Gweinidog yn fuan a byddai’n codi mater gwydnwch y farchnad gofal cartref. 

 
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. 

 

Pan gytunwyd ar y gyllideb derfynol yng nghyfarfod y Cyngor Llawn, gwnaed 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.  
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  MONITRO CYNNYDD 

 

Derbyniodd Aelodau adroddiadau cynnydd ar weithredu argymhellion y cytunwyd arnynt ar 

gyfer pedwar Ymholiad blaenorol: ‘Mynd i’r Afael â Masnachu Pobl yng Nghaerdydd’; 

Lliniaru Effaith Diwygio Lles yng Nghaerdydd’; ‘Effaith Diwygiad Lles Tan-Breswylio Tai 

Cymdeithasol (Treth Ystafell Wely) yng Nghaerdydd’ a ‘Rhoi Llety i Deuluoedd Sipsi a 

Theithwyr yng Nghaerdydd’. 

 

  MONITRO PERFFORMIAD  

 

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

berfformiad, monitro darparu gwasanaeth a gwthio gwella gwasanaeth ar gyfer 

dinasyddion. Mae hyn wedi cynnwys: adroddiadau perfformiad chwarterol; adroddiadau 

cynnydd chwarter pedwar ar brojectau iechyd a gofal cymdeithasol wedi eu hariannu gan 

Arian Cydweithio Rhanbarthol ac Arian Gofal Canolradd Llywodraeth Cymru; adroddiadau 

cynnydd ar sicrhau arbedion wedi eu derbyn a chraffu ar y Gynlluniau Darparu’r 

Gyfarwyddiaeth.  

 

Yn 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. Ystyriodd y panel 

batrymau perfformiad Gofal Cymdeithasol i Oedolion ac adrannau Cyfarwyddiaeth 

Cymunedau a Chyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas sy’n rhan o gylch gorchwyl y 

Pwyllgor hwn, yn ogystal â’u hadroddiadau perfformiad Chwarter Un a Chwarter Dau. 

Adroddwyd barn y panel wrth y Pwyllgor llawn ac anfonwyd llythyrau sy’n crynhoi 

sylwadau ac argymhellion y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet perthnasol. Ar gyfer adroddiadau 

perfformiad Chwarter Tri, daeth Aelodau Cabinet a swyddogion perthnasol i gyfarfod y 

Pwyllgor i ateb cwestiynau’r Aelodau er mwyn dangos yn gyhoeddus bod y Pwyllgor yn 

herio’r rhai sy’n gyfrifol am berfformiad. 

 

Bu i Aelodau geisio eglurhad am y broses gosod targedau ar gyfer dangosyddion, 

defnyddio’r statws Coch, Oren, Gwyrdd, sut y penderfynir hyn sut y gosodir lefelau 
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ymyrryd a sut y datblygir dangosyddion newydd fel ymateb i newidiadau deddfwriaethol o 

ran digartrefedd a’r gwasanaethau cymdeithasol. 

 

Bu i’r Aelodau wneud dadansoddiad dwys o reoli tai gwag y Cyngor a’r canlyniad oedd 

llunio adroddiad a chyflwyno argymhellion i’r Aelod Cabinet. Disgwylir ymateb yn fuan. 

Mae Aelodau wedi dechrau ail ddadansoddiad dwys ar lwybr cynllunio gofal.   

 

Mae’r argymhellion canlynol wedi eu derbyn: dylid dangos gwybodaeth ar Adolygiadau 

Perfformiad a Datblygu Personol ac arbedion ar wahân ar gyfer Gwasanaethau 

Cymdeithasol Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion; dylid cyflwyno 

dangosyddion digartrefedd yn adroddiad perfformiad Chwarter 4; mae canllaw ar 

ddefnyddio statws RAG wedi ei ddatblygu a’i anfon i’r holl gyfarwyddiaethau er mwyn 

sicrhau dull mwy cyson o osod y RAGiau. 

 

Derbyniodd Aelodau adroddiadau gan yr Ymchwilwyr perthnasol, yn cynnwys Arolygiaeth 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal yng Nghymru. 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 a derbyn Gwerthusiad AGGCC o 

Wasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd 2014-15.  
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CYNLLUN GWAITH AR GYFER 2016 - 17 

 

Gwahoddir Aelodau’r Pwyllgor yn fuan i ystyried eitemau i’w cynnwys o bosibl yng 

nghynllun gwaith y Pwyllgor yn 2016-17. Mae gwaith yn mynd rhagddo er mwyn dod â 

materion at ei gilydd i’r Pwyllgor newydd eu hystyried. Yna datblygir cynllun gwaith drafft 

a’i gyflwyno i’r Pwyllgor i’w gymeradwyo a’i weithredu.  Bydd y Pwyllgor yn croesawu 

awgrymiadau ar gyfer materion craffu gan Aelodau eraill. 

 

 

  GWAITH CRAFFU YN Y DYFODOL 

 
Wedi ystyried dros y flwyddyn, mae’r Pwyllgor wedi argymell y dylid ystyried cynnwys yr 

eitemau isod yn rhaglen waith y Pwyllgor ar gyfer 2016-17: 

� Gweithredu Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

� Cyfuno Gofal Iechyd a Chymdeithasol 

� Gweithredu Deddf Tai (Cymru) 2014 

� Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

� Ail gomisiynu Trais Domestig 

� Dewis Safle ar gyfer Sipsiwn a 

Theithwyr  

� Ail siapio Gofal Cymdeithasol i 

Oedolion 

� Cynllun Trwyddedu Ychwanegol 

� Strategaeth Dai Leol 

� Adolygu’r Gwasanaethau Cynghori 

� Cymunedau Yn Gyntaf 

� Adroddiad Blynyddol Bwrdd Diogelu 

Oedolion Caerdydd A’r Fro a’r 

Adroddiad Diogelu Corfforaethol 

� Adroddiadau Perfformiad 

� Adroddiadau Arbedion 

� Adroddiadau Ymchwilio Ariannol, 

Ymchwilio a Rheolaethol  

� Ymatebion y Cabinet i Ymholiadau 

Blaenorol 

� Gweithredu argymhellion y cytunwyd 

arnynt wedi Ymholiadau blaenorol.
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