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RHAGAIR Y CADEIRYDD 

 
Mae bod yn Aelodau’r Pwyllgor hwn yn gyfle i’r sawl sydd yn cymryd rhan i 

ddatblygu trosolwg dda o’r heriau corfforaethol y mae’r Cyngor yn eu 

gorchfygu er mwyn darparu gwasanaethau gwych a gwneud gwahaniaeth. Ein 

nod yw ychwanegu gwerth yn barhaus i waith y Cabinet a rhoi’r gallu i 

Aelodau fod yn rhan o lywodraethu cryf - cynnig gwella amlwg a gyflwynodd y 

Cyngor trwy ei reoleiddwyr allanol, Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Mawrth 

2016.   

 

Yn wir, eleni, ein dull oedd safon uwchlaw maint. Roedd y rheoleiddiwr o’r farn 

bod angen gwella eto ar rai galluogwyr corfforaethol, megis perfformiad, 

adnoddau dynol a defnydd y Cyngor o’i asedau, ac y dylid llenwi swyddi gwag 

ar bwyllgorau craffu yn gyflym. Rydym wedi ymateb trwy ganolbwyntio ein 

rhaglen waith ar berfformiad, polisïau AD a materion eiddo; trwy reoli hyd 

agendâu a chyfarfodydd yn ofalus, cydnabod bod Aelodau'n bobl brysur ond 

hefyd parchu barn y rheoleiddiwr allanol ei bod hi'n bwysig bod y Cyngor yn 

cynyddu gallu a mecanwaith ar gyfer heriau mewnol a hunanasesu.   

 

Rydym yn parhau i berfformio dwy rôl: cyfrifoldeb cyffredinol dros sicrhau bod 

y Cabinet yn ateb am ei berfformiad corffolaethol a craffu penodol ar 

wasanaethau corfforaethol sy’n cynorthwyo’r Cyngor i ddarparu’r 

gwasanaethau rheng flaen gorau bosibl. Yn ogystal, eleni, daethom y pwyllgor 

cartref ar gyfer craffu mewn partneriaeth mewn cyd-destun polisi 

cenedlaethol, sy'n prysur ehangu, o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus ar y 

cyd.  Cyflwynodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Fyrddau Gwasanaeth Cyhoeddus statudol a rôl a chyfrifoldeb statudol ar y 

Cyngor i graffu ar y Bwrdd y mae'n rhaid i’r Cyngor ei baratoi’n strategol heb 

unrhyw arian ychwanegol. 

Dof felly yn ôl at yr her Craffu wrth i ni ddechrau pumed flwyddyn y 

Weinyddiaeth. Tra mae cyfrifoldeb statudol yn cynyddu’n barhaus, bu mwy o 

gylchdroi Aelodau yn 2015/16 nag erioed o’r blaen, ac mae gwaith yn mynd 

rhagddo i fynd i’r afael ag absenoldebau Aelodau ar y Pwyllgor.  
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Hoffwn ofyn i chi i gyd, wrth i chi ddarllen Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor, 

ystyried eich rôl o helpu'r Cyngor i lwyddo y gyflawni'r heriau statudol sydd ar 

y gorwel a dod â llais democrataidd dinasyddion at y bwrdd craffu.  

 

I gloi, ar ran y Pwyllgor, hoffwn ddiolch yn daer i’r tystion a’r swyddogion a 

hwylusodd ein gwaith.   

 

 

Y Cynghorydd Nigel Howells 

Cadeirydd Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherffor miad  
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CYFLWYNIAD 

 

Mae craffu annibynnol yn sail i lywodraethu da ac mae iddo statws cydradd â 

llunio polisi. Er mwyn i'r craffu fod yn effeithiol a herio'n drwyadl ac yn 

adeiladol,  mae'n rhaid i graffu aros wrth galon proses gwneud 

penderfyniadau'r Cyngor. Mae hyn yn digwydd pan mae Craffu’n ychwanegu 

gwerth yn gyson at waith y Cabinet trwy ystyried yr arfer orau, craffu ar 

benderfyniadau anodd, helpu gyda heriau penodol a chysylltu â’r dinesydd. 

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn trafod gwaith y Pwyllgor rhwng mis Mai 2015  a 

mid Ebrill 2016. Bu’r rhaglen waith yn llawn ac yn amrywiol ac er bod yr 

adroddiad hwn yn dadansoddi mathau'r craffu a wnaed a'r testunau a 

ystyriwyd dan bob testun, mae'r meysydd sydd o'r diddordeb mwyaf yn 

'Uchafbwyntiau 2015/16’ o dudalen 10 ymlaen. 

 

Trosolwg ar y Rhaglen Waith  

 

Mae Cylch Gorchwyl Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad yn rhoi 

iddo ddwy rôl craffu. Yn gyntaf, mae cyfrifoldeb cyffredinol i graffu, monitro ac 

adolygu'r perfformiad corfforaethol cyffredinol a gwella’r Cyngor o safbwynt 

strategol. Yn ail, mae ganddo’r rôl o graffu, monitro ac adolygu effeithiolrwydd 

gwasanaethau penodol, megis Cyllid, TGCH, Adnoddau Dynol, Llywodraethu, 

Gwasanaethau Cyfreithiol, Eiddo, Caffael a Gwasanaethau Cwsmeriaid.  

 

Mae Cyngor Caerdydd, ynghyd â’r 21 Cyngor arall yng Nghymru, wedi 

datblygu 15 “Nodwedd Craffu’n Effeithiol” 1 sydd wedi eu llunio i ddangos a yw 

craffu’n gweithio’n dda yn lleol waeth beth yw blaenoriaethau, heriau, 

diwylliant gwleidyddol a sefydliadol na materion lleol awdurdod.  Mae tri 

Chanlyniad i'r Fframwaith: Penderfyniadau Cabinet Gwell; Cysylltiad Gwell â 

                                                 
1 https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Councillors-and-
meetings/Scrutiny/Documents/Guidelines%20for%20effective%20Scrutiny%20in%20Wales.pdf 



 7 

Rhanddeiliaid a Chanlyniadau Gwell ar gyfer y Cyngor, y ddinas a’r 

dinasyddion. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno prif weithgareddau’r Pwyllgor 

yn ystod 2015-16 a phan mae'n bosibl, mae'n defnyddio Nodweddion Craffu 

Da er mwyn sicrhau'r canlynol: 

 

• Canlyniadau gwell – Mae atebolrwydd democrataidd yn arwain ar 

welliant mewn gwasanaeth cyhoeddus; 

• Penderfyniadau gwell – Mae gwneud penderfyniadau’n ddemocrataidd 

yn atebol, yn gynhwysol ac yn gadarn; 

• Cysylltu gwell – Mae’r cyhoedd yn rhan o drafodaeth ddemocrataidd 

am ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus ar hyn o bryd ac yn y 

dyfodol. 

 

Cynhaliodd y Pwyllgor 11 cyfarfod cyhoeddus wedi eu trefnu yn ystod 

blwyddyn ariannol 2015/16. Yn ogystal, cymerodd Aelodau’r Pwyllgor ran 

mewn 2 gyfarfod craffu cyhoeddus ar y cyd. Yr allbwn oedd 25 llythyr i’r 

Cabinet a’r Uwch Dîm Rheoli yn rhanni sylwadau, pryderon ac argymhellion y 

Pwyllgor wedi’r craffu. 

 

Roedd dull y Pwyllgor eleni ar sail y Project Gwella Craffu a’i ddatblygwyd yn 

ymateb i argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru yn ei Asesiad Corfforaethol 

ar Gyngor Caerdydd ym mis Medi 2014.  Yn ogystal â llawer o brif gryfderau 

yn nhrefniadau craffu’r awdurdod, adnabu Swyddfa Archwilio Cymru bedair 

her y dylasai’r gwasanaeth ganolbwyntio arnynt, sef: 

 

• Eglurdeb a hyd agendâu a hyd cyfarfodydd; 

• Cyhoeddi cofnodion, rhaglenni gwaith ac adroddiadau yn brydlon; 

• Gwerthuso canlyniadau Craffu; 

• Prydlondeb ymatebion y Cabinet i adroddiadau Craffu a gohebu. 

 
Bu i’r pum cadeirydd craffu ofyn help y Ganolfan Craffu Cyhoeddus er mwyn 

ystyried y ffordd orau o ymateb i’r heriau hyn ac eraill sy’n wynebu trefniadau 

llywodraethu, monitro perfformiad ac adolygu polisi’r awdurdod. Ym mis Medi 
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2015, bu i’r Pwyllgor gymeradwyo 18 camp gyflym a esblygodd o’r project ac 

sy’n parhau i ganolbwyntio ar ei cais. 

 

Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer Craffu – Cysylltu Gwell  

 

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

sefydliadau cymunedol a’r trydydd sector er mwyn cynnig tystiolaeth mewn 

cyfarfodydd y Pwyllgor ac ymholiadau Gorchwyl a Gorffen. Yn ystod 2015/16, 

bu i’r Pwyllgor dderbyn cyngor, sylwadau a chlywed pryderon gan nifer o 

gynrychiolwyr a oedd wedi eu gwahodd neu wedi gofyn am gael dod i gyfarfod 

y Pwyllgor. 

 

Mae’r Pwyllgor yn ymrwymo i sicrhau bod dinasyddion yn cymryd rhan mewn 

Llywodraethu ac y clywir "llais" pobl leol a chymunedau fel rhan o’r broses o 

wneud penderfyniadau a datblygu polisi. Felly, yn ystod haf 2015, cyflwynodd 

y Pwyllgor drefniadau ar gyfer cwestiynau cyhoeddus gan Gyngor Trydydd 

Sector y Ddinas a chroesawu’r Prif Weithredwr at y bwrdd gyda chwestiwn 

cyhoeddus ynghylch Asesiad O’r Effaith Ar Gydraddoldeb. 

 

 

Mae cylch gorchwyl 2 y Pwyllgor yn nodi bod ei gyfrifoldebau yn perthyn i 

bedair o saith Cyfarwyddiaeth darparu’r Cyngor, fel a ganlyn:  

 

Mae Cyfarwyddiaeth Adnoddau Corfforaethol  yn dod gan gyfrifoldeb y 

Pwyllgor yn gyfan gwbl, ac mae’n cynnwys Gwasanaethau Trafnidiaeth 

Canolog a Rheoli Cyfleusterau; Comisiynu a Chaffael; Pensaernïaeth Mentrau 

Cyllid; Iechyd a Diogelwch; Gwasanaethau Pobl Adnoddau Dynol; TGCh; 

Datblygu Sefydliadol; Perfformiad a Phartneriaethau;  

                                                 
2 Terms of Reference for this Committee can be found on page 29. 

Y Mathau o Graffu a Wnaed 
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Mae Cyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd  yn cynnwys Ystadau 

Strategaethol, yn cynnwys portffolios buddsoddi gweithrediadol a masnachol 

a Pholisi Mewnol.  

 

Mae’r Gyfarwyddiaeth Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmer iaid yn 

cynnwyd Hybiau Cymunedol; Gwasanaethau Cwsmeriaid (yn cynnwys 

Cwynion Corfforaethol a Gwasanaeth Ymholiadau Aelodau) a Chysylltu â 

Chaerdydd (C2C). 

 

Mae’r Gyfarwyddiaeth Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreith iol o fewn 

maes cyfrifoldeb y Pwyllgor yn gyfan gwbl ac mae'r cynnwys Caerdydd 

Ddwyieithog; Gwasanaethau Pwyllgor ac Aelodau; Gwasanaethau Etholiadol; 

Tîm Cydraddoldeb; Archifau Morgannwg; Gwasanaethau Cyfreithiol a 

Gwasanaethau Craffu. 

 

Eleni, bu galw mawr am i’r Pwyllgor gyfrannu at gyd graffu byr gyda 

chydweithwyr o’r pedwar pwyllgor craffu arall. Yn ogystal â chyfarfodydd 

misol Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad, mae Aelodau wedi 

gwirfoddoli i gynrychioli’r Pwyllgor mewn dau Ymholiad craffu ar y cyd, yr 

ymholiad Mecanwaith Darpariaeth Arall ac Ymholiad yr Ardoll Seilwaith 

Cymunedol.  

 

Mae’r Pwyllgor wedi craffu ar ystod eang o destunau, yn cynnwys: 

 

Ymholiadau Craffu ar y Cyd – Pan mae’r Pwyllgor wedi ymuno ag un 

neu ragor o bwyllgorau crafu er mwyn ymchwilio testun o berthnasedd 

traws-faes er mwyn ystyried y materion ar y cyd yn well. 

• Mecanwaith Darparu Arall – Cynigion Seilwaith Busnes 

• Ardoll Seilwaith Cymunedol 
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Adolygiad Polisi – Pan mae Pwyllgor wedi ystyried gweithredu ac effaith 

polisi a rhoi barn Aelodau Craffu i’r Cabinet ynghylch a oes angen 

newidiadau. Yn 2015/16, roedd hyn yn cynnwys: 

• Adolygiad o’r Polisi Presenoldeb a Lles  

• Polisi Disgyblu  

• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  

• Beth Sy'n Bwysig 2010-20, adolygiad 2015 

• Adolygiad Rheoli Perfformiad 

 

Datblygu Polisi – Pan mae’r Pwyllgor wedi cyfranni at brosesau datblygu 

polisi’r Cyngor trwy ystyried dogfennau polisi drafft. Yn 2015/16, roedd hyn 

yn cynnwys:  

• Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016  

• Cynigion llywodraethu Model Darparu Arall 

 

Cyn Penderfynu – Pan mae’r Pwyllgor wedi gwerthuso a gwneud 

sylwadau ar gynigion polisi cyn yr ânt at y Weithrediaeth a rhoi cyfle i’r 

Cabinet wybod barn Aelodau craffu cyn gwneud penderfyniad. Yn 

2015/16, roedd hyn yn cynnwys: 

• Ystâd Buddsoddi Anweithredol  

• Cynllun Corfforaethol 2016-18  

• Cynnig Cyllideb 2016-17 

 

Monitro Gwella – Pan mae’r Pwyllgor wedi monitro cynnydd gwella’r 

Cyngor.  Yn 2015/16, roedd hyn yn cynnwys: 

• Rhaglen Datblygu Sefydliadol  

• Adroddiad Gwella Blynyddol Statudol 2014/15  

• Adroddiad Gwella Swyddfa Archwilio Cymru  

• Adroddiad Dinas Byw Caerdydd    

• Adroddiad Dilynol Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru  

 

Monitro Perfformiad a Darparu – Pan mae’r Pwyllgor wedi monitro 

perfformiad y Cyngor.  Yn 2015/16, roedd hyn yn cynnwys: 
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• Cynlluniau Darparu Cyfarwyddiaeth 2016-17 

o Adnoddau 

o Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid 

o Datblygu Economaidd 

o Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol 

• Perfformiad Corfforaethol Chwarter 1, 3 a 4   

• Arolwg Cyflogeion a Chysylltu â Chyflogeion 
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UCHAFBWYNTIAU 2015/16 
   

 Ymholiadau ar y Cyd 

 

 Ardoll Seilwaith Cymunedol – Ymholiad Gorchwyl a G orffen  
 

Rhwng mis Tachwedd 2015 a mis Chwefror 2016 cyfrannodd y Pwyllgor at 

Ymholiad Gorchwyl a Gorffen ar y cyd mewn partneriaeth â phedwar pwyllgor 

craffu arall. Cwmpas yr ymholiad oedd ystyried opsiynau er mwyn cyflwyno 

Ardoll Seilwaith Cymunedol yng Nghaerdydd ac ystyried saith prif elfen: 

 
• Strategaeth yr Ardoll Seilwaith Cymunedol 

• Cyfraddau Ardoll Seilwaith Cymunedol ar gynnig ar gyfer Caerdydd 

• Newid deddfwriaethol diweddar a chyfraniadau gan ddatblygwyr 

• Rhestr 123 rheoliadau’r Ardoll Seilwaith Cymunedol 

• Gweinyddu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol 

• Dyrannu 15% Ardoll Seilwaith Cymunedol i Gyngor Cymuned 

• Gwybodaeth gyffredinol am Ardoll Seilwaith Cymunedol 

 
Wrth adolygu’r opsiynau amrywiol, 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 cynnar ymchwiliad craffu ac ymgynghorwyr cynllunio 

allanol. O’r corff hwn o wybodaeth, daeth Aelodau i gasgliad o brif 

ganfyddiadau a deuddeng argymhelliad.  Dyma’r tri argymhelliad craidd a 

gynigwyd: 

 
•  Ymddangosodd mai dull yn ôl ardal fyddai’r ffordd oriau ymlaen ar gyfer y 

ddinas.  Roedd Aelodau’n teimlo y dylid rhannu Caerdydd yn dair ardal ar 

wahân, sef: 1) Safleoedd Strategol; 2) Ardal Breswyl Fewnol a 3) Ardal 

Breswyl Allanol. Dylid eithrio’r Safleoedd Strategol rhag yr Ardoll Seilwaith 

Cymunedol a dylai'r Ardoll fod yn uwch ar gyfer yr Ardal Breswyl Fewnol 

na'r Ardal Allanol.   
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• Dylid cefnogi’r Ardaloedd Preswyl Mewnol ac Allanol gan declyn addasu’r 

Ardoll Seilwaith Cymunedol sy’n cydberthnasu canran y cyfraniad â nifer yr 

unedau yn y datblygiad, h.y. po fwyaf y datblygiad, yr isaf cyfradd yr Ardoll.  

 

• Roedd y cyfraddau yn Rhestr Ddrafft gyntaf Costau Caerdydd yn uchel o’u 

cymharu â’r awdurdodau lleol eraill a oedd wedi, neu wrthi’n mabwysiadu’r 

Ardoll Seilwaith Cymunedol. Roedd yr adroddiad yn argymell y dylid 

adolygu’r rhestr gyfraddau gyflawn cyn cyhoeddi’r Rhestr Gostau Ddrafft 

yn y gwanwyn yn 2016.   

 

Cytunwyd ar yr adroddiad ymholiad drafft gan y Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi 

A Pherfformiad (ar ran yr holl bwyllgorau craffu) ar 12 Ebrill 2016. Ar yr amod 

y gwneid un addasiad bychan, derbyniwyd y deuddeng argymhelliad.  

Anfonwyd copi o’r adroddiad ymlaen at yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, 

Cynllunio a Chynaladwyedd er mwyn cyflwyno gwybodaeth ar gyfer yr 

adroddiad ar yr Ardollau Seilwaith Cymunedol y bydd y Cabinet yn ei ystyried 

ym mis Mehefin 2016. 
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Craffu ar y Cyd 

 
Gwasanaethau seilwaith – Model Darparu Arall 
 

Ym mis Gorffennaf 2015, cymerodd Aelodau ran mewn craffu ar y cyd cyn 

penderfynu ar adroddiad y Cabinet, ‘Gwasanaethau Seilwaith – Model 

Darparu Arall’. Ynghyd â’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, cafodd Aelodau 

gyfle i graffu a gwneud sylwadau am gynigion Achos Busnes Amlinellol am 

Fodel Darparu Arall.   

 
Yn dilyn y craffu, dywedodd Aelodau craffu wrth y Cabinet bod gwybodaeth 

bwysig ar yr OBC (gwasanaethau sgorio yn ôl y pum model darparu arall) ar 

goll ac yn amlwg, roedd canlyniad y Fethodoleg Werthuso Gorfforaethol yn 

wahanol i’r argymhelliad ym mhapur y Cabinet.  Gofynnodd Aelodau am 

eglurhad. 

 

Gofynnodd Aelodau am fanylion y newidiadau a’u rhagwelwyd i amodau a 

thelerau’r cyflogeion o ganlyniad i drosglwyddo i Gwmni Dan Berchnogaeth 

Hyd Braich, a gofynnodd am gadarnhad o sut y defnyddir diogelwch TUPE ac 

a fyddai strwythur fel hyn y natal rhoi amodau a thelerau aml haen y 

cyflogeion ar waith.  

 

Disgwylir ymateb gan y Cabinet. Bydd y Pwyllgor yn cael cyfle’n fuan i 

graffu ar y penderfyniad ar y cyd ar y cynigion Mec anweithiau Darparu 

Eraill ym mis Mehefin 2016. 
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Adolygiad Polisi – canlyniadau gwell   

 
 
Adolygiad o’r Polisi Presenoldeb a Lles 
 
Bu i’r Pwyllgor ystyried adolygiad wedi rhoi’r Polisi Presenoldeb a Lles ar 

waith ac edrych yn benodol ar effaith ymyrraeth benodol gan y tîm rheoli ar 

lefelau absenoldeb salwch yn y ddwy Gyfarwyddiaeth: Chwaraeon, Hamdden 

a Diwylliant; ac Amgylchedd.    

 
Ystyriodd Aelodau bod tueddiadau cyffredinol lefelau absenoldeb salwch yn 

mynd i’r cyfeiriad cywir ond bod angen mwy o frys ac y dylai’r Cyngor ystyried 

gosod targedau ac amserlenni mwy heriol. Teimlai Aelodau bod cyfle am 

gymorth Iechyd Galwedigaethol mwy grymus, mwy heriol ac y dylai’r Cyngor 

fod yn fwy hyblyg o ran y trothwy pan mae materion salwch hir dymor.  Roedd 

y Pwyllgor yn cytuno â’r syniad o ddychwelyd graddol i’r gwaith a dychwelyd 

i’r gwaith heb nodyn gan y meddyg. 

 

Bu i’r Pwyllgor ategu ei farn mai safon gweithredu ac atebolrwydd y tîm rheoli 

yw’r elfen sy’n sicrhau llwyddiant. Nodwyd yr atgyfeirir straen meddwl sy'n 

gysylltiedig â'r gwaith yn awtomatig at Iechyd Galwedigaethol a bod disgwyl i’r 

rheolwr adnabod ffynhonnell salwch sy’n gysylltiedig â straen meddwl. 

Ategodd Aelodau werth data perfformiad cymharol ac roedd gweld 

cymariaethau data salwch craidd y ddinas yn lleddfu eu meddwl.   

Roeddent yn teimlo y byddai cymharu'r Cyngor â sefydliadau mawr busnes a 
diwydiant yn llesol.   
 
Yn ymateb, bu i’r Cabinet roi sicrwydd i’r Pwyllgor  y gwneir adolygiad 

arall o’r Polisi Presenoldeb a Lles diwygiedig 12 m is wedi 1 Gorffennaf 

2015. Ystyrir newidiadau mwy radical a llym os nad oes gwelliannau 

dros y flwyddyn a ddaw. Bydd y Cabinet yn parhau i fonitro’r gwariant ar 

weithwyr asiantaeth sy'n cyflenwi yn ystod cyfnodau  salwch, tynhau 

prosesau Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol yn gyffre dinol a dysgu nid 

yn unig gan sefydliadau allanol sut y gellir sicrha u gwelliannau ond 

hefyd rhannu’r arfer dda sydd eisoes yn bodoli yn f ewnol. 
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Polisi Disgyblu 
 
 
Ym mis Tachwedd 2015, bu i’r Pwyllgor ystyried yr Adolygiad Polisi Disgyblu 

a’r Polisi Datrys newydd. Bu i Aelodau groesawu polisi byrrach, gyda phum 

llyfryn callaw ategol, fel newid cadarnhaol o ran cynorthwyo uwchreolwyri 

ddisgyblu staff, gwella adrodd ar wybodaeth rheoli a chreu Tîm Ymchwilio 

pwrpasol i wneud ymchwiliadau cymhleth.  

 

Cefnogodd Aelodau Raglen Cymorth i Gyflogeion a fyddai'n cynnig 

gwasanaeth cymorth i staff 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos; roeddent 

yn teimlo bod nifer y gwaharddiadau'n rhyfeddol uchel.  Ystyriont ei bod yn 

addas symud lefel y caniatâd i atal o’r gwaith i’r Rheolwr Gweithredol ac y 

byddai hyn yn ychwanegu’r fantais o allu cadw mecanyddiaeth apelio at y 

Cyfarwyddwr neu Brif Swyddog. 

 

Teimlai’r Pwyllgor fod y cynigion newydd yn gam tua’r cyfeiriad cywir.  Gellid 

adrodd ar dargedau clir yn chwarterol o ran nifer y cwynion a'u cofrestrir; nifer 

yr ataliadau o'r gwaith a hyd y cyfnod y mae ei angen er mwyn datrys 

achosion disgyblu. Yr uchelgais gan Aelodau yw gostwng y cyfnod datrys i 4 

wythnos. 

 

Yn olaf, roedd y Pwyllgor yn teimlo’n gryf bod angen tystiolaeth fwy cadarn ar 

gyrff llywodraethu er mwyn cymryd camau disgyblu mewn perthynas â 

gweithwyr ysgol dan ymchwiliad disgyblu. 

   

Roedd ymateb y Cabinet yn cyfleu pryder o ran nifer  a hyd yr cyfnodau 

atal o’r gwaith a’r amser a gymerir i derfynu mater ion disgyblu a 

chwynion.  Cytunwyd ei bod yn hollbwysig cydymffurf io â’r prosesau 

hyn a bod yn agored.  Bydd cyflwyno gwybodaeth reol i yn brydlon yn 

bwysig er mwyn ei hystyried mewn cyfarfodydd y Gyfa rwyddiaeth a’r 

Uwch Dîm Rheoli. Cytunodd y Cabinet i ystyried awgr ym ynghylch 

dangosydd perfformiad disgyblu a dywedodd y byddai swyddogion yn 
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adolygu pa ffordd fyddai orau o gysoni adnoddau er mwyn cynnig 

rhagor o gymorth i gyrff llywodraethu ysgolion.  
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Lles Cenedlaethau’r Dyfodol 
 
Wrth baratoi ar gyfer ei rôl newydd fell y pwyllgor cartref ar gyfer craffu ar 

bartneriaeth, ym mis Rhagfyr 2016, bu i’r Pwyllgor wahodd cynrychiolydd o 

Lywodraeth Cymru fel tyst, er mwyn helpu dealltwriaeth y Pwyllgor o Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Roedd y Pwyllgor am geisio 

deall y cyd-destun polisi cenedlaethol y byddai’r Cyngor angen paratoi’n 

strategol ar ei gyfer; er rôl a nod o ran craffu ar gytundebau partneriaeth a’r 

goblygiadau Craffu yn y Ddeddf. Wedi’r craffu, anfonodd Llywodraeth Cymru 

ymateb craffu-benodol i'r ymgynghoriad, yn ogystal ag ymateb y Cyngor. 

 

Roedd Aelodau’n cytuno â nod y Ddeddf a’r uchelgais i roi mecanweithiau 

mewn lle er mwyn gwneud Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn atebol yn 

lleol yn hytrach nag yn genedlaethol. Ystyriodd Aelodau Craffu bod dull y 

Cyngor o ran gwaith partneriaeth y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn gymharol 

dda ac yn fan cychwyn da er mwyn mynd i’r afael â gofynion statudol y 

Ddeddf. Fodd bynnag, bu i’r Cyngor bwysleisio y byddai cynghorau lleol yn 

manteisio o gael mwy o eglurdeb o ran y disgwyliadau rhwng trefniadau craffu 

cenedlaethol a lleol er mwyn gwneud y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

statudol yn atebol. 

 

Roedd y Pwyllgor yn teimlo bod angen canllaw clir o ran sut y byddai 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn cydberthnasu â gweithredoedd 

Craffu lleol; bod ar y Cyngor angen gwella sut y mae’n cyfathrebu ei dargedau 

lles ac y byddai set o amcanion partneriaeth clir yn hanfodol. Roedd 

Aelodau'n awyddus i sefydlu a fyddai Dangosyddion Perfformiad Allweddol 

newydd er mwyn eu helpu gyda'u rôl monitro.  

 

Yn ymarferol, roedd y Pwyllgor yn teimlo bod ystyriaethau o ran adnoddau a 

allai effeithio ar ba mor gyraeddadwy oedd gweledigaeth y Llywodraeth. 

Roedd Aelodau’n bryderus nad oedd adnodd wedi ei glustnodi ar gyfer y rôl 

a’r cyfrifoldeb sydd ar Gaffu yn sgil y cynnydd yn y cyfrifoldeb craffu statudol.  
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Strategaeth Beth sy'n Bwysig 2010-2020 – Adolygiad 2015 
 

Ym mis Mai 2015, gofynnwyd i’r Pwyllgor gymryd cyfrifoldeb cyffredinol dros 

graffu gwaith partneriaeth y Cyngor, yn arbennig craffu ar Fwrdd Partneriaeth 

Caerdydd.  Pan gyhoeddwyd y Project Gwella Craffu ym mis Medi 2015, 

cytunwyd ar drosglwyddo cyfrifoldebau ac felly o hyn ymlaen, bydd y Pwyllgor 

yn cymryd rôl oruchwylio strategol ar berfformiad Bwrdd Partneriaeth 

Caerdydd. 

 

Daeth cyfle cyntaf y Pwyllgor i berfformio ei rôl newydd ym mis Ionawr 2016 

pan fu i Aelodau graffu ar ddogfen gynllunio strategol ganolog Bwrdd 

Partneriaeth Caerdydd, Adolygiad o Strategaeth Deng Mlynedd Beth sy'n 

Bwysig 2010 – 2020. Roedd y craffu yn amserol o ran y cyd-destun polisi 

cenedlaethol ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a bu i'r Pwyllgor gydnabod 

manteision cael Bwrdd Partneriaeth Caerdydd fel lwyfan ar gyfer mynd i’r 

afael â materion mawr yn y Ddinas. Rhoddwyd sicrwydd i Aelodau bod 

rheolyddion yn cydnabod safon gwaith partneriaeth y Cyngor a nodwyd bod 

partneriaid yn ystyried bod mwy o waith i'w wneud.  

  

Gwelodd Aelodau dystiolaeth o berthnasau partneriaeth sicr, cysylltiad 

cyffredin a pharhaus rhwng Cynlluniau Corfforaethol yr holl bartneriaid a 

rhannu data. Fodd bynnag, roeddent yn bryderus o ran sut y mae’r Bwrdd yn 

mesur ei lwyddiannau ac roeddent am gael manylion y camau gweithredu y 

mae’n eu cynllunio ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae Craffu ar y Cynllun 

Gweithredu wedi ei gynllunio ar gyfer 2016/17. Roedd sut mae'r Pwyllgor yn 

cynnig adnoddau ar gyfer ei bartneriaethau statudol a chyfrifoldebau craffu a 

gyflwynodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 o bryder mawr i’r 

Pwyllgor. 

 

Mae’r Pwyllgor yn dal i fod yn awyddur i sicrhau bo d mwy o eglurdeb ar 

y cyd ac atebolrwydd o ran y prosesau penderfynu sy 'n cynnwys yr holl 

bartneriaid, er buss y dinesydd. Roedd Aelodau’n te imlo ei bod yn 

bwydig bod lefel y craffu ar waith partneriaeth yn gyfraddol i'r 
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cyfrifoldeb a roddwyd i'r Bwrdd Partneriaeth Caerdy dd, ac maent yn y 

broses o gadarnhau trefniadau mewn trafodaeth â’r h oll randdeiliaid. 
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Datblygu Polisi – Penderfyniadau Gwell   

 
 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016 - 2020 
 
 
Ym mis Hydref 2015, roedd cyfle datblygu polisi cynnar i’r Pwyllgor ystyried y 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016 – 2020 ar ddechrau rhaglen 

ymgynghori dau fis er mwyn siapio’r Cynllun terfynol. Roedd cyfle cyn 

penderfynu arall wedyn ym mis Mawrth 2016 er mwyn ystyried y Cynllun 

terfynol cyn i'r Cabinet ei ystyried ar 10 Mawrth 2016.  

 
Yn dilyn craffu, roedd y Pwyllgor yn awyddus i’r Aelod Cabinet sicrhau bod y 

Cyngor yn gweithio’n fwy strategol gyda’i bartneriaid ar faterion cydraddoldeb; 

yn annog cynnal cysylltiadau cryf rhwng y Tîm a Chyfarwyddiaethau 

Cydraddoldeb canolog ac atgoffa bod gofyn i’r Cyfarwyddiaethau adrodd yn 

flynyddol ar gydraddoldeb. Byddai hyn yn rhoi’r gallu i’r Tîm Cydraddoldeb 

canolog i roi barn flynyddol gyffredinol i’r Aelodau ar y prosesau sy’n rhoi’r 

gallu i’r Pwyllgor i brofi pa mor effeithiol y mae’r Cyngor yn gweithredu ei 

Gynllun Cydraddoldeb Strategol. Yn benodol, roedd Aelodau’n teimlo ei bod 

hi'n ddefnyddiol cynhyrchu  dogfen A4 un ochr gryno ar gyfer staff er mwyn 

crynhoi’r 7 amcan cydraddoldeb. 

 

Daeth y Pwyllgor i’r casgliad y dylai ei raglen wai th sydd ar y gorwel 

gynnwys trafodaeth lawnach o'r her o sicrhau bod gw eithlu'r  Cyngor yn 

adlewyrchu ei gymuned.  

  

 
Model Seilwaith Busnes – Llywodraethu Mecanweithiau  Darparu Eraill 
 
 
Fel y Pwyllgor sydd â chyfrifoldeb dros graffu ar lywodraethu corfforaethol, 

roedd y Pwyllgor yn ystyried materion penodol a chyngor ar gynigion 

llywodraethu ar gyfer Mecanweithiau Darparu Eraill, megis cwmni masnachu 

dan berchnogaeth lawn.  Y nod oedd sicrhau bod y Cyngor yn rhoi trefniadau 
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addas mewn lle er mwyn llywodraethu’n effeithio er mwyn cadw a gwella 

gwasanaethau’r Cyngor ar gyfer dinasyddion Caerdydd. 

 

Yn ystod y craffu, bu i Aelodau ystyried strwythurau a ffurfiau’r cwmni, rheoli 

llywodraethu, yr Ymgynghoriad, y Bwrdd a’i Aelodau, Materion a Gedwir, 

anghydfod buddiannau, eglurdeb ac atebolrwydd, gweithgareddau a gedwir 

a’r berthynas rhwng yr Awudrdod a Chwmni. 

 

Roedd pryderon a sylwadau Aelodau i’r Cabinet yn cydnabod cysylltiad 

amserol y Cyngor â chraffu ar drefniadau llywodraethu posibl a rhoi cyfle i 

Aelodau cyfrannu eu barn. Bydd Aelodau’n ymuno â’r Pwyllgor Amgylcheddol 

er mwyn craffu ar yr Achos Busnes Llawn, a mynoodd petai’r Cyngor yn 

penderfynu bwrw ymlaen, byddai’r Pwyllgor hefyd yn dymuno rhoi craffu ar y 

contract terfynol yn ei raglen waith.  

 

Roed dy Pwyllgor yn cymeradwyo’r dull a gymerodd ymgynghorwyr allanol a 

benodwyd, Bevan Britton, i weithio gyda’r tîm cyfreithiol mewnol er mwyn 

datblygu ei arbenigedd fewnol; amlygu pwysigrwydd cydymffurfio â Deddf 

Cwmnïau a gofynion llywodraethu’r Cyngor; roedd yn teimlo y byddai’n 

hollbwysig rhoi gweithdrefnau cyfrifo ac archebion sefydlog mewn lle ar gyfer 

y cwmni newydd a rhybuddiodd yn erbyn rhwystro’r Cwmni trwy osod gormod 

o bwerau a gedwir. 

 

Teimlai’r Pwyllgor fod angen eglurdeb o ran y berthynad Aelodau-Swyddogion 

ac argymhellodd bod y Cyngor yn cysylltu â chyngor allanol o ran cydweithio'r 

Aelodau yn y Bwrdd. Dylai'r Aelod(au) wedi eu henwebu fod yn Gynghorwyd 

anweithredol, dylai'r Aelod(au) wedi eu henwebu fod â sgiliau ac arbenigedd 

busnes ac felly roedd yn ystyried y byddai’n addas mabwysiadu proses 

gystadlaethol er mwyn sicrhau penodi cywir. 

 

Gofynnodd Aelodau, os derbynir y cynigion a sedylu Bwrdd Pontio, y rhoddir 

cyfle i’r Pwyllgor i fonitro cynnydd materion sydd yn ei Gylch Gorchwyl 

oherwydd bod y Bwrdd yn cyflwyno trefniadau newydd sy’n effeithio ar arian a 

staff y Cyngor. 
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Yn olaf, ceisiodd y Pwyllgor gael sicrwydd bod unrhyw drefniadau gweithredu 

newydd yn cynnal ethos gweithio'r Cyngor â BBaCh a gofynnodd am restr o 

BBaCh y mae gwasanaethau sydd yn cael eu hadeiladu er mwyn eu 

trosglwyddo i’r Cwmni newydd yn gweithio â nhw ar hyn o bryd. 

 

Bydd y Pwyllgor yn cymryd rhan mewn craffu cyn pend erfynu ar yr 

Achos Busnes Llawn ar gyfer Mecanweithiau Darparu E raill, er mwyn 

cynnwys cynigion llywidraethu, ym mis Mehefin 2016.  
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Cyn Penderfynu – penderfyniadau gwell   

 
 
Ystâd Eiddo Buddsoddi Anweithredol  
 

Craffodd Pwyllgor ar gynigion ystad eiddo anweithredol y Cyngor ym mis 

Tachwedd. Roedd y Pwyllgor yn falch o glywed bod yn yr ystâd ar hyn o bryd 

yn cynhyrchu incwm da, ac y bydd y cynigion newydd yn mireinio gallu'r 

Cyngor i ddatblygu ei bortffolio eiddo hyd at bwynt lle mae'n gwneud arian.  

Tynnodd Aelodau sylw at y risg i incwm o gael gwared ar asedau cyfalaf. 

Roedd yn rhoi sicrwydd bod y strategaeth newydd yn cynnig Bwrdd ystâd 

buddsoddi yn canolbwyntio ar greu mwy o arian; ac y cedwir pob adeilad sy'n 

eiddo i'r Cyngor gyda gwerth cymunedol o fewn yr ystad weithredol. 

Mae'r Pwyllgor yn bwriadu monitro perfformiad y Bwrdd ystâd buddsoddi bob 

blwyddyn. Bydd derbyn bod atebolrwydd am benderfyniadau a wnaed gan y 

Bwrdd yn eistedd gyda swyddogion proffesiynol Cyngor gan ymgynghorwyr 

masnachol.  Bydd y Pwyllgor ddiddordeb mewn perfformiad y Bwrdd yn 

mwyhau'r incwm mwyaf oddi ystâd y Cyngor, ac yn ceisio sicrwydd bod prif 

egwyddorion cymunedol y fframwaith ar gyfer buddsoddi wedi'u rhoi ar waith.  

Roedd y Pwyllgor yn ystyried ei bod yn bwysig cadw ansawdd tir y cyhoedd 

mewn lleoliadau amlwg, y mae Caerdydd yn dal yn brin o le gwesty, ac felly 

pan fydd y Bwrdd yn ystyried gwerthu eiddo annog y mae'r Cyngor yn cadw 

rhywfaint o reolaeth dros y safle defnydd yn y dyfodol. 

 

Nododd y cabinet y bydd y Cyngor yn edrych i fantei sio ar unrhyw 

gyfleoedd sy'n codi o'r cynlluniau ailddatblygu lle  y gall Cyngor Dinas 

rannu mewn gwerth datblygu. Bydd Bwrdd Buddsoddi yn  ceisio cadw'r 

elfen o reolaeth, ond bydd ansawdd dylunio eu rheol i drwy'r broses 

gynllunio a'r Canllaw dylunio Dinas newydd gellir b yw ynddynt.  Bydd 

ystyriaethau egwyddorol yn rhan o'r broses i sicrha u bod asedau yn 

cael eu defnyddio'n briodol. 
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Cynllun Corfforaethol 
 

Cafodd y Pwyllgor gyfle cynnar i helpu i lywio datblygiad y cynllun ym mis 

Ionawr 2016, yna'r ail gyfle ym mis Chwefror i graffu ar y cynllun drafft terfynol 

cyn ei arwyddo gan y Cabinet ochr yn ochr â chynigion y gyllideb 2016-17. 

Roedd gan y Pwyllgor ddwy rôl o ran ystyried y Cynllun Corfforaethol:  

• Yn gyntaf, craffu ar y strwythur a'r cyfeiriad a nodir yn y cynllun 

corfforaethol a'r broses o gael ei datblygu, fel dogfen strategol 

allweddol i'r Cyngor gysylltu canlyniadau a nodir yn 'Cynllun y materion 

hyn, cynlluniau cyflawni Gyfarwyddiaeth a swyddogion unigol' 

amcanion cyffredinol. 

• Yn ail, roedd gan y Pwyllgor rôl o ran craffu ar y cysylltiadau rhwng y 

cynllun corfforaethol a'r gwaith o ddarparu gwasanaethau penodol o 

dan ei gylch gorchwyl. Mae'r rhain yn disgyn i raddau helaeth o dan 

flaenoriaeth 4-gweithio gyda'n gilydd i drawsnewid gwasanaethau. 

 
 
Llethol casgliad y Pwyllgor oedd bod y drafft 2016- 18 cynllun 

corfforaethol yn welliant sylweddol ar y cynllun y llynedd. 

Roedd gwelliannau awgrymedig y pwyllgorau, diwygiod d y cynllun, ac y 

tabl newydd a fewnosodwyd i egluro'r cysylltiadau r hwng nodau llesiant 

cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, 

canlyniadau Caerdydd saith Cyngor 4 blaenoriaethau ac amcanion 

gwella a geir yn y cynllun. 
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Cynigion Cyllideb 2016/17 
 
Bu'r Pwyllgor yn ystyried drafft y Cabinet cyn cynigion cyllideb eu hystyried 

gan y Cabinet a'r cyngor llawn ym mis Chwefror 2016. 

Croesawyd Pwyllgor mwy agored a'r broses o bennu'r gyllideb bob golwg 

mwy trylwyr; wedi mynegi pryder ynghylch chwyddiant costau mewnol amlwg 

ac a'i effaith ar yr arbedion a wnaed dros amser; teimlo nad oedd egin o 

gynnydd o ran arbedion a wnaed; a nodwyd y Cyngor yn fusnes mwy fel, ar ôl 

adolygu'r llawer o bolisïau adnoddau dynol ac yn benodol wedi gwella mewn 

meysydd fel costau asiantaeth ac absenoldeb oherwydd salwch. 

Mewn perthynas â newidiadau ar gyfer Caerdydd Roedd ymgynghoriad 
gyllideb aelodau rhai pryderon ynghylch cyflwyno canlyniadau ar draws 
methodolegau ymchwil, boed o ganlyniad oedd canlyniadau gwyro, a byddent 
wedi hoffi gweld cafeatau i'r fethodoleg a amlygwyd yn gryfach yn yr 
adroddiad. 
Yn ystod y gwaith craffu, clywodd y Pwyllgor gan Unsain o bryderon ynglŷn â 

reflectiveness gweithlu y Cyngor y cymunedau mae'n eu gwasanaethu. 

 

Felly mae Aelodau yn dymuno mynd ar drywydd prydero n a amlygwyd a 

bydd yn ystyried edrych ar y newid yng nghyfansoddi ad staff dros 

amser. Bydd y Pwyllgor yn ymdrin â hyn yn ystod ei rhaglenni gwaith yn 

y dyfodol ar gyfer 2016/17.
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Monitro Gwelliant  

 
 
Rhaglen Datblygu Trefniadaeth  
 
Cafodd y Pwyllgor gyfle ym mis Gorffennaf 2015 i ystyried cynnydd a dull 

newydd o gynllunio ar gyfer cyflenwi o raglen datblygu sefydliadol y Cyngor. 

Roedd Aelodau yn ceisio sicrhau cynnydd o ran mynd i'r afael â 

chanfyddiadau asesiad corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) o’r 

Cyngor ym mis Medi 2014. Croesawodd y Pwyllgor adnewyddu Astudio i 

gynnal momentwm o dan frand 'Gwneud gwahaniaeth' y Cyngor. Nododd 

Aelodau fod peth pryder am y cynnydd o ad-drefnu gwasanaethau ar gyfer 

rhaglen oedolion agored i niwed, y risg sy'n gysylltiedig â chomisiynu 

gwasanaethau cymdeithasol i oedolion a'r pwysau o ran galw, yn enwedig 

ynghylch capasiti rheoli. 

Mewn ymateb y Cabinet yn croesawu cyfraniad y Pwyllgor a monitro cynnydd 

a bwysleisiwyd yn gryf eu hymrwymiad i agor ac hysbysu deialog gyda staff, 

atgoffa'r Aelodau mai hyn oedd y gyntaf rhaglen tair blynedd o ymgysylltu â 

staff ymroddedig. 

 

Mae Aelodau yn canolbwyntio ar y goblygiadau o ran ffyrdd newydd o 
weithio ar gyfer nifer y staff a boddhad, a arbenni g yn tynnu sylw at 
bwysigrwydd ymgysylltu â staff da ar gynlluniau meg is rolau 
amlswyddogaethol a gweithio symudol. 
 
 
 Adroddiad Gwella Blynyddol Statudol 2014/15 
 

Ym mis Medi 2015 bu i’r Pwyllgor ystyried Adroddiad Gwella Blynyddol 

2014/15, a heriodd pa mor effeithiol yr oedd y Cyngor yn paratoi ar gyfer 

gwella, gan ganolbwyntio ar gyflawni ei flaenoriaethau. Er cydnabod bod 

cyfryngau asesiad blynyddol o berfformiad awdurdodau lleol yn ddull amrwd, 

oedd bod 70% o'r dangosyddion perfformiad y Cyngor wedi gwella, mynegodd 

yr Aelodau bryder i'r Cabinet am berfformiad yng Nghaerdydd o gymharu ag 

awdurdodau trefol megis Casnewydd a Rhondda Cynon Taf yr Aelodau'n 

teimlo hefyd y cynllun gwella well oedd cyfeiriad Mae ansawdd gwasanaethau 
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cyngor yn cyflawni, ac ystyried gwaith pellach sy'n ofynnol i asesu beth sy'n 

bwysig i'n cwsmeriaid. 

 
Ym mis Medi 2015 y Pwyllgor ystyried y gwelliannau adroddiad 
blynyddol 2014/15, a herio pa mor effeithiol oedd y  Cyngor yn paratoi ar 
gyfer gwella, gan ganolbwyntio ar gyflawni ei blaen oriaethau allweddol. 
 
 
Adroddiad dilynol Swyddfa Archwilio Cymru 
 
Yn unol â llywodraethu da a chefnogi cysylltiadau cryfach rhwng her fewnol ac 

allanol, ym mis Mawrth 2016, cafodd y Pwyllgor gyfle i derbyn yn dilyn 

asesiad corfforaethol ar adroddiad, a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio 

Cymru (SAC).  

 

Ym mis Medi 2014 roedd yr Archwilydd Cyffredinol i'r casgliad bod 'darniog 

(Cyngor) arweinyddiaeth a rheolaeth... yn golygu nad yw perfformiad yn wan 

mewn meysydd gwasanaeth allweddol wedi gwella' yn seiliedig ar dystiolaeth 

o ansefydlogrwydd gwleidyddol a rheolaethol dros nifer o flynyddoedd; diffyg 

dull effeithiol o gyflawni ar gyfer dinasyddion; prosesau gwneud 

penderfyniadau a oedd yn aneffeithlon a bod diffyg tryloywder; rheoli 

perfformiad yn methu i wella'n gyson; rhagolygon ansicr ar gyfer cyflawni 

arbedion arfaethedig yn 2014-15; dulliau anghynaliadwy o ddarparu 

gwasanaethau; gweithredu'n anghyson o'r trefniadau adnoddau dynol; ac nid 

rheoli asedau tir ac eiddo yn dda.  

 

Fodd bynnag, roedd tystiolaeth bod y Cyngor yn cydweithio'n dda ag eraill i 

wella canlyniadau i ddinasyddion; gwella technoleg gwybodaeth; a gwella 

trefniadau rheoli gwybodaeth. 

 
Derbyniodd y Cyngor adolygiad dilynol yn nhymor yr Hydref 2015 a 

arweiniodd at farn yr Archwilydd Cyffredinol fod "Mae'r Cyngor wedi rhoi 

gwell trefniadau ar waith i helpu i wella ac i ymdr in â materion 

hirsefydlog, ond yn cyrraedd pwynt hollbwysig yn ym gorffori iddynt os 

yw i gyflawni cam newid yn awr yn sicrhau canlyniad au gwell." 
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Derbyniodd the Council yr Cenhedloedd Unedig argymhelliad ffurfiol, yn gofyn 

iddo sicrhau bod mynd i'r afael â 14 proposals clir ar gyfer improvement i 

sicrhau canlyniadau gwell o fewn y 12 mis nesaf. 

Croesawodd y Pwyllgor Craffu ar waith yn dilyn y dyfarniad dilynol 

corfforaethol Swyddfa Archwilio CYMRU fod wedi trawsnewid o 

arweinyddiaeth ac uwch reolwyr o fewn y Cyngor; a nodwyd y byddai 

rheoleiddiwr nid disgwyl cyngor i ddatrys holl faterion a amlygwyd yn yr 

asesiad corfforaethol ym mis Medi 2014, ac mae mwy o waith i'w wneud i 

sicrhau trefniadau gwell yn cael ei ymgorffori, i fanteisio ar y llwybr gwella gan 

y Cyngor. 

 
Y Pwyllgor bydd felly yn ystod rhaglenni gwaith yn y dyfodol yn adlewyrchu ar 

y rheoleiddiwr farn: Mae rhai galluogwyr corfforaethol (megis perfformiad, 

adnoddau dynol, a defnydd y Cyngor ei asedau) dal angen eu gwella; 

Datblygodd y gellir craffu ar faterion trawsbynciol pellach; ac y dylid llenwi'r 

swyddi gwag ar bwyllgorau craffu yn gyflym.  

 

Cymeradwyodd yr Aelodau ei bod yn bwysig, mae'r Cyngor yn adeiladu 

capasiti a mecanweithiau ar gyfer hunanasesu a her fewnol barn y 

rheoleiddiwr allanol. Mae'r Pwyllgor yn cydnabod y gwelliant ar lefel 

arweinyddiaeth, ond pwysleisio pa mor bwysig y mae arweinwyr yn archwilio 

ymhellach i sefydliad i sicrhau gwelliant pellach. 

 

O ran y cynnig adrodd ar berfformiad ar gyfer gwella, nododd y Pwyllgor yr 

angen am fwy o gysondeb ynghylch rheoli perfformiad a meincnodi; bod y 

fframwaith a'r mecanweithiau ar gyfer rheoli perfformiad effeithiol eisoes yn eu 

lle, ond bod lle i wella ymhellach; ac yn enwedig lle i gryfhau'r berthynas 

rhwng y tîm perfformiad canolog a chyfarwyddiaethau gwasanaeth;  ac 

edrychodd ymlaen at benderfyniad cyn craffu ar y cynigion diwygiedig ar gyfer 

perfformiad a monitro trefniadau cyn toriad yr haf. 

Roedd y Pwyllgor yn bryderus iawn ynghylch nifer y seddau gwag ar 

bwyllgorau craffu, ac yn parhau'n awyddus i sefydlu sut y gall cyngor wella 

ymrwymiad i graffu ymhlith aelodau etholedig, i gynnal aelodaeth Sefydlog a 
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chyson ar draws pob pum pwyllgor craffu. Aelod ymgysylltu yn fater ehangach 

na dim ond craffu, ac mae angen cael ystyriaeth trawsbleidiol ar y mater hwn. 

Roedd Aelodau yn synnu at y cynnig adolygiad yn awgrymu mae angen i'r 

Cyngor ddatblygu dull o graffu ar faterion trawsbynciol. Aelodau o holl waith 

craffu wedi cymryd rhan mewn pwyllgorau ar draws ymchwiliadau craffu 

trawsbynciol dros y blynyddoedd diwethaf, a mwy yn y flwyddyn ddiwethaf 

nag erioed o'r blaen. Felly roedd y Pwyllgor yn falch o glywed y SAC yn egluro 

bod y cynnig yn cael ei wreiddio mewn goblygiadau statudol ar gyfer craffu ar 

ddeddfwriaeth y Llywodraeth sydd ar y gweill a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i 

bob awdurdod i edrych ar y darlun ehangach a chraffu ar faterion nid yn gyfan 

gwbl o fewn rheolaeth y Cyngor.  

 

Derbyniodd y Pwyllgor ymateb prydlon gan arweinydd addawol i gadw y 
Pwyllgor diweddaru holl waith Swyddfa Archwilio CYM RU yn y dyfodol a 
bwriadau; groesawu'r cyfle i ddod â rhaglen datblyg u sefydliadol 
diwygiedig i'r Pwyllgor ym mis Mehefin 2016; ac yn awgrymu adolygiad 
bob chwe mis o datganiad gweithredu y Cyngor yn Hyd ref 2016. 
 
 
Adroddiad Dinas Byw Caerdydd 
 

Cyflwynwyd Aelodau Caerdydd gellir byw ynddynt Dinas adroddiad cyntaf, a 

gynigir o safbwynt meincnod cymharol perfformiad Caerdydd yn erbyn grŵp o 

ddeg dinasoedd mawr craidd y DU heb gynnwys Llundain ym mis Rhagfyr. 

Er y bu i’r Pwyllgor longyfarch y Cabinet ar hygyrchedd y ddogfen, roedd peth 

teimlad nad oedd Aelodau wedi bod yn ganolog i ddatblygiad y ddogfen. 

Roedd y Pwyllgor yn teimlo ei fod yn brwydro anghydraddoldeb yn holl 

Aelodau yn cyflawni rôl ganolog, a bod eu cynnwys yn gynnar wrth ddatblygu'r 

ddogfen yn well er mwyn mynd i'r afael â sut y gwnawn y ddinas yn well ar 

gyfer y dinasyddion tlotaf 60,000, ac yn wir ar gyfer trigolion hŷn. 
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Monitro Perfformiad a Darparu – Canlyniadau Gwell   

 
 
Monitro Perfformiad 
 
Bob chwarter, mae'r Pwyllgor yn derbyn adroddiad perfformiad cyffredinol ar 
gyfer y Cyngor cyn i'r adroddiad yn mynd gerbron y Cabinet, tra mae 
pwyllgorau craffu eraill yn derbyn adroddiadau cyfarwyddiaethau hynny yn 
dod o fewn eu cylch gorchwyl. Mae rôl y Pwyllgor yn ddeublyg: 

• Ystyried perfformiad cyffredinol y sefydliad a'r camau a gymerir i 
sicrhau bod ymrwymiadau a thargedau y cytunwyd arnynt yn cael eu 
darparu. 

• Craffu ar berfformiad y gwasanaethau sy'n dod o dan y cylch gorchwyl 
y Pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys perfformiad tair Cyfarwyddiaeth: 
corfforaethol, adnoddau a llywodraethu gwasanaethau cyfreithiol; yn 
ogystal eiddo elfennau y Gyfarwyddiaeth datblygu economaidd; ac 
elfennau cwsmeriaid y cymunedau, Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau 
Cwsmer tai. 

 

Aelodau wedi penderfynu yn ystod gwaith rhaglennu trafodaethau y byddai ei 

dull o fonitro perfformiad y Cyngor ar gyfer 2015/16 i ystyried adroddiadau 

perfformiad chwarter 3 ar bwyllgor llawn, i ddirprwyo cyfrifoldeb y Cadeirydd 

yn trafod gyda'r prif swyddog craffu i adolygu chwarter 2 a 4 chwarter, ac i 

ddwyn sylw'r Pwyllgor at unrhyw faterion o bryder a chwarter 1. 

Drwy gydol y flwyddyn yn themâu i bryderon yr Aelodau ynghylch perfformiad.  

Yn benodol, mae'r Pwyllgor yn pryderu bod costau yn ystod y flwyddyn staff 

a'r Asiantaeth wedi bod yn rhedeg cyn y gyllideb, ac yn y dyfodol y bydd 

Aelodau yn chwilio am welliant yn adennill y gorwariant ar y cyllidebau staff. 

Bu pryderon dro ar ôl tro am allu presennol gwybodaeth am berfformiad i 

hwyluso cymariaethau gyda chwarter blaenorol, er mwyn dangos tueddiadau, 

a galluogi demograffeg cymharol ar draws awdurdodau. 

Mae'r Pwyllgor yn teimlo bod ychydig o dystiolaeth o gynnydd mewn 

perthynas â rheoli asedau gweithredol, a gofynnodd yr aelod o'r Cabinet i 

adrodd ar y mater hwn cyn toriad yr haf; annog adnewyddu perfformiad y 

trefniadau adrodd yn y Cyngor yn cwmpasu anghenion gwybodaeth 

perfformiad bob pum pwyllgor craffu; ac o'r farn nad oedd cyfle i wella rhannu 

arbenigedd strategol mewnol ar draws cyfarwyddiaethau. 
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Mae'r Pwyllgor wedi cael eu hannog i gymryd rhan me wn a chyfrannu at 
ddatblygu polisi rheoli perfformiad ar ffurf thema perfformiad a 
llywodraethu o raglen datblygu sefydliadol. Gwaith prosiect hwn 
ddechrau cyn hir, bydd y Pwyllgor yn ystyried hyn y n ei rhaglen waith. 
 
 
Arolwg Barn Staff a Chysylltu â Chyflogeion  
 

Ym mis Hydref 2015, cafodd y Pwyllgor gyfle i ystyried canlyniadau'r arolwg 

staff 2015, ac yn helpu i ddatblygu'r agenda ymgysylltu â gweithwyr.  

Ehangwyd y gwaith craffu i gynnwys cyfraniadau gwerthfawr o bedwar 

cynrychiolydd Llysgennad staff. Dywedodd yr Aelodau nad oes tystiolaeth glir 

o welliant ac yn gyffredinol roedd termau yn fodlon ar y dull strategol a 

gweithredu ymarferol y gwaith, y gweithgarwch meincnodi ac y poenau yn 

cael eu cymryd i ehangu ymgynghori ac ymgysylltu â gweithwyr. 

 

Cynlluniau Darparu’r Gyfarwyddiaeth 2016-17 
 

Mae gorchwyl y Pwyllgor yn rhoi'r cyfrifoldeb am graffu ar ystod o 

wasanaethau yn dod o fewn cynlluniau cyflawni pedair Cyfarwyddiaeth. Ym 

mis Ebrill 2016 dwy y cynlluniau, y cynllun cyflawni yn y Gyfarwyddiaeth 

Adnoddau a llywodraethu a cynllun cyflawni Gyfarwyddiaeth gwasanaethau 

cyfreithiol, ystyriwyd yn eu cyfanrwydd, tra bod y cynllun cyflawni i 

Gyfarwyddiaeth datblygu economaidd Craffwyd ar gyfer materion ystadau 

strategol a pholisi rhyngwladol, yn y cymunedau, craffwyd cynllun i cyflenwi 

Gyfarwyddiaeth gwasanaethau cwsmer tai ar gyfer pob cwsmer 

gwasanaethau sy'n bwysig. 

 

Mae ystyriaeth o gynlluniau cyflawni yn gosod cyd-destun ar gyfer Aelodau rôl 

y maent yn ei chwarae o fewn fframwaith cynllunio strategol cyffredinol y 

Cyngor, ac effeithiol fydd yn llywio gwaith y Pwyllgor rhaglennu ar gyfer 

2016/17.   

 

Derbyniodd pob Cyfarwyddiaeth lythyr yn cyfleu barn  y Pwyllgor. 
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Craffu yn y Dyfodol – Rhaglennu Gwaith 2016/17  

 
Yn ystod ei drafodaethau y flwyddyn hon, mae'r Pwyllgor wedi argymell bod 

ystyried yr eitemau canlynol eu cynnwys yn rhaglen waith 2016-17 y Pwyllgor: 

� Cynigion achos busnes llawn ar gyfer y Mecanweithiau Darparu Eraill;  

� Partnership craffu yn gymesur â'r cyfrifoldeb sydd wedi'u breinio yn y 

CPB; 

� Mae’r her o sicrhau bod cyfansoddiad y cyngor gweithlu yn adlewyrchu 

ei gymuned;  

� Statutory gwella blynyddol adroddiad 2015/16;  

� Adolygiad chwe mis y cynghorau Swyddfa Archwilio CYMRU 

Datganiad o weithredu;  

� Rhaglen Datblygu Trefniadaeth 
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CYLCH GORCHWYL Y PWYLLGOR 

 

• Craffu ar, monitro ac adolygu gweithrediad cyffredinol rhaglen Caerdydd ar 

gyfer gwella ac effeithiolrwydd gweithredu cyffredinol y polisïau, nodau ac 

amcanion y Cyngor. 

• Craffu ar, monitro ac adolygu effeithiolrwydd y systemau rheoli ariannol a 
gweinyddiaeth y Cyngor a'r defnydd o adnoddau dynol. 

 
• Adrodd wrth gyfarfod y Cabinet neu'r cyngor priodol ar ei ganfyddiadau a gwneud 

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

1 
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