
PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A CHRAFFU PERFFORMIAD 
 
DYDD MERCHER, 15 IONAWR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Walker(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Berman, Henshaw, Lister, Mackie a/ac McKerlich 
 

48 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Bowen-Thomson. 
 
Nodwyd bod lle gwag ar y Pwyllgor. 
 
49 :   DATGANIADAU O DDIDDORDEB  
 
Dim. 
 
50 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Tachwedd 2019 yn gofnod 
cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.  
 
51 :   ABSENOLDEB SALWCH  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad, gyda chyfrifoldeb portffolio dros adnoddau dynol; 
Tracey Thomas, Uwch-bartner Pobl AD Dros Dro, Gwasanaethau Pobl AD; Anita 
Batten, Partner Pobl AD, Gwasanaethau Pobl AD; Y Cynghorydd Michael Michael, yr 
Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd; Sarah McGill, 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau a Matt Wakelam, Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol, Gwasanaethau Stryd i'r cyfarfod. 
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod y Pwyllgor yn gyfrifol am fonitro hynt y 
gwaith o fynd i'r afael ag absenoldeb salwch. Nod y Pwyllgor yw gwneud hyn bob 6 
mis. Fodd bynnag, ar ôl adroddiad salwch diwethaf y Pwyllgor, a sesiwn friffio 
anffurfiol gan y gwasanaeth rheoli gwastraff, teimlid y byddai'n ddefnyddiol edrych yn 
fanylach ar y gwasanaethau hynny sy'n wynebu'r heriau mwyaf wrth ostwng 
cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch. Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi gofyn 
felly, yn ogystal â monitro lefelau absenoldeb oherwydd salwch corfforaethol yn 
chwarter 2 2019/20, bod yr Aelod Cabinet Michael Michael, Cynghorydd  dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd a'i swyddogion sydd â chyfrifoldeb am y 
Gwasanaeth Stryd, yn cael eu gwahodd er mwyn hwyluso proses graffu agosach ar 
reoli salwch o fewn y gwasanaeth.    
 
Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r gwaith craffu yn dechrau gyda'r darlun 
corfforaethol cyffredinol, ac y byddai'n derbyn cwestiynau ar hyn cyn symud ymlaen 
i'r astudiaeth achos.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a 
Pherfformiad, y Cynghorydd Chris Weaver i wneud datganiad, y dywedodd ynddo ei 



bod yn werth edrych ar heriau penodol i wasanaeth yn ogystal â'r darlun corfforaethol 
o ran Absenoldeb Salwch. 
Rhoddodd yr uwch dîm AD y wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y sefyllfa 
gorfforaethol o ran absenoldeb oherwydd salwch yn C2, ac yna gwahoddodd y 
Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan Aelodau: 
Nododd yr Aelodau fod nifer y staff sy'n cymryd absenoldeb salwch wedi cynyddu 
20%.  Dywedodd yr Aelod Cabinet mai'r cynnydd mewn salwch hirdymor a oedd yn 
gyrru'r cynnydd cyffredinol i fyny. 
Cyfeiriodd yr Aelodau at nifer y diwrnodau a gollwyd oherwydd salwch o 2013 ymlaen 
a gofynnwyd pam y bu cynnydd o 2013 i 2019.  Eglurodd y swyddogion eu bod yn 
ymdrechu i atal salwch, ond roedd yn bwysig nodi bod newidiadau wedi bod yn y 
sefydliad yn ystod y cyfnod hwn, gostyngiad yn nifer y staff o ganlyniad i gyni, a hefyd 
mwy o straen nad yw'n gysylltiedig â gwaith; ond nid oedd dadansoddiad pellach ar 
gael. 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai disgwyl i Gaerdydd fod yn wahanol i awdurdodau lleol 
eraill.  Dywedodd swyddogion, o gymharu ag awdurdodau eraill yng Nghymru a 
dinasoedd craidd, fod Caerdydd yn y canol yn y data dinasoedd craidd.  Nododd yr 
Aelodau y byddai data dinasoedd craidd y gellir ei gymharu wedi bod yn ddefnyddiol 
yn y cyflwyniad ond nododd fod Caerdydd yn 4edd o gymharu ag awdurdodau lleol 
eraill yng Nghymru; roedd PRAP wedi argymell flwyddyn yn ôl y byddai ymarfer yn 
cael ei gynnal i edrych ar awdurdodau lleol gyda chyfartaledd dan 10 diwrnod salwch 
yn cael ei golli bob blwyddyn, ac edrych ar sut maen nhw'n ei gyflawni.  Dywedodd yr 
Aelod Cabinet ei fod wedi edrych ar Ferthyr ond bod ei ffigurau bellach yn debyg i 
Gaerdydd a bod Glasgow wedi codi i fwy na 12 diwrnod.  Ychwanegodd nad oes gan 
yr un Awdurdod Lleol yr ateb, mae llawer o resymau cymhleth y tu ôl i absenoldeb 
oherwydd salwch ac, er eu bod am i'r ffigur ddod i lawr, mae'n debyg y bydd gan 
Gaerdydd gyfradd salwch uwch nag Awdurdodau Lleol llai.  Byddai arfer da bob 
amser yn cael ei geisio gan ei fod yn broses barhaus.  Nododd yr Aelodau y 
parodrwydd ond dywedwyd mai canlyniadau yw'r broblem, gan nodi bod Merthyr yn 
colli 8.7 o ddiwrnodau ar hyn o bryd a bod Bro Morgannwg wedi gostwng ei lefel o 10 
i 9. 
Canmolodd yr Aelodau'r gwaith a wneir ond nododd ei bod yn anodd gwahaniaethu 
rhwng straen sy'n gysylltiedig â gwaith a straen nad yw’n gysylltiedig â gwaith, a bod 
straen yn aml yn gallu arwain at gyflyrau corfforol hefyd.  Gofynnodd yr Aelodau beth 
mae'r Cyngor yn ei wneud ar gyfer asesu risg sefydliad a rheoli straen.  Dywedodd 
swyddogion fod asesiad risg o straen yn cael ei gynnal ar sail unigol ar hyn o bryd, 
a'u bod yn gweithio gydag Iechyd a Diogelwch i ddatblygu asesiad risg o straen 
corfforaethol. 
Er gwaethaf yr ymdrechion gorau, nododd yr Aelodau fod y gyfradd yn cynyddu ac 
eto bod y cyfartaledd cenedlaethol yn 4 diwrnod ac yn gostwng; Roedd aelodau o'r 
farn bod angen lefelau uwch o ymyrraeth o ran straen, swyddi gyda llai o straen ac 
opsiynau ymddeol yn gynnar. 
Croesawodd yr Aelodau'r mentrau sydd wedi cael eu rhoi ar waith gan ofyn i'r Cyngor 
fynd y tu hwnt i'r rhain ac edrych ar yr hyn y mae cwmnïau preifat yn ei gynnig.  
Dywedodd yr Aelod Cabinet fod pwyslais cynyddol ar les a'i fod yn faes diddorol i'w 
archwilio. 
Nododd yr Aelodau fod mentrau newydd wedi'u sefydlu ers i'r eitem hon gael ei 
chyflwyno i'r Pwyllgor ddiwethaf a gofynnwyd sut y gellid mesur llwyddiant, p'un a 
oedd hyn mewn gwirionedd yn rhy gynnar i asesu neu a oedd unrhyw effaith wedi'i 
gweld hyd yma.  Nodwyd na fu unrhyw effaith ar y ffigurau hyd yma ac y disgwylid 
cael rhywfaint o newid eisoes.  Eglurodd y swyddogion mai amseru’r adroddiad oedd 
y rheswm, gan ei fod yn rhedeg tan ddiwedd mis Medi. Cyflwynwyd y rhan fwyaf o'r 



mentrau ym mis Awst ac felly byddai disgwyl newid yn y dyfodol.  Nodwyd hefyd ei 
bod yn cymryd amser i weld effaith o ran salwch megis Iechyd Meddwl ac 
Amlysgerbydol; dylid cynnal adolygiad ymhen 12 mis i asesu'r effaith. 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd angen mwy o ran ymyriadau salwch hirdymor.  
Eglurodd y swyddogion fod angen iddynt geisio delio â salwch hirdymor ar wahanol 
adegau, gan nodi po hiraf y bydd person yn absennol o’r gwaith, yr anoddaf yw 
dychwelyd.  Mae Swyddogion Presenoldeb yn ceisio helpu pobl i ddychwelyd i'r 
gwaith ar ôl 3 mis, gyda ffurflenni graddol ac adleoli meddygol, newidiadau i 
batrymau gwaith a threfniadau yn cael eu hystyried i gyd. 
Nododd yr Aelodau y ffigurau yn ymwneud â straen, nad oedd yn gysylltiedig â 
gwaith, ac roeddent o'r farn y byddai Caerdydd yn dioddef mwy na dinasoedd eraill a 
gofynnodd a oedd unrhyw ddata i awgrymu bod rhywbeth yn digwydd yn ehangach; 
os nad oedd y fath ddata, roedd yn bosibl bod gwaith yn cael effaith ar fywyd pobl y 
tu hwnt i’r gwaith.  Cytunodd swyddogion ei bod yn anodd gwahanu'r ddau; 
Esboniwyd eu bod yn cymharu ar ddiwedd y flwyddyn ac y byddant wedyn yn gofyn 
am ddata/ffigurau cyffredinol o ran Cymru a'r dinasoedd craidd ac yn eu rhannu. 
Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r broses graffu nawr yn symud ymlaen i'r astudiaeth 
achos a rhoddodd Matt Wakelam gyflwyniad i'r Aelodau, ac yna gwahoddodd y 
Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau; 
 
Nododd yr Aelodau fod APSE wedi dweud flwyddyn yn ôl bod rhywfaint o absenoldeb 
oherwydd salwch yn annilys, a gofynnwyd a oedd hyn yn broblem yn y gwasanaeth 
hwn.  Dywedodd swyddogion ei bod yn anodd gwneud y dadansoddiad hwnnw ond 
doedden nhw ddim yn credu ei fod yn fater o bwys, fodd bynnag maen nhw'n gweld 
pobl yn dychwelyd cyn y cyfnod hanner tâl.  Ychwanegodd swyddogion eu bod yn 
ystyried bod y rhan fwyaf o'r salwch yn gyfreithlon ac efallai bod rhaniad o 90/10. 
 
Nododd Aelodau fod y ffigurau'n gyffredinol ac ar gyfer y gwasanaeth hwn yn 
cyrraedd uchafbwynt yn ystod gwyliau ysgol ac yn gofyn am sylwadau swyddogion ar 
hyn.  Dywedodd swyddogion ei bod yn bwysig wrth edrych ar ffigurau eu bod yn 
edrych ar gymaint o ddata a phatrymau â phosibl gan fod hyn yn helpu i adeiladu 
darlun a rheoli'r mater.  Roedd hefyd yn bwysig edrych ar gyfuniad o weithgarwch 
gwirioneddol; unrhyw feysydd gweithgarwch sy'n achosi problemau a sut mae 
unigolion yn adweithio'n wahanol.  Mae profiad mewn rhannau eraill o'r 
Gyfarwyddiaeth yn dangos bod elfen o reolaeth dros waith a siarad am yr hyn sy'n 
digwydd yn helpu.  Mae gwybodaeth yn allweddol i wneud yr ymyriadau cywir. 
 
Bu'r Aelodau'n trafod y gymhariaeth rhwng salwch cyffredinol a salwch gwasanaeth o 
ran problemau'r afu/yr arennau/y llygad/y glust.  Esboniodd swyddogion ei fod yn 
uwch yn y gwasanaeth hwn felly maent wedi edrych ar sut mae gwastraff yn cael ei 
drin ac wedi darparu menig a golchdy. 
 
Roedd aelodau o'r farn bod mwy o reolaeth dros waith yn helpu pobl ond gofynnodd 
sut y gwnaed hyn yn ymarferol.  Eglurodd swyddogion y byddent yn rhoi amser i 
ddeall pam rydym yn gwneud pethau a'u pwysigrwydd, derbyn syniadau ar gyfer 
newidiadau a chynnwys yn y gwaith a wnawn. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at dystiolaeth flaenorol i'r Pwyllgor, gan nodi bod 1 Awdurdod 
Lleol wedi gostwng y cyfnod hanner tâl ac wedi gostwng ei ffigurau salwch wedi 
hynny.  Roedd gan Awdurdod Lleol arall gyda chwmni rheoli gwastraff hyd braich 
gyfartaledd o 3 diwrnod salwch ac nid ydynt yn derbyn absenoldeb hwy, maent hefyd 



yn datblygu eu staff ac mae ganddynt gyfleoedd hyfforddi staff da, sydd wedi arwain 
at ddiwylliant gwaith da a staff ffyddlon. 
 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu ar ran y 
Pwyllgor at yr Aelodau Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau.  
 
52 :   BIL LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU)  
 
Croesawodd y Cadeirydd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, Paul 
Orders, y Prif Weithredwr; Gareth Newell, Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau a 
Dylan Owen, Pennaeth Swyddfa’r Cabinet i’r cyfarfod.  

 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod deddfwriaeth sylweddol ar gyfer 
Llywodraeth leol eleni yn mynd ar ei hynt drwy'r Cynulliad, y Bil Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru). Mae'n uchafbwynt llawer o adolygiadau, papurau gwyn ac 
ymgynghoriadau sy'n dyddio'n ôl mor bell â 2013. Mae'n cynnwys cynigion y mae 
angen i'r Pwyllgor fod yn ymwybodol ohonynt, yn benodol system newydd ar gyfer 
gwella perfformiad a llywodraethu Awdurdodau Lleol yn seiliedig ar hunanasesu ac 
adolygiadau gan gymheiriaid, sy'n dod o fewn Cylch Gorchwyl y Pwyllgor.   

 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr arweinydd, y Cynghorydd Thomas i wneud datganiad lle 
dywedodd fod hon yn eitem ddeddfwriaeth sylweddol a hir-ddisgwyliedig, mae'n 
ymdrin ag amrywiaeth o faterion y mae'r Cyngor wedi ymateb iddynt yn ystod 
ymgynghoriadau blaenorol.  Mae Caerdydd yn ymgysylltu â’r Gweinidog ac mae'n 
cymeradwyo'r ffordd agored a didwyll y mae wedi ymwneud â hi, a hefyd â 
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

Cafodd yr Aelodau gyflwyniad gan Gareth Newell ac wedyn gwahoddodd y 
Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau; 
 
Nododd yr Aelodau fod 19 o bwyllgorau Llywodraethu a Chraffu yng Nghaerdydd yn 
unig; bydd y disgwyliadau ychwanegol i weddarlledu'r holl gyfarfodydd yn costio'n 
sylweddol.  Gofynnodd yr Aelodau a fu unrhyw drafodaethau ynghylch ariannu.  
Dywedodd yr Arweinydd nad oedd; ychwanegodd fod y Swyddog Monitro yn eistedd 
ar banel Llywodraeth Cymru a'i fod wedi amlinellu'r materion capasiti y byddai'n eu 
creu ond ni chafwyd unrhyw arwydd o gyllid ychwanegol.  Nodwyd mai dim ond os 
oes eitem o ddiddordeb arbennig y mae'r ffigurau gwylio yn cynyddu. Roedd aelodau 
o'r farn y gallai fod rhywfaint o oramcangyfrif o frwdfrydedd y cyhoedd o ran 
gweddarlledu.  
 
Bu'r Aelodau'n trafod mynychu o bell a gallent weld hyn yn ddefnyddiol mewn 
ardaloedd gwledig, ond awgrymwyd nad oedd fawr o angen yng Nghaerdydd.  
Esboniodd yr Arweinydd y gallai weithio o ran salwch, cyfnod mamolaeth a chyfnod 
tadolaeth, ond bod angen ystyried ymhellach ynglŷn â phleidleisio yn enwedig. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a yw’r Cyngor wedi ymateb i'r Bil am nad oedd wedi'i restru fel 
ymatebydd ar wefan Cynulliad Cymru.  Dywedodd y swyddogion nad oeddent wedi 
ymateb i'r Bil yn uniongyrchol ond eu bod wedi ymateb i'r holl ymgynghoriadau 
gwahanol.  Ychwanegodd yr Arweinydd fod rhai pryderon wedi codi, ond eu bod wedi 
ymrwymo i'r Gweinidog ac wedi rhoi sylw i bwyntiau drwy Gymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru.  Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai canllawiau manwl yn cael eu 
datblygu fel y camau nesaf.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Cyngor yn gyfforddus 



yn gyffredinol ar hyn o bryd a dywedodd yr Arweinydd fod 2 bryder; yr egwyddor o 
mandadu a'r strwythur pleidleisio (1 Awdurdod Lleol 1 bleidlais).  Cytunodd yr 
Aelodau nad penderfyniadau cynrychioliadol oedd y rhain ac roeddent yn gobeithio 
bod y Cyngor yn tynnu sylw at hyn.  Roedd Aelodau hefyd o'r farn ei bod yn drueni 
nad oedd y Cyngor wedi ymateb i'r ymgynghoriad ac roeddent yn gobeithio eu bod 
yn gwneud hynny drwy ddulliau eraill. 
 
Cyfeiriodd Aelodau at hyrwyddo arloesi a chodi arian a gofyn a oedd unrhyw 
enghreifftiau o hyn yn Lloegr.  Nid oedd gan swyddogion unrhyw enghreifftiau ond 
eglurwyd mai'r cynnig oedd y dylai Awdurdodau Lleol (ALlau) gael mwy o ryddid.  
Eglurodd y Prif Weithredwr hefyd fod lefel ychwanegol o gysur cyfreithiol pe bai 
Awdurdod Lleol yn ymwneud â phrosiectau nad oeddent yn draddodiadol yn 
brosiectau awdurdodau lleol; mewn gwirionedd, byddai gan gynllun masnachol bŵer 
cymhwysedd cyffredinol sy'n sail i'r cysur cyfreithiol. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Ran 6 - Perfformiad a Llywodraethiant y Prif Gynghorau a 
gofynnwyd sut y mae swyddogion yn gweld hyn yn digwydd yng Nghaerdydd.  
Dywedodd y Prif Weithredwr eu bod yn rhagweld y bydd y weinyddiaeth newydd ar ôl 
yr etholiad nesaf yn cynnal adolygiad gan gymheiriaid; Byddai canllawiau 
cenedlaethol ar gywirdeb proses adolygu gan gymheiriaid; Ni fyddai her adolygu gan 
gymheiriaid effeithiol yn gyfyngedig o reidrwydd i gronfa Cymru.  Byddai gan CLlLC 
rôl i'w chwarae, gobeithio, gyda Chronfa resymol o ymgynghorwyr cymheiriaid.  
Roedd yr adolygiad gan gymheiriaid a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn 2012 yn eithaf 
cadarn gyda chydbwysedd da o arbenigedd.  Ychwanegodd na allwch fynd i mewn i'r 
broses a chymryd y dull enwadur cyffredin isaf.  Roedd aelodau o'r farn ei bod yn 
anodd peidio â rhoi wyneb da ar adroddiadau pan fydd pobl am gael eu hail-ethol, 
felly dylid edrych ar hyn. 
 
O ran gwerthuso effeithiolrwydd gwaith craffu, roedd aelodau o'r farn y byddai angen 
rhagor o ddata i bwyllgorau craffu er mwyn iddynt hunanasesu, yn ogystal â 
gwybodaeth am yr hyn y mae cyfarwyddiaethau wedi'i wneud o ran adroddiadau ac 
argymhellion Craffu ac at beth maent wedi arwain.  Esboniodd yr Arweinydd fod yna 
gydbwysedd anodd o ran hunanasesu, a bod yna rinwedd mewn cryfhau 
aeddfedrwydd y broses hunanasesu. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu ar ran y 
Pwyllgor at yr Aelodau Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau.  
 
53 :   CYNLLUNIO CORFFORAETHOL 2020/23 AC ASESIAD PERFFORMIAD 

CANOL BLWYDDYN  
 
Croesawodd y Cadeirydd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, Paul 
Orders, y Prif Weithredwr; Gareth Newell, Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau a 
Dylan Owen, Pennaeth Swyddfa’r Cabinet i’r cyfarfod.  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod y Pwyllgor, ar yr adeg hon yn y flwyddyn, 
yn ceisio ymgymryd â gwaith craffu ar ddatblygu polisi ar y Cynllun Corfforaethol. 
Mae'r Pwyllgor eleni wedi cael gwybod bod y datganiad polisi ar Uchelgais Prifddinas 
wedi'i adnewyddu, gyda'r goblygiadau ar gyfer Cynllun Corfforaethol 2020/23.  Mae'r 
Arweinydd, y Prif Weithredwr a'r tîm polisi yn bresennol i esbonio'r sefyllfa o ran 
cynllunio corfforaethol. Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr adroddiad monitro canol 
blwyddyn (ch2) ar berfformiad corfforaethol ar gyfer 2019/20 wedi’i gynnwys yn eu 



papurau. adroddir ar y canlyniadau hyn yn erbyn amcanion llesiant y Cynllun 
Corfforaethol ac roedd y Cadeirydd wedi gofyn am i'r rhain gael eu cynnwys yn y 
papurau er mwyn atgoffa'r Pwyllgor o'r camau, y dangosyddion perfformiad allweddol 
a'r targedau a oedd ar waith. Ni fwriadwyd manylu ar Berfformiad C2, ond roedd yn 
bwysig bod yr Aelodau yn deall sut y mae adroddiadau monitro yn cefnogi'r Cynllun 
Corfforaethol wrth i'r Pwyllgor ystyried y trefniadau Cynllunio Corfforaethol newydd.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddent yn cael cyfle i graffu ar y Cynllun Corfforaethol 
drafft cyn gwneud penderfyniad yn y Pwyllgor ar 19 Chwefror 2020, pan fyddent yn 
gallu profi cynigion y gyllideb yn erbyn blaenoriaethau'r Cabinet fel y'u nodir yn yr 
Uchelgais Prifddinas wedi'i adnewyddu. 
 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr arweinydd, y Cynghorydd Thomas i wneud datganiad, 
lle dywedodd fod y Cyngor yn y broses ar hyn o bryd o adnewyddu'r ymrwymiadau 
polisi a nodir yn Uchelgais Prifddinas.  Ers cael ei gymeradwyo gan y Cabinet yn 
2017, mae nifer o'r prif ymrwymiadau polisi a nodwyd naill ai wedi'u cyflawni neu 
wedi'u datblygu'n sylweddol. Er enghraifft, mae 2 ysgol uwchradd newydd a 6 ysgol 
gynradd newydd wedi agor, mae perfformiad addysgol wedi’i hybu a lansiwyd 
gweledigaeth newydd ar gyfer dysgu yn y ddinas.  Mae'r Cyngor wedi gwneud 
penderfyniadau mawr wrth ddatblygu'r Arena newydd, wedi datblygu strategaeth 
economaidd newydd ac wedi lansio gweledigaeth drawsnewidiol ar gyfer trafnidiaeth 
yn y ddinas; yn ogystal â rhai newidiadau radical i'r ffordd yr ydym yn darparu 
gwasanaethau i blant, gan symud y pwyslais at atal ac ymyrryd yn gynnar drwy'r 
Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd newydd. 
 
Bu datblygiadau sylweddol hefyd yn yr amgylchedd allanol y mae'r cyngor a'i 
bartneriaid yn gweithredu i mewn iddo, y mae'n rhaid i'r Cyngor ymateb iddo, gan 
gynnwys rheoli'r effaith a gaiff o’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, ymateb i'r 
datganiad o argyfwng yn yr hinsawdd ac arwain ymateb lleol i'r Bil Llywodraeth Leol 
ac etholiadau (Cymru).   
 
Ychwanegodd fod meysydd i'w herio, y bu'n agored yn eu gylch; Heriau megis 
gwydnwch ariannol, cynyddu cyfraddau ailgylchu ac ymateb i'r nifer cynyddol o blant 
sy'n dechrau derbyn gofal, y mae llawer ohonynt yn gyffredin i ddinasoedd.  Mae'r 
Weinyddiaeth felly wedi dewis, yng nghanol y tymor bwrdeistrefol, i adolygu ac 
adnewyddu ei hagenda bolisi.   
 
Byddai'r Cabinet yn ystyried y fersiwn ddiwygiedig o Uchelgais Prifddinas ar 23 
Ionawr 2020 ac yna byddai'n cael ei chyfieithu i fframwaith cynllunio a chyflawni'r 
sefydliad.  Golygai hyn y byddai Uchelgasi Prifddinas yn llunio'r Cynllun 
Corfforaethol, cynigion y gyllideb a'n fframwaith monitro perfformiad fel bod eglurder 
o ran sut y caiff ein hagenda ei chyflawni.  Unwaith y caiff Uchelgais Prifddinas ei 
gymeradwyo gan y Cabinet, bydd yn cael ei drawsblannu mewn drafft o'r Cynllun 
Corfforaethol a fydd, ac unwaith eto eleni, yn cael ei rannu gyda'r Pwyllgor Craffu er 
mwyn sicrhau bod craffu'n rhan o'r cam penderfynu polisi.  Bydd y panel perfformiad 
yn ymgysylltu â gwaith craffu ar fanylion manwl yn y Cynllun Corfforaethol ac yn 
gwahodd sylwadau ar y camau, y dangosyddion perfformiad allweddol a'r targedau. 
 
Dywedodd yr Arweinydd ei fod yn credu bod y dull hwn yn cryfhau pwyntiau 
dylanwad y pwyllgorau craffu ac yn sicrhau bod y Cyngor yn ymateb yn dda i ofynion 
y Mesur Llywodraeth Leol ac Etholiadau.   Croesawodd yr arweinydd y gwaith craffu 



cyn penderfynu ar y gyllideb a'r Cynllun Corfforaethol ym mis Chwefror, cyn i'r 
Cabinet a'r Cyngor ystyried y rhain yn ffurfiol. 
 
Gorffennodd yr Arweinydd drwy ddweud ei fod heddiw yn dymuno nodi'n fanylach sut 
y byddwn yn bwrw ymlaen â'n hagenda, gan ymateb i ofynion deddfwriaeth a, 
gobeithio, cryfhau'r rôl craffu. 
 
Amlinellodd Swyddogion gyflwyniad i Aelodau ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd 
gwestiynau a sylwadau ganddynt; 
 
Roedd yr Aelodau o blaid cael llai o adroddiadau sy’n fwy ystyrlon ar y pynciau hyn a 
gwnaethant ofyn sut yr oedd y Cyngor yn gwneud o ran beth oedd yn dda a beth nad 
oedd cystal.  Eglurodd Swyddogion fod y gwelliant mewn addysg, o safbwynt 
perfformiad, yn eithaf trawiadol ac yn faes gwella nodedig.  Roedd heriau fel pwysau 
ar y Gwasanaethau Plant ac roedd gwahaniaethau rhwng y blynyddoedd diwethaf a'r 
Cynllun Corfforaethol hwn o ran ansawdd yr wybodaeth a'r dangosyddion mewn 
perthynas â Gwasanaethau Plant.  Ychwanegodd yr Arweinydd y byddai hunan-
asesiad ym mis Gorffennaf; byddai Plant Sy’n Derbyn Gofal yn faes i ganolbwyntio 
arno yn ogystal â'r heriau a wynebir o ran Rheoli Gwastraff ac Absenoldebau 
Oherwydd Salwch; nododd yr Arweinydd y gwelliannau mewn addysg a'r ffordd y 
mae economi'r ddinas yn perfformio; bydd yr hyn a gyflawnwyd yn cael ei nodi yn yr 
Uchelgais Prifddinas ar ei newydd wedd. 
 
Ychwanegodd y Prif Weithredwr, mewn perthynas â hunanasesu cryfderau a heriau, 
bwysigrwydd  gwydnwch ariannol a thynhau cyllidebau, gan ychwanegu bod y 
swyddog S151 newydd yn edrych ar y mater o gyflawni arbedion ac mae hyn yn 
flaenoriaeth i'r Uwch Dîm Rheoli.  Mae wedi bod yn glir gyda'r Uwch Dîm Rheoli bod 
yn rhaid i gynigion ar gyfer arbedion gael achos busnes manwl.  Ychwanegodd, 
mewn perthynas â'r Landlord Corfforaethol, ei fod wedi nodi mater allweddol o ran 
hunanasesu oherwydd y risgiau sy'n gysylltiedig â'r ardal, ond bu cynnydd sylweddol 
o ran Iechyd a Diogelwch mewn adeiladau ac roedd y sefyllfa'n well o lawer na 4/5 
mlynedd yn ôl. 
 
Nododd Aelodau fod PRAP wedi codi'r mater o gyflawni arbedion o'r blaen ac 
roeddent o'r farn bod diffygion mewn rheoli perfformiad a dangosyddion perfformiad 
allweddol sy'n bwysig.  Dywedodd yr Arweinydd ei fod yn cydymdeimlo â'r pwynt, ond 
roedd yn bwysig cydnabod a gwahaniaethu y bydd adegau pan na allwch nodi galw 
megis Gwasanaethau Cymdeithasol a'r tueddiad cenedlaethol yn y Gwasanaethau 
Plant.  Ychwanegodd fod y Cyngor wedi ymateb i gyni drwy fod yn arloesol o ran 
parhau i ddarparu gwasanaethau mewn cymunedau a gwneud arbedion er nad ym 
mhob un yn y flwyddyn ariannol hon. 
 
Roedd yr aelodau o'r farn bod y gwelliant yn y wybodaeth i'r cyhoedd yn nodedig.  
Ymatebodd y Prif Weithredwr gan ddweud, fel sefydliad sector cyhoeddus mawr sydd 
â llawer o ddata, bod y dadansoddiad wedi bod yn wael, felly roedd yn bwysig 
cryfhau staff yn y ganolfan i wella meysydd dadansoddol; defnyddio data i wella 
datblygiad polisi gyda chynilion, felly roedd llawer o sgôp.  Ychwanegodd yr 
Arweinydd ei bod yn hanfodol bod gwybodaeth i'r cyhoedd yn glir a rhododd 
enghraifft o ailgylchu lle'r oedd yn bwysig cael y cyhoedd i fod yn rhan ohono. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd digon o ddidwylledd ynghylch ble mae'r gwendidau 
perfformiad, ac roeddent o'r farn, pan fyddai problemau, nad oeddent yn rhain yn 



cael eu hamlygu na'u cyhoeddi.  Ychwanegodd yr Aelodau fod angen bod yn fwy 
agored ynghylch problemau a chynlluniau gweithredu i fynd i'r afael â phroblemau, er 
mwyn gwella a helpu i newid diwylliant.  Cytunodd yr arweinydd â'r pwyntiau o ran 
bod yn agored a bod heriau a nododd fod y Pwyllgor Craffu a'r Uwch Dîm Rheoli yn 
ymwybodol o'r rhain.  Nododd yr Aelodau nad yw'r rhain wedi'u nodi yn y Cynllun 
Corfforaethol, a gofynnodd yr Arweinydd i sylwadau craffu gael eu hadlewyrchu a'u 
cynnwys yn y Cynllun Corfforaethol drafft. 
 
Dywedodd y Prif Weithredwr y dylai'r Asesiad o Berfformiad diwedd blwyddyn fod yn 
lefel o gytundeb ar yr heriau y mae'r sefydliad yn eu hwynebu; roedd symud i ffwrdd 
oddi wrth adroddiadau chwarterol a'r gweithgarwch dwys ar berfformiad i safbwynt 
mwy strategol gyda chraffu ac roedd yn hapus i PRAP brofi cadernid hyn ar ddiwedd 
y flwyddyn. 
 
Roedd Aelodau o'r farn y byddai'n ddefnyddiol cael diweddariad i'r PRAP ar reoli 
cyfleusterau, GTC a Hunanasesu. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i'r ffigurau ynglŷn â thipio anghyfreithlon a gorfodi gael eu 
hegluro. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu ar ran y 
Pwyllgor at yr Aelodau Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau.  
 
54 :   BLAENRAGLEN WAITH  
 
Amlinellodd y Prif Swyddog Craffu y Flaenraglen Waith; ystyriodd yr Aelodau 
gynigion ar gyfer y gyllideb ym mis Chwefror, ac fe'u cynghorwyd y bydd sesiwn 
hyfforddi ar gyfer pob aelod ar bapurau'r gyllideb os ydynt yn dymuno bod yn 
bresennol.  
 
Gwahoddodd y Prif Swyddog Craffu yr Aelodau i gysylltu â hi os oeddent am gael 
hyfforddiant mwy penodol ar graffu ar y gyllideb. 
 
55 :   MATERION BRYS (OS O GWBL)  
 
Dim. 
 
56 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 10.30AM, 19 CHWEFROR 2020  
 
Cytunodd y Pwyllgor i newid amser y cyfarfod nesaf; felly, cynhelir cyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad am 1.00 pm ar 19 Chwefror 2020, yn 
Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir. 
 
Dywedodd y Cadeirydd y byddai cyfarfod o Banel Perfformiad y Pwyllgor hefyd 
gyda'r Arweinydd a'r Prif Weithredwr, i drafod targedau'r Cynllun Corfforaethol 
newydd ddydd Mercher 12 Chwefror 2020 am 10am.   
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.15 pm 
 


