
PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A CHRAFFU PERFFORMIAD 
 
DYDD MERCHER, 11 MAWRTH 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Walker(Cadeirydd) 

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

65 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Lister, efallai y bydd yn 
rhaid i’r Cynghorwyr Ahmed, Berman, Mackie a Bowen-Thomas adael y cyfarfod yn 
gynnar oherwydd ymrwymiadau blaenorol. 
 
66 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau. 
 
67 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Ionawr 2020 yn gofnod cywir 
a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
68 :   STRATEGAETH DDIGIDOL  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver (yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad sy’n gyfrifol am y portffolio adnoddau dynol), Isabelle 
Bignall (Prif Swyddog Digidol), Chris Lee (Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau) ac 
Emlyn Nash (Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Corfforaethol – Gwasanaethau 
Digidol) i'r cyfarfod. 
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr aelodau fod cyflwyniad i'r Strategaeth Ddigidol wedi'i 
roi o'r blaen, roedd wedi'i ddatblygu i gyflawni 'Digidol yn Gyntaf' fel y nodir yn y 
Cynllun Corfforaethol.  Roedd llawer iawn wedi'i gynllunio i alluogi'r Cyngor i weithio'n 
hanfodol, rheoli costau cynyddol a phwysau galw tra'n dod yn sefydliad mwy hyblyg. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad lle dywedodd y 
lansiwyd y strategaeth 2 flynedd yn ôl, fodd bynnag, roedd ar gam cynnar o hyd ond 
yn broject cyffrous iawn. 
 
Rhoddodd y Prif Swyddog Digidol gyflwyniad i’r Aelodau ac wedyn gwahoddodd y 
Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau: 
 

  Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod y tîm Digidol yn fwy na pharod i 
gynnal arddangosiad 'Bobi' yn ystod cyfarfod arall. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oes cynlluniau digideiddio nad ydynt yn 
mynd cystal.  Esboniwyd bod cefnogaeth gan dîm da iawn a bu 
lefel o fuddsoddiad yn Bobi sydd wedi galluogi cynnydd anhygoel o 
dda.  Mae'r sefydliad wedi dod yn bell. Mae Bobi yn gyfyngedig ar 
hyn o bryd ond mae'n dal i ddysgu.  Mae'n broses sy'n cael ei 



gwneud bob dydd. Er enghraifft, cafwyd 50 o sgyrsiau heddiw ac 
nid oedd Bobi yn deall 16 ohonynt, mae’r ffigur hwn gostwng drwy'r 
amser. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd ynglŷn â'r iaith awtomatig a 
dywedwyd wrthynt ei bod yn gofyn eich dewis iaith ar unwaith. 
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau nad oedd unrhyw gystadleuaeth gan 
awdurdodau eraill ar hyn o bryd, bod projectau eraill wedi'u gadael 
oherwydd yr anawsterau gyda'r Gymraeg.  Heriwyd Microsoft i 
adeiladu rhywbeth a weithiodd yn gywir yn Gymraeg.  Mae pobl yn 
defnyddio'r Gymraeg i wahanol lefelau ac mae'r Cyngor bellach yn 
berchen ar y galluoedd iaith.   
 

  Nododd yr Aelodau her enfawr gweithio’n ystwyth yn benodol o 
ystyried yr ofn iechyd presennol a sut y byddai rheoli perfformiad 
yn cael ei fonitro.  Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod yn rhaid i bobl 
fod yn iawn, rhaid i'r broses fod yn iawn ac yna mae angen i'r 
gefnogaeth dechnegol fod yn iawn.  Mae'r awdurdod wedi'i 
baratoi'n dechnegol, dysgwyd gwersi o wasanaethau eraill, er 
enghraifft y daith a wnaed i Amazon.  Mae angen i bobl deimlo eu 
bod wedi'u grymuso a pheidio â theimlo'n ynysig tra'n gweithio'n 
hyblyg.  Bydd strategaeth yn dod ym mis Rhagfyr.  
 

 Dywedodd yr Aelodau fod Office 365 yn sicr yn well na'r system 
flaenorol ond eu bod yn pryderu, oherwydd y lefel uchel o 
ddiogelwch ar y system, sy'n aml yn cael ei defnyddio y tu allan i 
oriau, nad oedd cyfleuster i gael cymorth y tu allan i oriau.  
Nodwyd, yn anffodus, o ganlyniad i ystyriaethau ariannol, na fydd 
cymorth y tu allan i oriau arferol ar gael.  Disgwylir i’r Cyngor a 
Llywodraeth gyflawni safonau uchel o ran seiber-ddiogelwch. Mae 
51% o e-byst a gafwyd gan y sefydliad naill ai’n rhai sbam neu’n 
rhai gwe-rwydo.   
 

 Rhaid i ddilysu aml-ffactor barhau i alluogi'r Cyngor i ailhyfforddi'r 
ardystiad angenrheidiol. Er ei fod yn rhwystredig, mae'n ofyniad. 

  Gofynnodd yr Aelodau am effaith ariannol ac effaith y gwahanol 
eitemau digidol ar staff.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 
dadansoddwr busnes a rheolwr projectau ac mae gwaith yn cael ei 
wneud gyda'r tîm darparu gwasanaethau a gyda'r cyhoedd cyn 
ychwanegu proses at yr ap neu'r wefan.  Roedd tipio 
anghyfreithlon yn faes heriol iawn o gofio'r wybodaeth a roddwyd 
ar gyfer dychwelyd i Lywodraeth Cymru.  Rhaid i'r broses fod yn 
iawn i bawb sy'n gysylltiedig.   
 

 Roedd gan yr Aelodau ddiddordeb mewn gwybod a yw'r cynnydd 
mewn adroddiadau wedi effeithio ar yr amser ymateb/dychwelyd, a 
yw staff wedi'u gorlwytho ac a ddylid adleoli staff.  Nodwyd bod y 
data ar ddychwelyd i Lywodraeth Cymru, rhaid cael gwybodaeth 
am ba hyd y mae pob adroddiad yn ei gymryd.  Bu cynnydd pan 
gafodd y gwasanaeth ei ddigido ond mae bellach wedi setlo. Bydd 
pobl yn adrodd am fwy o dipio anghyfreithlon os yw'n hawdd 



adrodd.  Mae'n helpu i ddeall lle mae angen canolbwyntio 
adnoddau.   
 

 Er y bu cynnydd yn yr adroddiadau am dipio anghyfreithlon, 
dywedwyd wrth yr Aelodau nad yw nifer y timau sy'n casglu'r 
sbwriel wedi cynyddu.  Mae natur y wybodaeth a geir drwy'r ap yn 
galluogi i lwybrau gael eu cynllunio, mae adroddiadau'n cael eu 
crynhoi ac mae'r tag geo yn rhoi union fanylion y lleoliad. 
 

  Dywedodd yr Aelodau fod gwybodaeth ar goll o hyd o'r cyflwyniad 
gan gynnwys effeithiau, canlyniadau, manteision ac anfanteision y 
gwahanol weithgareddau ac a yw'r gweithgareddau hynny'n rheoli'r 
costau cynyddol a phwysau galw ac yn cynyddu cynhyrchiant ai 
peidio.   Esboniwyd bod y dechnoleg yn dal i gael ei rhoi ar waith 
ar hyn o bryd i alluogi’r arbedion effeithlonrwydd.  Er bod galwadau 
i C2C mewn rhai ardaloedd wedi lleihau, maent wedi cynyddu 
mewn meysydd eraill.  Am y cyfnod cyntaf nid oedd yn mynd i 
leihau costau ond yn gyffredinol byddai'n gwneud hynny.  Nid yw'r 
cynnydd mewn adroddiadau yn costio arian i'r Cyngor eto.     
 
 

 Cynigiodd y cynllun peilota gweithio ystwyth gyda'r gwasanaethau 
cymdeithasol ddeunydd cadarnhaol a negyddol.  Gweithiodd y 
dechnoleg ond methodd y prosesau. Fel technolegydd rydym yn 
barod, fel awdurdod nid ydym hollol barod.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau a gesglir gwybodaeth o'r ap mewn 
perthynas â'r defnydd ohono, yr ardaloedd y mae pobl yn ei 
ddefnyddio ac a oes newidiadau mewn ardaloedd lle mae tipio 
anghyfreithlon yn cael ei adrodd - yn enwedig ardaloedd lle mae 
problem yn hanesyddol gyda thipio anghyfreithlon ond ceir 
adroddiadau llai aml o ardaloedd lle nad yw pobl efallai mewn 
sefyllfa i ddefnyddio'r ap.  Er y dywedwyd wrth yr Aelodau bod 
mapiau gwres yn cael eu creu sy'n dangos ardaloedd o dipio 
anghyfreithlon a bod adroddiadau'n cael eu rhedeg yn rheolaidd, 
nid yw'n ofynnol rhoi manylion personol.  Fodd bynnag, ystyrid cael 
gafael ar wybodaeth hanesyddol am ardaloedd tipio anghyfreithlon 
i weld a fu unrhyw newid mewn ardaloedd ac a mai defnyddio'r 
app yw'r rheswm dros y newid. 
 

 Dywedodd CC Adnoddau fod busnes i sicrhau arbedion yn y tymor 
hwy. Wrth i'r offeryn ddod i mewn, bydd angen dychwelyd i'r achos 
busnes. Mae arbedion blwyddyn cyntaf y SgyrsFot wedi’u cyflawni. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth am Barcio Doeth, yr 
ymwybyddiaeth o synwyryddion parcio mewn mannau parcio a sut 
y gellir eu defnyddio? Dywedwyd wrth yr Aelodau mai app 2g ydyw 
na wnaeth y Cyngor ei ddatblygu. Ar y cyfan mae'n cael ei 
lawrlwytho gan bobl sy'n dod i mewn i'r ddinas.  Mae angen ei 
uwchraddio gan nad yw'n union lle mae angen iddo fod.  

 



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.  
 
69 :   STRATEGAETH CAFFAEL  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver (yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad gyda sy’n gyfrifol am y portffolio adnoddau dynol), Chris 
Lee (Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau) Steve Robinson (Pennaeth Comisiynu a 
Chaffael) a John Paxton (Rheolwr Strategaeth a Datblygu) i'r cyfarfod. 
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr aelodau fod y Cynllun Corfforaethol a adnewyddwyd 
yn ddiweddar yn cynnwys cam sy'n canolbwyntio ar gaffael i gyflawni'r cam 
Moderneiddio ac Integreiddio sy'n canolbwyntio ar gaffael i gyflawni amcan Lles 
Moderneiddio ac Integreiddio Ein Gwasanaethau Cyhoeddus – i gryfhau trefniadau 
partneriaeth gymdeithasol yng Nghaerdydd drwy ddiweddaru'r strategaeth caffael 
erbyn 2020. 
 
Rhoddodd Steve Robinson gyflwyniad i’r Aelodau ac wedyn gwahoddodd y 
Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau: 
 

  Gofynnodd y Cadeirydd am amlinelliad byr o'r Economi Sylfaenol 
i'w chreu.  Roedd yr amlinelliad yn rhoi gwybodaeth i'r Aelodau ei 
bod yn ymwneud â'r diwydiannau craidd a ddefnyddir gan y 
cyhoedd; gofal cymdeithasol, bwyd ac ysbytai er enghraifft.  Mae 
angen i'r diwydiannau craidd hynny fod mewn lle penodol i gefnogi 
bywyd bob dydd.  Drwy ddarparu'r gwasanaethau hynny gellir 
cadw'r gwariant yn lleol.  Nodwyd na fyddai darparwr lleol yn cael 
pwysoliad am fod yn lleol; nid edrychir arnynt yn ffafriol mwyach.  
Bydd model gwerthuso safonol. 
 

  Dywedodd yr Aelodau fod £435m yn swm enfawr o wariant y bydd 
rhai ohono'n amrywio o flwyddyn i flwyddyn ac yn holi faint o'r swm 
hwnnw yn wariant o ddydd i ddydd. Nododd y swyddogion mai'r 
Cyfarwyddwyr a'u staff sy'n gyfrifol yn y pen draw am reoli 
cyllidebau ond bod yr Uwch Dîm Rheoli yn cael adroddiadau 
chwarterol ar y gwariant cyffredinol.  Yna gellir targedu meysydd 
gwariant penodol yn dibynnu ar ba bryd y mae gwariant yn 
cynyddu neu'n gostwng. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau beth oedd y ffigur a wariwyd ar wariant 
ailadroddus ac a oedd naill ai'n tyfu neu'n gostwng o flwyddyn i 
flwyddyn. Dywedodd y swyddogion fod gwariant cyffredinol wedi 
gostwng o ran 9 mis cyntaf eleni oherwydd gostyngiad mewn 
gwariant projectau adeiladu ond bod cynnydd o £11.8m mewn 
gwariant refeniw. Bydd yn amrywio yn ôl categori. Gwerir y swm 
mwyaf o arian yn ailadroddus yn y Gwasanaethau Plant, ac mae'n 
cael ei olrhain yn erbyn yr adroddiad. 
 

  Trafododd yr Aelodau y £103m a wariwyd ar adeiladu ac ystadau, 
y mae'n rhaid i lawer ohono fod ar brojectau cynnal a chadw lle 
dibynnir ar gyflenwr y gellir ymddiried ynddo, a sut y caiff ansawdd 
y gwaith a gwerth am arian eu monitro. Nodwyd bod rheoli'r 



contractau yn rhan o'r Cyfarwyddiaethau sy'n gyfrifol am y 
gwasanaethau hynny. Yna, mae'r timau caffael yn cynnig cymorth 
a her.   
 

 Cododd yr Aelodau faterion blaenorol yn ymwneud ag ansawdd a 
pherfformiad y gwaith a wnaed gan gontractwyr a dywedon nhw 
fod cyfres o fesurau perfformiad yn cael eu cynnwys yn y contract 
sy'n rhan o'r gwaith cynllunio rheoli cynnar a bod rheoli'r contractau 
hynny yn gyfrifoldeb y Gyfarwyddiaeth berthnasol.  
 

 Gyda golwg ar allu rhoi sicrwydd i'r Uwch Dîm Rheoli o ran 
ansawdd a pherfformiad contractwyr, mae dull newydd o reoli 
contractau yn cael ei gyflwyno a fydd yn cael ei gyflwyno ar draws 
pob contract.  Caiff y mesur ei gynnwys yng Nghynllun Cyflawni 
newydd y Gyfarwyddiaeth sy'n cael ei ailddatblygu a fydd yn 
sefydlu dealltwriaeth gyffredinol o sefyllfa perfformiad a chontract.  
 

 Nododd yr Aelodau fod y gwaith presennol o fonitro ansawdd a 
pherfformiad yn anghyson ac yn annigonol. 
 

  Trafododd yr Aelodau gyflawni Manteision Cymunedol Cytundebol 
Gwirfoddol, Craidd, Di-graidd a'r newidiadau y cyfeirir atynt yn y 
strategaeth sy'n ceisio sicrhau Manteision Cymunedol ar draws 
holl gontractau priodol y Cyngor ac sy'n defnyddio cymalau 
Manteision Cymunedol yn y broses dendro.  Gofynnodd yr 
Aelodau a allai'r ffigur pwysoli o 10% fod yn uwch. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau am fwy o wybodaeth am flaenoriaethau 
eraill sef y cyflog byw gwirioneddol a'r economi sylfaenol a sut mae 
hynny’n mynd i helpu gydag arferion a phenderfyniadau caffael 
moesegol.   Cyfeiriodd y swyddogion at y cynnydd sylweddol o ran 
y cyn-gymhwyso, enghraifft yw'r cynnydd mewn cwestiynau am 
gaethwasiaeth fodern.  Rhaid ei gydbwyso â chadw'r ddogfen yn 
syml er mwyn galluogi busnesau llai i allu ymateb.  Mae 
cyfyngiadau ar y cwestiynau y gellir eu gofyn.  Rhaid ystyried y 
gwahaniaeth rhwng y sefydliad a’i dendr sy'n ymwneud â sut y 
bydd yn cyflawni’r contract.   
 

 Trafododd yr Aelodau a ddylai fod gofyniad mewn perthynas â'r 
cyflog byw gwirioneddol  Dywedodd y swyddogion fod Llywodraeth 
Cymru wedi ymgynghori ar hyn o bryd ac yn datblygu 
deddfwriaeth, a ddisgwylir ym mis Gorffennaf eleni.  Maent yn 
mynd i'r afael â deddfwriaeth cyflogaeth ac maent yn edrych i fod 
yn gryfach o ran y cyflog byw gwirioneddol, er nad yw deddfwriaeth 
cyflogaeth yn bŵer datganoledig.   
 
Gofynnodd yr Aelodau a ellid cymhwyso gwahaniaeth yn y 
pwysoliad i'r rhai sy'n talu'r cyflog byw gwirioneddol.  Teimlai'r 
Aelod Cabinet a’r Swyddogion fod yr awgrym hwnnw'n werth ei 
werthuso.   
 

  Cyfeiriwyd at sgyrsiau o'r blaen ynghylch cyflymder cyfnewid 



contractau pan fydd contractwr naill ai wedi'i ddiswyddo neu wedi 
rhoi'r gorau i’r gwaith yn wirfoddol.  Mae angen mynd i'r afael â 
brys a pharhad gwaith, gellir gwneud trefniadau dros dro tra bo 
tendr yn cael ei redeg.  Bydd y ffigurau trothwy yn aml yn pennu 
faint o amser y mae'r contract yn ei gymryd i gyflawni.  Gellir 
caffael drwy weithdrefn gyfyngedig sy'n galluogi cyfres o 
gwestiynau i gael eu dychwelyd a'u hystyried.  Rhaid i'r holiaduron 
hynny ddilyn y weithdrefn berthnasol.  Y gobaith fyddai cwblhau'r 
cynnydd penodol hwnnw o fewn 3 mis. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau sut y gallwn helpu cyflenwyr lleol llai i 
gymryd rhan yn y broses gan gynnwys y rheiny yn y 3ydd sector.  
Esboniodd y swyddogion eu bod yn gweithio'n agos gyda 
chontractwyr mwy i annog y defnydd o'r gadwyn gyflenwi leol.  
Mae rhai o'r Mesurau Gwerth Cymdeithasol yn canolbwyntio'n 
benodol ar wobrwyo gwerth cymdeithasol i'r rhai sy'n ymrwymo i 
weithio gyda sefydliadau’r 3ydd sector.   

 
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.  
 
70 :   MODEL ASESU EFFAITH CRAFFU  
 
Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau fod Ymchwiliad Gorchwyl a Gorffen Pwyllgorau 
wedi bod yn mynd rhagddo i adolygu effaith swyddogaeth Craffu'r Cyngor hyd yma, 
ac i ddatblygu model i gasglu manteision gweithgarwch craffu.  Datblygwyd model 
arfaethedig o ddau ddarn manwl o ymchwil sylfaenol.   
 
Amlinellwyd y model a'r argymhellion gan Nicola Newton (Prif Swyddog Craffu).  
Roedd Gladys Hingco (Swyddog Ymchwil) hefyd yn bresennol yn y cyfarfod.  
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 

  Trafododd yr Aelodau'r amserlen ar gyfer y cynllun peilot a'r 
elfennau mesuradwy a'r ffaith bod angen lefel adolygu.  Derbynnir 
y gellir cynnal y gwerthusiad rhagarweiniol unwaith y daw ymateb 
i'r Cabinet, fodd bynnag, mae angen adolygu. 
 

 
PENDERFYNWYD:   Cytuno ar yr adroddiad a’i anfon ymlaen i’r Cabinet iddo ei 
ystyried cyn gynted â phosibl. 
 
71 :   Y FLAENRAGLEN WAITH  
 
PENDERFYNWYD:  Nodi’r Flaenraglen Waith. 
 
72 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Nid oedd unrhyw faterion brys. 
 
73 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 5 MAI 2020  
 



Dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor Adolygu Polisi a Pherfformiad fydd dydd Mawrth 5 
Mai 2020 am 4.30 pm. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am Time Not Specified 
 


