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PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A CHRAFFU PERFFORMIAD 
 
DYDD MAWRTH, 15 MEDI 2020 
 
Present: Councillor Walker(Chairperson) 
 Councillors Ahmed, Berman, Bowen-Thomson, Henshaw, Lister, 

Mackie a/ac McKerlich 
 

74 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
75 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Derbyniwyd datganiadau o fuddiant personol gan y Cynghorydd Mackie gan fod ei 
chwaer yn Bennaeth Gofal integredig, y Cynghorydd Henshaw gan fod ei merch yn 
gweithio yn y Gwasanaethau Gwastraff a'r Cynghorydd Berman gan fod ei ŵr yn 
gyflenwr BT. 
 
76 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 19 Chwefror 2020 a 11 
Mawrth 2020 yn gofnodion cywir, yn amodol ar ddiwygio gwall teipograffyddol o dan 
Ddatgan Buddiannau yn y cofnodion ar 11 Mawrth 2020. 
 
77 :   STRATEGAETH ARIANNOL - I DDILYN  
 
Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r eitem hon ar yr agenda yn cael ei hystyried mewn 
dwy ran, y rhan gyntaf yw ystyried adroddiad monitro cyllideb Mis 4.  Croesawodd y 
Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a 
Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau ac Ian Allwood, 
Pennaeth Cyllid i’r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad lle dywedodd 

mai dyma'r sefyllfa ym mis 4; mae'r adroddiad yn ymdrin â llawer o faterion Covid ac 

yn manylu ar y gwariant sylweddol a'r golled o ran incwm oherwydd y pandemig gyda 

mwy o ddisgwyl drwy gydol y flwyddyn.   Cafwyd llawer o adennill llwyddiannus gan 

Lywodraeth Cymru, er bod cymorth cyflenwyr i Fws Caerdydd yn hawliad a 

wrthodwyd; fodd bynnag, mae ffyrdd eraill o adennill hyn.   Amlinellodd yr adroddiad 

na fyddai modd cyrraedd rhai targedau arbedion a rhagwelir y rhagwelir gorwariant o 

£1.9 miliwn.  Mae hyn yn golygu ceisio rheoli cyllidebau yn ystod y flwyddyn er mwyn 

cyrraedd sefyllfa gytbwys.   Byddai hyn yn her ond nid yn anorchfygol.  

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 

Gofynnodd yr Aelodau sut y rhagwelwyd y sefyllfa ar gyfer mis Mawrth nesaf.   

Atebodd yr Aelod Cabinet ei fod yn ceisio tynnu sylw at orwariant a disgyblaeth yn 

ystod y flwyddyn; efallai y bydd arbedion posibl yn ddiweddarach yn y flwyddyn ond 

byddai hynny'n dibynnu ar sut mae busnesau'n ymateb i Covid a'r heriau wrth 

ailagor.   Ychwanegodd swyddogion eu bod wedi ceisio dangos rhaniad rhwng Covid 
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a fel arall yn yr adroddiad; roedd yn bwysig cadw golwg ar fis 4, lliniaru a chynnal 

safle mis 4 fel llai na £2 filiwn. 

Gofynnodd yr Aelodau am ganran yr arian a ad-dalwyd gan Lywodraeth Cymru ac 

fe'u cynghorwyd bod hawliadau wedi'u cyflwyno am £23.3miliwn a bod £19.594 

miliwn wedi'i ad-dalu hyd yma. 

Gofynnodd yr Aelodau pa drefniadau llywodraethu oedd ar waith i atal diffygion a pha 

resymau a roddwyd dros hawliadau a wrthodwyd.   Esboniodd swyddogion eu bod ag 

amser ymateb o bythefnos i ddechrau ar gyfer hawliadau a bod yr hawl wedi newid 

yn ystod y misoedd diwethaf; o'r dechrau, roedd y panel yn Llywodraeth Cymru yn 

awyddus i awdurdodau lleol gael cysondeb ledled Cymru ond roedd safbwyntiau 

gwahanol, a chafodd hawliadau eu cyflwyno'n wahanol.  Mae Caerdydd wedi 

perfformio'n eithaf da gyda'i llwyddiant canrannol.   Gwrthodwyd ceisiadau o ran Bws 

Caerdydd, ond yr oedd swyddogion yn ceisio sicrhau hyn o ffynhonnell arall.  Mae 

5/6 cyfrifydd sy'n sicrhau bod hawliadau'n briodol glir ac wedi'u geirio'n gywir er 

mwyn diystyru hawliadau amhriodol gan fod yn rhaid iddynt fod yn gysylltiedig â 

Covid yn benodol. 

Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Cyngor wedi anghytuno ag unrhyw un o'r hawliadau 

a wrthodwyd ac a oedd proses apelio.   Esboniodd swyddogion eu bod yn anghytuno 

mewn 2 maes, 1 pwynt o drefn o ran GLL a'r Pwll Rhyngwladol ac un arall mewn 

perthynas â phrofion Clefyd y Llengfilwr mewn adeiladau gwag. 

Trafododd yr Aelodau arbedion effeithlonrwydd ac esboniodd yr Aelod Cabinet fod 

rhai'n dangos nad ydynt wedi'u gwneud o bosibl, ac mae'r adroddiad yn nodi pam 

mae hyn; mae rhai arbedion yn dweud y byddant yn cyflawni'n rhannol neu y byddant 

yn cael eu cyflawni'r flwyddyn nesaf.  Mae'r arbedion hyn yn bwysig ar gyfer eleni a'r 

flwyddyn nesaf, mae angen ffocws parhaus ac adolygiad y flwyddyn nesaf os oes 

angen.   Ychwanegodd swyddogion fod rhai ardaloedd wedi cyflawni arbedion 

newydd megis llenwi swyddi a chostau strwythur, a bu rhai arbedion hefyd o ran 

arlwyo a gyda ffyrlo; mae rhai cynigion wedi'u hatal oherwydd nad yw'r ymgynghori'n 

gallu digwydd gyda staff. 

Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r Pwyllgor bellach yn ystyried ail ran yr eitem hon - 
Strategaeth Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2021/22 a'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig 
diweddaraf.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad lle dywedodd ei 
bod yn anodd gosod y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn yr hinsawdd sydd 
ohoni.   Gwnaed tybiaethau tebyg iawn yn unol â'r blynyddoedd blaenorol megis 
rhagdybio cynnydd o 4% yn y Dreth Gyngor.   Byddai'r amserlen yn dilyn llwybr y 
llynedd gyda'r setliad dros dro ym mis Rhagfyr a'r setliad terfynol ym mis Mawrth.  
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 
Trafododd yr Aelodau gaffael Canolfan y Ddraig Goch ar gyfer y maes dan do a 

gofynnodd a oedd y Cyngor yn dal i gael rhent gan y tenantiaid yn ystod y pandemig.   

Esboniodd swyddogion eu bod wedi bod yn trafod â thenantiaid, bod rhai rhenti 

wedi'u gohirio i ganiatáu iddynt fynd yn ôl ar eu traed; ni ddyrannwyd unrhyw renti am 

ddim. 
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Gofynnodd yr Aelodau a yw ystyriaeth y ganolfan gynadledda wedi newid oherwydd y 

pandemig ac os nad oedd, na fyddai'r costau'n fwy na £60 miliwn.   Dywedodd 

swyddogion ei fod yn dal i fynd rhagddo, bod cydweithwyr yn edrych ar 

fforddiadwyedd ariannol a dychweliadau ar fuddsoddiadau.   Gofynnodd yr Aelodau a 

oedd y cynllun busnes wedi'i ailasesu oherwydd Covid ac fe'u cynghorwyd y bydd 

adroddiadau i'r Cabinet ar ôl cwblhau'r broses gaffael i edrych ar yr achos busnes.  

Gofynnodd yr Aelodau a oedd newid yn yr amserlen fonitro wedi'i ystyried oherwydd 

y pandemig.   Esboniodd swyddogion eu bod yn adrodd yn fisol i Gyfarwyddwyr ond 

bod pwysau aruthrol ar adnoddau yn yr adran Gyfrifyddiaeth ar hyn o bryd.  Mae 

adroddiadau misol yn ddewisol ac wedi'u targedu i roi gwybod am risg uchel i 

Gyfarwyddwyr.   Rhaid cyflwyno hawliadau Covid bob mis ac mae hyn yn caniatáu 

adolygiad o gostau y gellir eu hadrodd a nodi risgiau.  Ychwanegodd yr Aelod 

Cabinet, os bydd pethau annisgwyl yn digwydd, y gellir gwneud y rhain yn glir iawn i'r 

Pwyllgor, y Cabinet a'r Cyngor.  

Nododd yr Aelodau’r arbedion effeithlonrwydd gwirioneddol o weithio gartref a 

gofynnwyd sut y bydd hyn yn effeithio ar ddatblygiad gweithio yn y dyfodol.  Nodwyd 

bod manteision ac anfanteision i waith cartref ond ei fod wedi rhoi cyfle i ailystyried 

trafnidiaeth/swyddfeydd ac ati.  Cyn Covid roedd cynllun 18 mis ar gyfer gweithio'n 

ddoeth ond bu'n rhaid ei weithredu mewn pythefnos.   

Trafododd yr Aelodau arbedion Effeithlonrwydd Ysgolion ac fe'u cynghorwyd bod gan 

ysgolion darged effeithlonrwydd o 1% ac y bydd adolygiad o gronfeydd wrth gefn 

wedi'i glustnodi yn parhau.  

Gofynnodd yr Aelodau a yw'r arbedion canrannol, y gofynnwyd i'r cyfarwyddiaethau 

ddod o hyd iddynt, wedi'u haddasu i ystyried iechyd meddwl a lles.  Dywedodd 

swyddogion nad yw targedau wedi'u pennu eto; maent o'r farn y bydd pwysau 

ariannol na ellir eu hosgoi ond rhaid i Gyfarwyddwyr fod mor arloesol â phosibl.  

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.  
 
78 :   ADRODDIAD LLES BLYNYDDOL 2019-20 - I DDILYN  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, y Cynghorydd Huw Thomas, 
Arweinydd, Paul Orders, Prif Weithredwr, Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Pobl a Chymunedau, Gareth Newell, Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau a 
Dylan Owen, Pennaeth Swyddfa'r Cabinet. 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thomas i wneud datganiad lle dywedodd 

fod hon yn ddogfen bwysig sy'n caniatáu olrhain y gwaith o gyflawni uchelgeisiau 

gwleidyddol a gofynion statudol allweddol; mae'n adrodd yn erbyn perfformiad ac 

mae hefyd yn amlinellu asesiadau rhanbarthol, cenedlaethol a lleol. 

Mae'r adroddiad yn cynnig asesiad cytbwys a chadarn o ble mae'r Cyngor ar hyn o 

bryd ac mae'n gwella'r daith yn barhaus, gan gynnwys creu 152 o brentisiaethau, 

rhaglen adeiladu Tai Cyngor, lleihau nifer y rhai sy'n cysgu ar y stryd a bod ar y brig o 

ran boddhad dinasyddion.  Bu gwelliannau sylweddol o ran gwasanaethau i blant 

gyda chanlyniadau gwell i blant sy'n agored i niwed. 
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Gan gyfeirio at absenoldeb oherwydd salwch, mae ymyriadau ar waith a gobeithir y 

byddai gwelliannau'n cael eu gweld yn y dyfodol.   Mae'r adroddiad hefyd yn darparu 

gwybodaeth am waith Covid 19 a sut mae hyn yn ymwneud â risgiau a heriau a 

hefyd sut mae'r Cyngor yn ymwneud â Phrofi, Olrhain a Diogelu, brechiadau, darparu 

bwyd, parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol, gweithredu gwelliannau ac ati. 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Prif Weithredwr i wneud datganiad lle dywedodd fod yr 

adroddiad yn dangos sut mae'r Cyngor yn hunanymwybodol a bod ganddo 

ddealltwriaeth dda o faterion.   Mae pum mater allweddol yn yr adroddiad - 

Absenoldeb Oherwydd Salwch/Gwastraff/Gwasanaethau Plant/Landlord 

Corfforaethol a Covid-19 a chafwyd cyfle i weithio gyda gwaith craffu ar yr holl 

faterion hyn wrth symud ymlaen. 

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 

Gofynnodd yr Aelodau sut yr oedd y cynigion ar gyfer gweithio gartref a'r swyddfeydd 

craidd yn cael eu cysoni mewn i feddwl strategol.  Dywedodd yr Arweinydd fod 

cymysgedd o allu a meddylfryd.  Bu newid enfawr o ran gweithio gartref ac roedd 

angen edrych ar ofynion craidd yn y dyfodol.   Byddai adroddiad i'r Cabinet ym mis 

Hydref a fydd yn cynnwys yr ymrwymiadau prydles yn Nhŷ Wilcox, cynnal a chadw 

ac ystâd swyddfa ledled y Ddinas sy'n addas at y diben ac sy'n adlewyrchu 

dyletswyddau o ran ymbellhau cymdeithasol; mae'r materion yn cael eu hystyried.  

Roedd Strategaeth Swyddfeydd Craidd ar gyfer llai o adeiladau gwell ac roedd hyn 

yn dal yn gadarn; roedd yn bwysig bod gan bobl yr hyblygrwydd i weithio gartref a 

phan fyddant yn y swyddfa, maent yn ddiogel. 

Roedd yr Aelodau o'r farn nad yw anghydraddoldebau iechyd ledled y Ddinas wedi 

diflannu a bod digwyddiadau diweddar wedi amlygu hyd yn oed mwy o amddifadedd 

fel mater Cenedlaethol; bu effaith hefyd ar y gymuned PDdLlE.  Gofynnodd aelodau 

beth oedd yn cael ei wneud eleni i fynd i’r afael â hyn.  Dywedodd yr Arweinydd nad 

oedd hyn i gyd o dan reolaeth y Cyngor, bod materion yn ymwneud â'r Adran Gwaith 

a Phensiynau a budd-daliadau a COVID ac iechyd y cyhoedd, nad ydynt yn cael eu 

darparu gan y Cyngor.   Y tu hwnt i hynny, bydd y Cyngor yn edrych ar 

benderfyniadau ehangach ar amddifadedd megis Tai, Adfywio, dod â chyflogaeth i 

mewn a'r Strategaeth Economaidd ar gyfer Dwyrain Caerdydd.   Byddai'r Cyngor yn 

ceisio i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU baratoi awdurdodau lleol i gyflawni 

cynlluniau sy'n gwneud gwahaniaeth.   Roedd yr Aelodau o'r farn bod angen mwy o 

ymyrraeth mewn newidiadau iach o ran ffordd o fyw.   Dywedodd yr Arweinydd y 

byddai'n caniatáu cyfleoedd o'r fath pe bai iechyd y cyhoedd yn eistedd gyda 

llywodraeth leol.   Cynlluniau sydd eisoes ar waith drwy'r BGC yw Bwyta'n Dda 

Symud Mwy a Llwybrau Beicio Diogel. 

Nododd yr Aelodau fod lefelau swyddi gwag gweithwyr cymdeithasol yn y 

Gwasanaethau i Blant wedi cynyddu, roedd yr Aelodau'n pryderu am y newidiadau 

rheoli ac yn gofyn beth oedd yn cael ei wneud i fynd i'r afael â hyn.   Dywedodd yr 

Arweinydd fod hwn yn faes yr oedd yn awyddus i fynd i'r afael ag ef.   Ceir 

strategaeth recriwtio newydd, atodiad marchnad a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2020 ac 

yr oeddent yn dechrau gweld canlyniad cadarnhaol.   Cafwyd ymgyrch recriwtio 

rhwng mis Mai a mis Tachwedd a gwefan bwrpasol; hyrwyddo mewnol o ran staff 

mewnol; RhG arweiniol ar gyfer recriwtio yn y maes hwnnw; gweithwyr cymdeithasol 

sydd newydd gymhwyso gyda mentor penodedig, ymhlith dulliau eraill.  Mae'r rhain 
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yn gweld canlyniadau a dylai lefelau swyddi gwag ostwng i 28% erbyn diwedd y mis.   

Roedd mwy o waith i'w wneud ond mae gan bawb y cyfle a'r cyfrifoldeb i hyrwyddo 

Caerdydd fel lle dymunol i ddarpar weithwyr cymdeithasol wneud gwahaniaeth.   Un 

o'r heriau oedd y cynnig cyflog a dylai atodiad y farchnad fynd i'r afael â hyn.   

Ychwanegodd y Prif Weithredwr fod materion y farchnad lafur wedi bod yn sylweddol, 

roedd yn bwysig cyflogi gweithwyr cymdeithasol heb gymwysterau a chynnig 

cyfleoedd gradd a hefyd aros yn agos at brifysgolion er mwyn llenwi swyddi gwag yn 

yr hirdymor. 

Cyfeiriodd yr Aelodau at y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid (GTI) a gofynnwyd a 

oedd y wybodaeth ddiweddaraf am y gwelliannau.  Dywedodd yr Arweinydd fod 

strategaeth wedi'i lansio ym mis Mehefin a bod adborth cadarnhaol wedi dod i law ar 

ymateb y Cyngor i'r adroddiad.   Roedd GTI wedi'i drosglwyddo i Wasanaethau'r 

Glasoed ac roedd y Gwasanaeth Atal Ieuenctid wedi'i sefydlu.   Roedd hon yn daith i 

wella gan gynnwys ymgysylltu'n llawn â'r Gwasanaethau i Blant ehangach; 

strategaeth ddwy flynedd ydoedd ac roedd yn mynd rhagddo'n dda hyd yma; bydd 

ymweliad dilynol ym mis Rhagfyr.   

Gofynnodd yr Aelodau pa effaith y mae pobl sy'n gweithio gartref yn ystod y 

pandemig wedi'i chael ar lefelau salwch.   Dywedodd yr Arweinydd ei fod wedi cael 

effaith er y bu materion eraill fel amddiffyn, cwarantîn a haint.   Ychwanegodd y Prif 

Weithredwr fod darn o waith wedi'i sefydlu i edrych ar absenoldebau hirdymor, yr 

oedd 140 ohonynt ac edrychwyd ar bob achos yn unigol; roedd y dadansoddiad yn 

87% yn absenoldeb hirdymor a 13% o absenoldeb oherwydd salwch tymor byr. 

Nododd yr Aelodau nad yw hunanasesu yn dangos 2 o'r 7 amcan sy'n gwneud 

cynnydd da a bod gan Reoli Gwastraff broblemau parhaus.   Esboniodd yr Arweinydd 

fod gwaith yn cael ei wneud a bod materion hirsefydlog yn adlewyrchu'r heriau a 

wynebir.   Dywedodd y Prif Weithredwr fod Rheoli Gwastraff wedi bod drwy gyfnod 

anodd iawn.  Mae Iechyd a Diogelwch bellach wedi gwella'n amlwg, mae cysylltiadau 

diwydiannol wedi gwella, bu ailstrwythuro sylweddol iawn yn yr ardal o ran rheoli 

canolog a'r gweithlu ehangach a rhagwelwyd y byddai gwelliannau sylweddol yn yr 

ardal ymhen 4/5 mis; nid bychanu'r materion oedd hyn.  Ychwanegodd swyddogion y 

bu llawer iawn o waith yn cael ei wneud gan gynnwys rheolaethau rheoli, rheolaethau 

cyllidebol, Dangosyddion Perfformiad Allweddol a mwy.   Roedd gwaith hefyd gyda 

Llywodraeth Cymru ar gamau fel targedau ailgylchu fel y camau gweithredu cywir.   

Roedd arweinyddiaeth RhG newydd yn y gwasanaeth ac roedd yn bwysig cydnabod 

yr effaith y mae hyn wedi'i gael.  Nododd yr Aelodau y newid rhwng cyfarwyddiaethau 

ar gyfer Rheoli Gwastraff a nododd y Prif Weithredwr bod angen ei wneud a'r 

penderfyniad cywir ydoedd. 

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.  
 
79 :   CYNLLUN CYDRADDOLDEB - I DDILYN  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Gareth Newell, Pennaeth 

Perfformiad a Phartneriaethau a Sîan Sanders, Rheolwr Gweithredol, Diogelwch 

Cymunedol, Cydlyniant ac Ymgysylltu. 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad lle dywedodd 

fod hwn yn ddarn gwych o waith a chyn y cyfnod cloi bu ymgynghori â rhanddeiliaid a 
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staff.  Mae'n dyfnhau ac yn cryfhau'r gwaith y mae'r Cyngor yn ei wneud fel 

Awdurdod Lleol ar faterion cydraddoldeb a bydd yn helpu i ddylanwadu ar bolisi wrth 

symud ymlaen.  Mae 4 amcan yn y strategaeth pedair blynedd a bydd angen craffu 

arni drwy gydol y 4 blynedd.  

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 
Nododd yr Aelodau nad yw'n ymddangos y cyfeirir at gynllun 2016-2020 yn y cynllun 

hwn a gofynnwyd a oedd nodau'r cynllun blaenorol wedi'u cyflawni a'u monitro a sut y 

byddai'r cynllun presennol yn cael ei fonitro.   Dywedodd swyddogion ei bod yn 

ofynnol llunio adroddiad blynyddol yn erbyn amcanion; mae adroddiad yn mynd i'r 

Cabinet bob mis Medi i'w adolygu a byddai gan y Cynllun Corfforaethol a'r adroddiad 

chwarterol adran sy'n darparu manylion perthnasol.   Ychwanegodd swyddogion fod 

bwlch o 18 mis ar yr Adroddiad Blynyddol ar hyn o bryd, ond maent wedi ceisio 

sicrhau ei fod yn cyd-fynd cymaint â phosibl.   Mae integreiddio â'r Cynllun 

Corfforaethol yn sicrhau bod gan wasanaethau, o fewn grwpiau diffiniedig, ddata 

adrodd da.  

Gofynnodd yr Aelodau sut y byddai'r cynllun yn bwydo i mewn i'r Tasglu 

Cydraddoldeb Hil.   Dywedodd swyddogion ei fod wedi'i nodi fel un allweddol y gellir 

ei gyflawni yn y strategaeth; mae'r Tasglu yn cael ei gyfarfod cyntaf ym mis Hydref, 

byddai adroddiad i'r Cabinet a chyfeiriadau yn yr adroddiad yn erbyn y Cynllun.  

Gofynnodd yr Aelodau am ymgysylltu â'r grwpiau y mae'r strategaeth yn estyn allan 

a'u dilyn.   Dywedodd swyddogion mai'r adroddiad ymgynghori sy'n rhoi manylion yr 

ymgynghoriad 6 mis, y bu cyrhaeddiad eang o ran ymgynghori ar-lein, ar bapur, 

gydag ymchwilwyr ar lawr gwlad mewn wardiau, grwpiau ffocws a grwpiau staff heb 

gynrychiolaeth ddigonol.   Cafwyd ymateb da gan Arc Ddeheuol y Ddinas; nodwyd 

camau gweithredu blaenoriaeth allweddol ac ailedrychwyd ar amcanion mewn 

digwyddiad ymgysylltu â staff a gynhaliwyd ym mis Ionawr, a fynychwyd gan 70 o 

bobl. 

Gofynnodd yr Aelodau sut y gellid sicrhau cefnogaeth sefydliadol, sut y byddai'n cael 

ei fonitro a sut y byddai diffyg cydymffurfio yn cael sylw.   Dywedodd swyddogion fod 

cytundeb eisoes wedi bod o'r gwasanaeth perthnasol; roedd mecanwaith adrodd 

newydd sy'n rhoi mwy o gyfle i herio ac adrodd yn adeiladol i'r Cabinet.  Roedd yn 

bwysig ei wneud yn rhan o fusnes craidd.  

Nododd yr Aelodau hyd y papurau a meddwl tybed a fyddai Crynodeb Gweithredol yn 

well.  

Gofynnodd yr Aelodau a fyddai hyfforddiant ar gael i staff ac esboniodd Swyddogion 

eu bod wedi ail-lansio'r pecynnau hyfforddiant cydraddoldeb yn gynharach yn y 

flwyddyn.  Roedd gwaith monitro ac adborth ar farn y staff ar hyfforddiant hefyd yn 

cael eu monitro gan asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb.  

Gofynnodd yr Aelodau beth fyddai'n cael ei ystyried yn llwyddiant.   Esboniodd 

swyddogion y byddent yn edrych ar ddata perthnasol, ble'r ydym yn awr ac yn edrych 

ar gynnydd; roedd yn ymwneud â chau'r bwlch ac os nad oedd yn cael yr effaith a 

ddymunir, byddent yn edrych ar sut i wneud pethau'n wahanol.   Roedd yn bwysig 

codi'r proffil ac roedd cynlluniau ar gyfer digwyddiad staff blynyddol.   Ychwanegodd 
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Aelodau'r Cabinet y byddai adroddiad blynyddol i'r Cabinet hefyd a'r cyfle i graffu ar 

hyn fel y gall y pwyllgor weld y cynnydd sy'n cael ei wneud.  

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.  
 
80 :   TREFNIADAU UWCH REOLWYR - I DDILYN  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver - yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad, Paul Orders - Prif Weithredwr ac Anita Batten – 
Rheolwr Gweithredol – Pobl, Partneriaid ac Adnoddau Dynol 

 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad lle dywedodd 

fod cyfle i ail-lunio'r haen uwch reolwyr oherwydd i’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Cymdeithasol adael i ymgymryd â dyrchafiad.  Amlinellodd yr adroddiad newid yn y 

cyfrifoldeb statudol am wasanaethau cymdeithasol.  

Gwahoddodd y Cadeirydd y Prif Weithredwr i wneud datganiad lle dywedodd fod 

swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol wedi'i chreu 3 blynedd yn ôl i gryfhau capasiti 

corfforaethol yn y gwasanaethau cymdeithasol a hefyd fel bod y gwasanaethau 

cymdeithasol yn cael cymorth oddi wrth Wasanaethau Cymunedol.   Bu rhywfaint o 

lwyddiant o fewn Gwasanaethau Ataliol a Gwasanaethau Byw'n Annibynnol ac ati, 

sy'n adlewyrchu gallu swydd y Cyfarwyddwr Corfforaethol i dorri ar draws 

gwasanaethau a seilos proffesiynol.  Yn awr, yr awgrym yw mynd gam ymhellach fel 

bod y cyfrifoldeb statudol dros wasanaethau cymdeithasol yn eistedd â’r 

Cyfarwyddwr Corfforaethol, ac o ran y rheolwyr sy'n adrodd i'r Cyfarwyddwr hwnnw; 

bydd hyn yn caniatáu ar gyfer integreiddio pellach rhwng Gwasanaethau Cymunedol 

a Gwasanaethau Cymdeithasol.   Y Cyfarwyddwr Corfforaethol oedd yn gyfrifol am 

Wastraff dros dro ac ni fyddai hyn yn gynaliadwy wrth symud ymlaen, yr argymhelliad 

yw y gall y cyfrifoldeb am symud Gwastraff i Ddatblygu Economaidd a gall CPT 

ganolbwyntio ar faterion Cynllunio, Priffyrdd a Thrafnidiaeth. 

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 
Nododd yr Aelodau fod Rheoli Gwastraff wedi disgyn o dan dair cyfarwyddiaeth 

wahanol yn ystod y 18 mis diwethaf, bu newid yn y Cyfarwyddwyr ac ar y lefel rheoli 

uchaf.  Dywedodd y Prif Weithredwr, pan ddychwelodd i'r Awdurdod fod 

Cyfarwyddwyr Gwasanaethau i Oedolion a Chyfarwyddwr i Blant ond eu bod mewn 

gwahanol gyfarwyddiaethau, roedd y penderfyniad i'w hintegreiddio yn un cywir.  

Erbyn hyn roedd angen mwy o integreiddio rhwng Tai a Chymunedau a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, ac mae gan Dai a Chymunedau rai o'r arferion 

perfformiad gorau.   O ran Rheoli Gwastraff, cymerwyd rhai camau sylweddol, mae 

tîm y Rheolwr Gweithredol yn wahanol iawn i 18 mis yn ôl ac roedd y Prif Weithredwr 

yn hyderus bod y sefyllfa llawer mwy sefydlog nag yr oedd.  Ychwanegodd mai ei 

asesiad oedd y byddai Rheoli Gwastraff yn cyd-fynd â'r gyfarwyddiaeth Datblygu 

Economaidd.   Dywedodd na allwch gael strwythur sefydliadol sy'n cael ei osod yn 

derfynol erioed, mae angen iddo allu addasu ac adlewyrchu unrhyw newidiadau 

mawr. 

Gofynnodd yr Aelodau a oedd meysydd yn cael eu symud i'r gyfarwyddiaeth Tai a 

Chymunedau oherwydd ei record perfformiad.  Dywedodd y Prif Weithredwr fod 
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cryfderau sylweddol yn yr ardal Tai a Chymunedau a gyda dyrannu dynodiad statudol 

i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol, roedd angen i Reoli Gwastraff symud. 

Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'n rhaid i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 

gael y meini prawf o brofiad gwaith cymdeithasol.   Dywedodd y Prif Weithredwr nad 

oes rheidrwydd am hyn ac nad oedd gan lawer y meini prawf hyn; mae angen hyder 

bod yr unigolyn yn gymwys ar gyfer rôl dynodiad statudol ac mae ganddo'r hyder 

hwnnw. 

Gofynnodd yr Aelodau pa feysydd y byddid yn edrych arnynt nesaf a chynghorodd y 

Prif Weithredwr y byddai ail-lunio sylweddol o’r UDRh maes o law, ac nid yw'n arfer 

da gwneud hyn yn gynnar mewn gweinyddiaeth. 

Roedd yr Aelodau'n falch o weld gwaith cymdeithasol yn cael ei adlewyrchu yn yr 

UDRh ac roeddent o'r farn y byddai'n ddefnyddiol gweld sut y caiff hyn ei wireddu 

mewn cyfarfod pwyllgor yn y dyfodol.  Cytunodd y Prif Weithredwr ac ychwanegodd 

fod gwaith cymdeithasol yn rhan annatod o'r UDRh a byddai Uwch Dîm Rheoli 

Gwaith Cymdeithasol yn weithwyr cymdeithasol cymwys. 

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.  
 
81 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL 2019/20  
 
PENDERFYNWYD: cymeradwyo'r adroddiad. 
 
82 :   RHAGLEN WAITH 2020/21  
 
PENDERFYNWYD: cymeradwyo'r adroddiad. 
 
83 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
84 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - I'W GADARNHAU  
 
 
The meeting terminated at 4.45 pm 
 


