
PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A CHRAFFU PERFFORMIAD 
 
DYDD MERCHER, 25 MEDI 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Walker(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Berman, Bowen-Thomson, Henshaw, Mackie a/ac 
McKerlich 
 

19 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Lister. 
 
 
20 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau: 
 
Mackie, Eitem 4 a 5, Personol, Chwaer yw Pennaeth Gofal Integredig 
 
21 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2019 yn gofnod 
cywir ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 
 
22 :   RHAGLEN DARPARU UCHELGAIS PRIFDDINAS  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar lywodraethu'r Rhaglen Cyflawni’r Uchelgais 
Prifddinas.   
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Mai wedi ystyried 
adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) a gyhoeddwyd yn dilyn adolygiad o'r 
trefniadau llywodraethu ar gyfer y rhaglen a gynhaliwyd rhwng Medi 2018 a Mawrth 
2019.  Cynnig allweddol ar gyfer gwella o’r adolygiad oedd bod angen i’r Cyngor 
‘gryfhau rôl craffu wrth ymgysylltu â’r rhaglen, a herio cyflawniad ac effaith y rhaglen 
er mwyn cynyddu atebolrwydd a darparu momentwm’.  Er mwyn mynd i'r afael â'r 
cynnig hwn, cynigiwyd adroddiad gorolwg bob chwe mis i'r Pwyllgor.  
 
Gwahoddwyd yr Aelodau i gytuno ar fformat adroddiad yr adolygiad chwe misol yn y 
dyfodol, a faint o wybodaeth sydd ei hangen er mwyn gallu goruchwylio'r rhaglen a 
chraffu arni’n effeithiol . 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd y Cyngor; Chris 
Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau; Sarah McGill, Cyfarwyddwr 
Corfforaethol, Pobl a Chymunedau; a Dean Thomas, Rheolwr Portffolio, Rhaglen 
Cyflawni’r Uchelgais Prifddinas i'r cyfarfod.  Gwahoddwyd yr Arweinydd i wneud 
datganiad.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Thomas fod y Rhaglen Cyflawni’r Uchelgais Prifddinas yn 
tanategu'r uchelgeisiau lefel uchaf ar gyfer y weinyddiaeth drwy ddarparu 
gwasanaethau yn y ffordd fwyaf effeithiol a chynhyrchiol bosibl.   Roedd yr Arweinydd 
o'r farn bod gan y Pwyllgor gyfle cynnar i lunio cynnwys y rhaglen. 



 
Gwahoddwyd y swyddogion i roi cyflwyniad byr.   Gwahoddodd y Cadeirydd yr 
Aelodau i wneud sylwadau, ceisio eglurder neu godi cwestiynau am y wybodaeth a 
gafwyd.   Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Roedd y Pwyllgor o'r farn y dylai'r adroddiad gynnwys trosolwg o'r cynnydd a 
wnaed mewn perthynas â nodau'r project, gan gynnwys yr amserlen a'r 
dyddiadau targed.  Dywedodd swyddogion fod dyddiadau cerrig milltir allweddol 
wedi'u cynnwys yn yr adroddiadau.   Gellir casglu sylwadau ar unrhyw lithriant a 
rhoi gwybod amdanynt.   Mae gan bob bwrdd rhaglen ei 'dangosfwrdd' ei hun ac 
mae'r rhain yn cynnwys sylwadau cyfredol ar gynnydd a risgiau sy'n dod i'r 
amlwg.  Mae'r dangosfyrddau yn debyg o ran fformat ond maent wedi'u targedu 
tuag at raglenni unigol.   Gofynnodd swyddogion a fyddai'n well gan y Pwyllgor 
gael adroddiadau ar raglenni unigol neu un adroddiad trosfwaol.  
 

 Roedd aelodau o'r farn ei bod yn anodd gwneud sylwadau ar fformat 
adroddiadau yn y dyfodol am nad oedd yn bosibl pennu fformat yr adroddiadau 
gan nad oedd unrhyw fanylion wedi'u cynnwys.   Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Adnoddau bod swyddogion yn bwriadu cynnwys y manylion 
angenrheidiol fel rhan o'r drafodaeth.  Derbyniodd y swyddogion y pwynt a 
wnaed.  Bydd yr adroddiadau terfynol a gyflwynir yng nghyfarfod y Pwyllgor ym 
mis Tachwedd yn cynnwys y manylion llawn.  
 

 Roedd Aelodau o'r farn ei bod yn hanfodol i waith craffu fod yn ymwybodol o 
risgiau hysbys sy'n dod i'r amlwg a'r hyn a ddysgwyd o ran y mannau cyfyng 
hynny.  Dywedodd swyddogion y gellir cynnwys y pwyntiau hyn yn yr adroddiad.  
 

 Dywedodd swyddogion fod cryn dipyn o ddata y tu ôl i bob dangosfwrdd.   
Gofynnodd yr Arweinydd a hoffai'r Pwyllgor gael lefel fanwl o fanylder ar gyfer 
pob project neu a fyddai lefel y manylder a ddarparwyd yn ddigon ar gyfer 
craffu.  Roedd aelodau o'r farn nad oedd yn bosibl darparu barn gan nad oedd 
data mesuradwy'n cael ei ddarparu.   Cytunodd yr Arweinydd a gofynnodd i'r 
swyddogion ystyried sylwadau'r Pwyllgor. 
 

Teimlai'r Aelodau y byddai'r adroddiadau manwl a gyflwynir yng nghyfarfod mis 
Tachwedd yn rhoi gwell syniad.   Efallai y bydd y Pwyllgor yn ystyried craffu ar 
faterion ymhellach neu eu cyfeirio at Bwyllgor Craffu arall.  Dywedodd swyddogion y 
byddai adroddiad lefel uchel ar bob project ac y gallent edrych yn fanwl ar beryglon 
coch.  Roedd y Pwyllgor o'r farn bod dysgu ac adfyfyrio beirniadol yn gyfle y tu allan 
i'r risgiau coch hynny.   Gallai'r Pwyllgor ddewis 'plymio'n ddwfn' y tu hwnt i'r 
gweladwy. 
 
PENDERFYNWYD – y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau.  
 
23 :   RHAGLEN DARPARU UCHELGAIS PRIFDDINAS – PROJECT 

GWEITHIO’N WELL  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar y Project Gweithio'n Gallach sy'n rhan o elfen 
adolygu gwasanaethau'r portffolio Moderneiddio. 
 



Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y Cyngor yn gweithio o ddesg sefydlog yn bennaf, 
gydag elfen o weithio hyblyg mewn rhai cyfarwyddiaethau.  Nod y Project Gweithio'n 
Gallach yw cynyddu cynhyrchiant a darparu gwasanaethau'n fwy effeithlon drwy 
sicrhau mai gweithio hyblyg yw'r opsiwn a ffafrir o ddulliau gweithio. 
 
Mae mandad y project yn ei gwneud yn glir y bydd gweithredu Gweithio'n Gallach yn 
gofyn am gydgysylltu effeithiol rhwng uwch reolwyr, swyddogaethau strategol yr 
ystadau a landlordiaid corfforaethol, TGCh, gwasanaethau digidol a gwasanaethau i 
bobl adnoddau dynol.   
 
Dyma ganlyniadau mabwysiadu egwyddorion Gweithio'n Gallach: 
 

 Mwy o gynhyrchiant a gwasanaethau'n cael eu darparu'n fwy effeithlon  

 Mae costau effeithiau amgylcheddol yn lleihau wrth i ofod gael ei rannu a'i 
ddefnyddio'n fwy dwys  

 Mae gan bobl fwy o ddewis ac ymreolaeth o ran pryd, ble a sut y maent yn 
gweithio, wedi'u cefnogi a'u cysylltu drwy ddefnyddio technoleg yn effeithiol ac 
yn briodol  

 Pobl yn cael cyfle i fyw bywydau mwy cytbwys ac iach  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd; Chris Lee, 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau; Phil Bear, Pennaeth TGCh, Dean Thomas, 
Rheolwr Portffolio, Rhaglen Cyflawni’r Uchelgais Prifddinas a Nicola John, 
Dadansoddwr Busnes i'r cyfarfod.  Gwnaeth yr Arweinydd ddatganiad byr. 
 
Gwahoddwyd y swyddogion i roi cyflwyniad.   Gwahoddodd y Cadeirydd i aelodau’r 
Pwyllgor wneud sylwadau, ceisio eglurder neu godi cwestiynau am y wybodaeth a 
gafwyd.   Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Roedd aelodau o'r farn y byddai diwylliant yr awdurdod yn allweddol i gyflawni 
arferion gweithio’n gallach.   Gofynnwyd i swyddogion roi sylwadau ar y 
diwylliant ac a ofynnwyd am gyngor allanol.   Roedd swyddogion o'r farn y 
byddai'r ffordd y byddai rheolwyr yn ymgysylltu â staff yn allweddol i gyflawni'r 
project.  Bydd y polisi gweithio hyblyg yn cael ei adolygu.  O ran cyngor allanol, 
mae swyddogion wedi ymgynghori â Chyllid a Thollau ei Mawrhydi a fydd yn 
symud i bencadlys newydd yn y ddinas yn y dyfodol agos.  Bydd staff CThEM 
yn symud o ddesgiau sefydlog a rhagwelwyd y byddai gwersi’n cael eu dysgu.  
Bydd project Cyllid a Thollau ei Mawrhydi yn cymryd 3 blynedd ond mae 
diwylliant y sefydliad yn wahanol iawn i ddiwylliant y Cyngor. 
 

 Wrth symud ymlaen, bydd y project yn cael ei arwain yn fewnol heb unrhyw 
ymgysylltu allanol.  Cynghorodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau y 
byddai mwy o bwyslais ar ganlyniadau.  Nid dim ond o ran darparu technolegau 
newydd ond o ran newid arferion gweithio y mae'r her.  
 

 Roedd yr Aelodau'n cytuno bod newid diwylliant y sefydliad yn hanfodol.   
Gofynnodd yr Aelodau beth oedd yn cael ei wneud i arwain y newid 
angenrheidiol a pha wersi y gellir eu rhannu.   Cytunodd y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol fod iaith, diwylliant a brandio yn elfennau pwysig o'r trawsnewid os 
ydym am i staff gymryd rhan gadarnhaol yn y broses.   Roedd yr Aelodau o'r 
farn y byddai'n ddefnyddiol, felly, cael cerrig milltir wedi'u hadeiladu i ddangos 



sut mae staff yn 'prynu i mewn' i'r broses. 
 

 Roedd aelodau o'r farn y bydd rhai aelodau o staff yn addasu i arferion 
gweithio’n gallach, tra gallai eraill gael trafferth.   Gall fod rheswm pam mae rhai 
aelodau o staff yn dewis peidio ag aros gartref a bydd angen cydnabod hyn.   
Dywedodd y swyddogion y bydd gan y staff ddewis.   Ymgynghorir â 
gwasanaethau a chânt gyfle i ddylanwadu ar y ffordd y maent yn dymuno 
gweithio.  Bydd amrywiaeth o leoliadau a 'phwyntiau cyswllt' ar draws y ddinas. 
 

 Cydnabu'r Pwyllgor y bydd rhai pethau cadarnhaol yn ymwneud â gweithio 
hyblyg, ond efallai hefyd fod rhai anfanteision y mae'n rhaid eu gwarchod.   Er 
enghraifft, gallai fod yn bosibl bod rhai aelodau staff yn colli cysylltiad â'u timau 
a gallai hyn beri digalondid.   Dywedodd swyddogion fod y mater hwn wedi'i 
ystyried.   Bydd gweithwyr yn gallu treulio amser yn y Swyddfa os ydynt yn 
dewis gwneud hynny ac mae'n rhaid i reolwyr gydnabod lefel y cyswllt sydd ei 
angen.  
 

 Gofynnodd Aelodau a fydd gan staff sy'n dewis gweithio o gartref yr hawl i 
wneud cais am dreth yn ôl ac a fydd staff yn cael unrhyw ganllawiau ynglŷn â 
hyn.   Nododd swyddogion, er bod yr hawl hon wedi bod yn berthnasol i 
weithwyr cartref parhaol, mae'n bosibl bod sefyllfa Cyllid a Thollau ei Mawrhydi 
wedi newid.  Rhoddodd swyddogion addewid y byddent yn ceisio eglurhad ac 
yn adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ynghylch hyn.   Gan y bydd y Project Gweithio'n 
Gallach yn dibynnu ar hyblygrwydd yn hytrach na gweithio gartref sefydlog, gall 
rheolau gwahanol fod yn berthnasol. 
 

 Cododd un Aelod bryderon y bydd staff sy'n dewis gweithio o gartref yn mynd i 
gostau ychwanegol fel cost y ddarpariaeth band eang a gwres/golau ac y 
byddai hyn yn golygu toriad bach yn y cyflog.   Nododd y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Adnoddau y byddai ffocws y Project Gweithio'n Gallach ar y staff 
hynny sy'n hyblyg ac yn defnyddio pwyntiau cyswllt yn anaml, yn hytrach na 
gweithio gartref yn benodol.  Roedd yr Arweinydd o'r farn y gellir gwrthbwyso 
unrhyw gost ychwanegol a ysgwyddir drwy beidio â gorfod cymudo. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a fyddai gweithio'n gallach yn cael effaith gadarnhaol o 
ran lefelau absenoldeb oherwydd salwch.   Cynghorodd y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Adnoddau fod tystiolaeth glir fod absenoldeb oherwydd salwch 
wedi gwella.  Yn ystod yr eira trwm yn ystod gaeaf 2017, roedd llai o effaith ar 
rai gwasanaeth a llai o absenoldebau.  Roedd tua 1500 o staff yn gallu cysylltu 
â seilwaith TGCh y Cyngor yn ystod y digwyddiad.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd capasiti'r seilwaith TGCh wedi'i sefydlu.   
Dywedodd y Pennaeth TGCh fod y blociau adeiladu yn eu lle.   Ar hyn o bryd 
roedd rhaniad o 60/40 rhwng dyfeisiau sefydlog a symudol.   Byddai angen i'r 
awdurdod symud i sefyllfa lle mae dyfeisiadau symudol yn cael eu darparu yn 
ddiofyn.   Gwasanaethir yr awdurdod yn dda gan wi-fi a 260 o adeiladau'r 
cyngor a alluogir gan wi-fi.   Mae'r project argraffu’n gall wedi darparu 149 o 
argraffwyr mewn 61 o leoliadau. 
 

 Gofynnodd y Pwyllgor a fyddai'r cyflogwr yn barod i gyfarfod neu helpu gyda 
chost gosod band eang.   Dywedodd y Pennaeth TGCh fod cost band eang yn 
gostwng.  Mae gan 97% o'r ddinas signal band eang cyflym iawn.   Nid yw'r 



awdurdod yn ceisio talu'r costau hyn.  
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod safleoedd cyswllt, fel rhan o'r broses o gyflwyno 
egwyddorion gweithio’n gallach yn y gwasanaethau cymdeithasol, wedi'u 
hasesu yn erbyn 45 o feini prawf.  Enghreifftiau oedd canolfannau hamdden, 
hybiau ac ysgolion.  Roedd y cyfleusterau'n cael eu rhoi ar fap a darparwyd 
rhestr i'r staff o'r cyfleusterau sydd ar gael ym mhob safle.  
 

 Gofynnodd Aelod a fyddai gan yr awdurdod llai o adeiladau yn y dyfodol o 
ganlyniad i weithio’n gallach, neu a fyddent yn ceisio darparu gwasanaethau â 
llai o staff.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau mai'r fantais o 
ran cost fyddai cyfleoedd yn ymwneud â'r defnydd o ofod.  Nid nod y project 
oedd lleihau lefelau staffio ond bod yn fwy effeithlon.  Roedd angen sicrhau bod 
digon o gapasiti mewn hybiau ac ati a bod system archebu yn cael ei threialu ar 
hyn o bryd.  Roedd yn amlwg y byddai cyfle nid yn unig i resymoli swyddfeydd, 
ond hefyd i ddarparu cydbwysedd gwell rhwng gwaith a bywyd i staff a gwell 
gwasanaethau i gwsmeriaid.   Dywedodd y Pennaeth TGCh fod y Project 
Gweithio'n Gallach hefyd yn ceisio trosoli gwariant presennol a defnyddio 
asedau'n well. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a fyddai gwella cynhyrchiant yn arwain at ostwng nifer y 
staff pe bai hynny'n digwydd.   Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Adnoddau y gallai gwelliannau mewn cynhyrchiant hefyd arwain at welliannau 
mewn gwasanaethau a llai o ddibyniaeth ar staff asiantaeth. 
 

 Gofynnodd Aelod pa hyfforddiant sydd wedi'i ddarparu i fynd i'r afael â materion 
cynhwysiant a staff ag anghenion penodol, a pha wersi sydd wedi'u dysgu hyd 
yn hyn.  Croesawodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol y pwynt a wnaed a 
dywedodd y caiff y mater hwn ei ystyried.   Dywedodd swyddogion y bydd 
materion hygyrchedd a chydraddoldeb yn cael eu hystyried fel rhan o'r 
adolygiad o'r project.  Awgrymwyd y gallai fod yn fuddiol craffu ar y mater hwn 
ymhellach.  
 

 Roedd y Pwyllgor o'r farn y bydd angen i reolwyr fod yn fwy creadigol a hyblyg.   
Caiff rolau staff eu hailddiffinio a chaiff allbynnau eu hegluro.   Bydd angen 
mecanweithiau i fesur y canlyniadau a bydd hyn yn gofyn am set wahanol o 
sgiliau i reolwyr.   Byddai hyn yn rhoi her i reolwyr.   Dywedodd un aelod fod 
rheolwyr gweithio hyblyg, yn eu profiad hwy, wedi cael trafferth sefydlu system 
fonitro.   Dylid rhoi ystyriaeth i adeiladu hyn i mewn i’r broses.   Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau fod rhai gweithgareddau yn fwy 
mesuradwy ac y gellir eu monitro'n glir.  Roedd yr Aelodau'n teimlo bod angen 
cyfarfodydd tîm ac 'un i un' o hyd. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw gyfleoedd i gydweithredu â phartneriaid 
statudol neu sefydliadau'r 3ydd sector gyda golwg ar rannu pwyntiau cyswllt, ac 
ati.  Dywedodd yr Arweinydd fod cyfleoedd ar gael a bod y rhain yn cael eu 
harchwilio.  
 

PENDERFYNWYD – y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau.  
 
24 :   RHAGLEN WAITH FLYNYDDOL 2019-20  



 
Ystyriodd y Pwyllgor eitemau ar gyfer Rhaglen Waith 2019/20.  Gofynnwyd i'r 
Aelodau nodi'r rhestr o faterion o bwys y gellid eu cynnwys yn y rhaglen waith.   
Rhoddodd y Prif Swyddog Craffu esboniad o sut y dyfeisiwyd y rhestr. 
 
Gofynnwyd i'r Aelodau e-bostio'r Prif Swyddog Craffu gan ddarparu eu hasesiad o'r 
pynciau i'w cynnwys ar y Rhaglen Waith erbyn 2 Hydref 2019. 
 
Cytunodd y Prif Swyddog Craffu i ddosbarthu dyddiadau arfaethedig Panel 
Perfformiad y Pwyllgor i'r Aelodau. 
 
 
25 :   Y FLAENRAGLEN WAITH  
 
Nodwyd y Flaenraglen Waith. 
 
26 :   GOHEBIAETH  
 
Nodwyd gohebiaeth y Pwyllgor.  
 
27 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chafodd unrhyw eitemau brys eu cyflwyno. 
 
28 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 16 Hydref 2019 am 4.30pm. 
 
 
29 :   GOHEBIAETH YN DILYN CYFARFOD Y PWYLLGOR  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.00 pm 
 


