
PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A CHRAFFU PERFFORMIAD 
 
DYDD MERCHER, 13 TACHWEDD 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Walker(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Berman, Henshaw a/ac Mackie 
 

40 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Lister a McKerlich. 
 
41 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
42 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 25 Medi 2019 a 16 Hydref 
2019 yn gofnod cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
43 :   ADRODDIAD GWELLA BLYNYDDOL SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU 

2018-19  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad, Paul Orders, Prif Weithredwr, Chris Lee, Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Adnoddau, a Gareth Newell, Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau 
i'r cyfarfod.  

 
Dywedodd y Cadeirydd, yn unol â chylch gorchwyl y Pwyllgor i graffu ar raglen y 
Cyngor ar gyfer gwella, y bydd y Pwyllgor yn ystyried Adroddiad Gwella Blynyddol 
Swyddfa Archwilio Cymru 2018/19, ac yn herio'n fewnol pa mor effeithiol y mae'r 
Cyngor yn paratoi ar gyfer gwella.  

 
Mae'r adroddiad yn crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru 
o fewn Cyngor Caerdydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  
 
Cyflawni’r Uchelgais Prifddinas - fel rhan o'r eitem, cafodd y Pwyllgor ddiweddariad 
llafar gan y Prif Weithredwr ar gynlluniau'r rhaglen Uchelgais Prifddinas yn y dyfodol. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a 
Pherfformiad, y Cynghorydd Chris Weaver, i wneud datganiad lle'r oedd yn 
croesawu'r gwaith o graffu ar yr adroddiad hwn a'i werthuso, gan fod thema gyson o 
welliannau a heriau. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Prif Weithredwr i gyflwyno cyflwyniad byr ar daith wella'r 
Cyngor hyd yma, ac ar ôl hynny gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan Aelodau.  
 
Gan gyfeirio at y Mesur Diwygio Llywodraeth Leol, nododd yr Aelodau'r dyddiad 
cyhoeddi sef 18fed Tachwedd 2019 a gofynnodd beth yw'r broses yn dilyn hyn.  
Cynghorodd swyddogion y byddai'n cymryd ychydig fisoedd, byddai ymgynghoriad 



yna bydd y Cabinet yn trafod a phenderfynu pwy fydd yn ymateb (naill ai'r Cyngor 
neu'r Cabinet).   
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'n newid y ffordd y mae'r Cyngor yn gweithredu.   
Dywedodd y Prif Weithredwr y bydd y Fframwaith Gwella yn newid, byddai Adolygiad 
Cymheiriaid gorfodol yng nghyd-destun Cymru, byddai'n ofynnol i'r Cyngor ymateb i 
ganfyddiadau allanol gan gymheiriaid; byddai Strwythurau Rhanbarthol a 
Chydbwyllgorau Corfforaethol ar gyfer Datblygu Economaidd, Cynllunio Strategol, 
Trafnidiaeth a Gwelliant Addysgol yn cael eu cyflwyno; pob un yn golygu addasiad 
sylweddol o sut mae gwasanaethau'n cael eu darparu wrth symud ymlaen. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai hyn yn cael effaith ar yr hyn y mae'r Pwyllgor yn 
craffu arno yn y dyfodol.   Dywedodd swyddogion y byddai, byddai'n diddymu Mesur 
2009, byddai Cenedlaethau'r Dyfodol yn fwy amlwg a byddai mwy o bwyslais ar 
hunanasesu ym mhob sefydliad cyhoeddus. 
 
Gan gyfeirio at ddinasoedd cymaradwy, roedd aelodau o'r farn y gallai Bryste neu 
Coventry fod yn gymharwyr gwell gan nad oedd unrhyw ddinasoedd cymaradwy yng 
Nghymru, a gofynnwyd a oedd hyn yn debygol o ddigwydd.   Dywedodd y Prif 
Weithredwr efallai bod lle i fframio panel o gyfoedion, a rhagwelodd y byddai'r rhain 
yn gyfoedion allanol y tu allan i Gymru, yn enwedig ar gyfer dull cadarn o adolygu 
gan gymheiriaid.  
 
Cyfeiriodd Aelodau at gynaliadwyedd, Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol, trafnidiaeth ac 
aer glân, gan nodi bod Llywodraeth Cymru wedi codi materion gyda strategaeth aer 
glân y Cyngor.  Gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa 
bresennol.   Nododd y Prif Weithredwr y bu rhai gofynion penodol o ran data, roedd 
panel unigol wedi gofyn am eglurhad gan y Cyngor, a gyflwynwyd yn briodol.   
Cynhaliwyd cyfarfod panel yr wythnos hon a rhagwelwyd y byddai ymateb i gynigion 
y Cyngor yn dod gan Lywodraeth Cymru yn fuan.  
 
Nododd Aelodau sylwadau Swyddfa Archwilio Cymru am 5 ffordd o weithio a 
gofynnwyd beth mae hyn yn ei olygu a sut y caiff ei fesur.   Roedd swyddogion o'r 
farn nad oedd Swyddfa Archwilio Cymru wedi tystio i'r datganiad yn dda iawn a bod 
angen rhywfaint o eglurhad.   Yr oedd yn cyfeirio at y Papur Gwyrdd ar Drafnidiaeth 
ac yn cyfeirio at Gynllunio Corfforaethol, Ymgynghori ac Iechyd Cyhoeddus, sef y 
cylch gwaith.  Mae swyddogion wedi derbyn yr holl sylwadau ac yn edrych ar 
adnoddau staff i gefnogi’r 5 ffordd o weithio.   Roedd Swyddfa Archwilio Cymru hefyd 
wedi gwneud sylwadau ar gydweithredu a chydnabod ei bod yn daith.   Nid oedd 
beirniadaeth Swyddfa Archwilio Cymru yn amlwg ond roedd yno, fodd bynnag, mae'n 
gweithio mewn partneriaeth a chynllunio tymor hir ac ati.  
 
Roedd aelodau o'r farn ei bod yn siomedig nad oedd Swyddfa Archwilio Cymru wedi 
mynychu'r cyfarfod gan y byddai wedi bod o gymorth wrth graffu'n llawn.   Dywedodd 
swyddogion, wrth symud ymlaen, fod lle i drafod, bod Swyddfa Archwilio Cymru wedi 
cynnig cynnal gweithdai gyda SAC, Estyn ac Arolygiaeth Gofal Cymru i edrych ar y 
modd y cymhwysir Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 
Nododd yr Aelodau'r cynnig ar gyfer gwell goruchwylio gan Iechyd Amgylcheddol a 
mwy o oruchwylio gan Aelodau a gofynnwyd sut y byddai hyn yn gweithio fel rhan o'r 
Gwasanaeth Rheoleiddio a Rennir.  Dywedodd yr Aelod Cabinet fod y cynllun 
gweithredu yn dal i gael ei ddatblygu ac y byddai'r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn 



ei ystyried yn ystod y mis i ddod.  Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'n edrych ar 
drefniadau adrodd y Gwasanaeth Rheoleiddio a Rennir ond ei fod yn gyfforddus â sut 
y maent yn adrodd yn ôl i'r Cyngor. 
 
Nododd yr Aelodau mai amser cynllunio'r gyllideb ydoedd ar hyn o bryd a gofynnwyd 
am effaith y newidiadau hyn a sut y gellid eu paratoi.   Dywedodd swyddogion y 
byddai angen adlewyrchu unrhyw newid yn yr adnoddau yn strategaeth y gyllideb, y 
byddai cydnerthedd ariannol yn digwydd o bob un o'r 22 awdurdod lleol; Bydd hyn yn 
mynd i'r Pwyllgor Archwilio ond efallai y byddai gan y Pwyllgor Craffu Polisi a 
Pherfformiad ddiddordeb mewn derbyn y wybodaeth hon hefyd. 
 
Bu'r Aelodau'n trafod yr agwedd Uchelgais Prifddinas, ac yn benodol yr adolygiad o'r 
trefniadau rheoli, a gofynnwyd am y sefyllfa ddiweddaraf.  Dywedwyd wrth yr Aelodau 
bod y tîm Uchelgais Prifddinas yn cael ei adolygu'n fanwl, a fydd yn arwain at 
newidiadau, bydd angen gwasgaru adnoddau'n fwy effeithiol er mwyn sicrhau bod y 
cymorth priodol yn cael ei roi i'r staff ar gyfer prosiectau penodol.  Ychwanegodd 
swyddogion y byddai'r broses o gryfhau'r cymorth rheoli yn dod i ben mewn mis.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd pob project yn destun amserlenni, targedau, safonau 
ansawdd ac ati.  Cynghorodd swyddogion eu bod, roedd popeth mewn lle ac roedd 
lle i wella o ran dyrannu adnoddau i brojectau penodol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ddiweddaraf am y targedau arbedion.   
Dywedodd swyddogion eu bod wedi rhoi mwy o bwyslais ar reoli perfformiad ar y 
gwaith, gan ymgorffori pwyslais yn y cynigion ar ddata am wasanaethau, targedu 
meysydd a fydd yn sicrhau arbedion ariannol a defnyddio'r adnewyddu ar gyfer hyn . 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu ar ran y 
Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau.   
 
44 :   ARWEINYDDIAETH CWSMERIAID  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Llywodraethu, Isabelle Bignall, Prif Swyddog Digidol a Rachel 
Bishop, Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid yr eitem hon 
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor y byddai'r eitem hon yn ystyried diweddariad 
cynnydd ar y prosiect gwasanaethau cwsmeriaid a'r rhaglen waith a ddatblygwyd 
mewn ymateb i argymhellion a wnaed gan adroddiad ymchwil y Pwyllgor Craffu Polisi 
a Pherfformiad ar Arweinyddiaeth Cwsmeriaid, a gyhoeddwyd y llynedd. Mae’r 
Hysbyswyd y Pwyllgor bod y diweddariad diwethaf ym mis Rhagfyr 2018 pan 
gyflwynwyd y rhaglen waith i'w chyflawni gan y Tîm Cyflawni Cwsmeriaid ac 
Arweinyddiaeth i fynd i'r afael â'r argymhellion.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver, fel yr Aelod Cabinet â chyfrifoldeb 
am Wasanaethau Cwsmeriaid, i wneud datganiad, lle y dywedodd fod hwn yn broject 
tymor hir gan ei fod yn golygu newid diwylliant, proses barhaus i wella, trosiant y 
gweithlu ac ati, felly roedd bob amser yn parhau.  Roedd yn cydnabod y mewnbwn 
craffu da, a oedd yn glod gwirioneddol i swyddogion a oedd wedi gweithio'n eithriadol 
o galed ar hyn.  

Gwahoddodd y Cadeirydd Rachel Bishop i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan Aelodau:  



 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw gyngor wedi'i roi gan yr ICS ynghylch pa 
ganlyniadau y gellid eu mesur unwaith y byddai hyn i gyd wedi'i wreiddio i sicrhau ei 
fod yn llwyddiannus.   Dywedodd swyddogion eu bod yn cael cyfarfodydd rheolaidd 
gyda'r ICS, eu bod yn cael sgyrsiau ynghylch ymgysylltu â staff yn amlach, arolygon 
staff, faint o hyfforddiant ac ymateb, cynnydd mewn cwynion a chanmoliaeth ac ati.  
 
Gofynnodd yr Aelodau sut mae hyn yn gweithio gyda chwsmeriaid mewnol a 
dywedwyd wrthym eu bod yn edrych ar sut rydym yn trin ein gilydd ac yn gweithio 
gyda'n gilydd.   Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda'r Pennaeth TGCh i edrych ar 
hyfforddiant pwrpasol ar gyfer staff cymorth bwrdd gwaith.   Roedd swyddogion wedi 
adrodd i'r Uwch Dîm Rheoli ac wedi cael eu gwahodd i lawer o gyfarfodydd tîm, felly 
byddai angen strategaeth 12 mis i ymgysylltu â'r holl staff.  Ychwanegodd 
swyddogion fod pobl yn estyn allan ar gyfer yr hyfforddiant a bod y neges fewnol i 
gwsmeriaid yn bendant yn cyrraedd y bobl.  
 
Gofynnodd Aelodau a fyddai arolygon cwsmeriaid mewnol yn y tymor hwy a 
chynghorodd swyddogion y gallai cwsmeriaid mewnol enwebu ar gyfer y Gwobrau 
Arwyr Cwsmeriaid. 
 
Nododd yr Aelodau y byddai'r broses hon yn un hirdymor gydag 1 person yn darparu 
hyfforddiant gwasanaeth i gwsmeriaid, ac efallai y bydd angen cyflymu'r gwaith.  
 
Holodd yr Aelodau ynghylch gwerthuso'r hyfforddiant ac fe'u cynghorwyd bod 
ffurflenni adborth yn cael eu darparu ac y byddai'r rhain yn cael eu hadolygu a'u 
bwydo yn ôl i'r rheolwyr.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a allai'r ICS ymgymryd ag unrhyw arolwg 'siopwr cudd' o'r 
Cyngor ac fe'u cynghorwyd y gallent ac roedd hyn yn y blaengynllun.  Roeddent wedi 
dweud y byddent yn siarad â chwsmeriaid yn y lle cyntaf.  
 
Nododd yr aelodau y bu nifer o wahoddiadau gan dystion allanol yn y grŵp Tasg a 
Gorffen, i'r Cyngor ymweld â hwy, ac i'r gwrthwyneb.  Gofynnodd yr Aelodau am 
ddiweddariad ar hyn.  Esboniodd swyddogion nad ydynt wedi gwneud hyn eto, ac 
mae ganddynt bellach rwydwaith mwy i ddewis ohono drwy'r ICS.   Byddai hyn yn 
werthfawr yn yr hirdymor ond y ffocws cychwynnol yw cael yr holl reolwyr drwy'r 
hyfforddiant.  
 
Roedd gan yr Aelodau ddiddordeb mewn clywed am ymateb Uwch Reolwyr.  
Dywedodd swyddogion eu bod wedi cael cefnogaeth wych gan yr Uwch Dîm Rheoli; 
mae swyddogion yn mynychu cyfarfodydd y Bwrdd Cwsmeriaid a Digidol, Fforwm 
Uwch Reolwyr a Rheolwr Gweithredol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw bwyntiau'n codi ar hyn o bryd.   Eglurodd 
swyddogion y gallai fod yn anodd rhyddhau staff ar gyfer hyfforddiant, ond gan mai 
blwyddyn 1 o gynllun 5 mlynedd oedd hwn, gobeithio y byddai hyn yn dod yn haws.  
 
Gan gyfeirio at Reoli Gwastraff a newid diwylliant, gofynnodd yr Aelodau pa effaith 
oedd yn cael ei wneud yno.  Esboniodd swyddogion eu bod bellach yn mynychu 
cyfarfodydd rheoli yno bob wythnos; mae rheolwyr yn rhan o'r cynllun ac mae'r 
Cyfarwyddwr Corfforaethol yn canolbwyntio ar y mater hwn.  Bydd yr holl staff wedi 
cael hyfforddiant lefel 1 dros 12 mis, a bu digwyddiad staff hefyd.   Gofynnodd yr 



Aelodau a oedd adnoddau ar gael i wneud hyn i gyd a dywedodd swyddogion mai 
dim ond 1 hyfforddwr oedd ar gael ar hyn o bryd a bod angen cynllun ar gyfer y 
dyfodol.  
 
Nododd yr Aelodau eu bod wedi cael cyflwyniadau ar gyfer Gwobrau Arwyr 
Cwsmeriaid (Gwobrau Balch o'n Pobl) mewn blynyddoedd blaenorol.  Eglurodd y 
swyddogion fod pawb a enwebwyd yn derbyn tystysgrif gan y Prif Weithredwr ar hyn 
o bryd a bod gwobr i'r enillydd.   Ychwanegodd swyddogion y gallai fod ganddynt 
ddyfarniadau mewnol ac allanol y flwyddyn nesaf.  
 
Gan gyfeirio at y Siarter, nododd yr Aelodau fod yr iaith a ddefnyddiwyd ar y Siarter 
Pobl Ifanc yn wych, ond gallai'r iaith a ddefnyddir ar y Siarter fod yn anodd i rai pobl 
ei darllen, gyda phoblogaeth mor amrywiol.  Cytunodd swyddogion a dywedodd fod 
ymgynghori ar hyn yn bwysig iawn.   Mae staff yn darparu adborth ac mae 
swyddogion yn codi materion wrth iddynt ymddangos.   Cytunodd swyddogion i ddod 
yn ôl â fersiynau wedi'u diweddaru. 

  
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu ar ran y 
Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau.   
 
45 :   GOHEBIAETH  
 
Nodwyd. 
 
46 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
47 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 16 RHAGFYR 2019 4.30PM  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.00 pm 
 


