
PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A CHRAFFU PERFFORMIAD 
 
DYDD MAWRTH, 18 MAI 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Walker(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ahmed, Berman, Cowan, Henshaw, Lister a/ac 
Mackie 
 

17 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan Sarah McGill. 
 
18 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
19 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr ac 24 Chwefror 2021 
fel cofnod cywir. 
 
20 :   UCHELGAIS PRIFDDINAS: ADFER AC ADNEWYDDU SEFYDLIADOL - I 

DDILYN  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd; 
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. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r Cabinet yr wythnos hon yn ystyried sut mae'r 
Cyngor yn ceisio addasu i heriau a chyfleoedd yr amgylchedd gweithredu newydd 
wrth i'r ddinas ddod allan o gyfnod presennol pandemig Covid-19.  Mae’r 
adroddiadau yn nodi'r camau a gynigir i gyflawni Rhaglen Adfer ac Adnewyddu ac 
roedd hwn felly yn gyfle i graffu cyn penderfynu wrth geisio cymeradwyaeth y Cabinet 
i sefydlu Uchelgais Prifddinas: Rhaglen Adfer ac Adnewyddu.  

 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Arweinydd, yr Aelod Cabinet a'r Prif Weithredwr i wneud 
datganiadau y gwnaethant esbonio ynddynt rôl y Cyngor wrth ymateb i'r pandemig; 
pwysigrwydd gweithio gyda phartneriaid yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus wrth 
symud ymlaen; edrych ar yr hyn a weithiodd yn dda yn ystod y pandemig i fod yn sail 
i fusnes fel arfer wrth symud ymlaen; rhestru'r penaethiaid a nodir yn yr adroddiad a 
fydd yn llywio'r broses o drawsnewid gwasanaethau'n effeithiol ac y byddai adroddiad 
yn cael ei ddwyn yn ôl i'r Cabinet ym mis Medi ar gyfer y strategaeth derfynol ar ôl 
cyfnod o ymgynghori.  Hysbyswyd yr Aelodau hefyd am y dychweliad cyfyngedig i 
Neuadd y Sir tra bod ymbellhau cymdeithasol yn parhau; y newidiadau tymor hwy 
megis gweithio hybrid, adolygiad o lety staff a gweithio mewn ardal; asesu rolau staff 
yn bedwar categori a'r rhaglen aml-elfen a dynnwyd ynghyd â gwahanol feysydd 
gwaith, a oedd yn weladwy i'r Aelodau ac y byddai adolygiad ymhen 12 mis. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau: 
 



Wrth drafod y model gweithio Hybrid, gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd y bydd gan 
gyflogeion ddewis ac y bydd eu hamgylchiadau personol yn cael eu hystyried wrth 
benderfynu sut y maent yn gweithio yn y dyfodol.  Eglurodd yr Arweinydd a'r Prif 
Weithredwr eu bod yn effro i amgylchiadau cyflogeion ac y byddant yn treulio'r 2/3 
mis nesaf yn gweithio ar y model; rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau personol a'u lles 
corfforol a meddyliol; mae'r materion yn ganolog i'r drafodaeth gydag Undebau Llafur 
wrth symud ymlaen a dyma sut yr oedd y cam cychwynnol o ddychwelyd i Neuadd y 
Sir wedi'i flaenoriaethu.  Roedd yr Aelodau o'r farn y gallai'r geiriad yn yr adroddiad 
adlewyrchu hyn yn gliriach. 
 
Trafododd yr Aelodau waith cartref ac er eu bod yn croesawu'r gostyngiad yn lefelau 
salwch staff, roeddent wedi sylwi y bu rhai materion yn ymwneud â chysylltu â staff 
ac amserlenni ar gyfer ymatebion.  Roedd yr Aelodau o'r farn y dylid cael grwpiau 
cyfeillio ar gyfer gweithwyr newydd.     Esboniodd swyddogion fod gweithwyr newydd 
wedi bod yn Neuadd y Sir wedi ymbellhau'n gymdeithasol yn ogystal â chymryd rhan 
mewn sesiynau hyfforddi ar-lein.  Mae carfan hyfforddeion prentisiaeth pobl ifanc 
wedi bod yn cymdeithasu ar wahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac yn 
gwneud llawer o bethau gyda'i gilydd.  Ychwanegodd y Prif Weithredwr fod hyn yn 
ystyriaeth bwysig yn y tymor hwy o ran ethos sefydliadol a bod angen y cydbwysedd 
cywir o rithwir ac wyneb yn wyneb yn y model gweithio hybrid; y gobaith oedd y 
byddai lefelau salwch gwell yn cael eu cynnal yn y model hybrid ond roedd yn bwysig 
cefnogi rheolwyr i sicrhau dull gweithredu cyson.  Pan ofynnwyd sut mae 
cynhyrchiant yn cael ei fesur, eglurodd y Prif Weithredwr ei fod ar sail gwasanaeth 
fesul gwasanaeth yn erbyn canlyniadau'r sefydliad. Roedd yr Arweinydd o'r farn y 
gallai materion cyswllt ac amserlen hefyd adlewyrchu'r pwysau y mae'r Cyngor wedi 
bod oddi tanynt dros y 15 mis diwethaf. Roedd yr Aelodau'n gwerthfawrogi'r pwysau 
ar staff ond gallent weld yr angen am adroddiad ar berfformiad ac atebolrwydd 
gweithwyr i'r rhai sy'n gweithio gartref. . Gwnaethant dynnu sylw at y ffaith y dylid 
cadw aelodau yn y ddolen pe bai oedi o ran amser yn ymatebion i'r gwasanaeth. 
 
O ran diwylliant, gofynnodd yr Aelodau pwy fyddai'n gyrru'r newidiadau, yn gwybod 
beth sydd angen ei wneud a sut y byddai'n cyd-fynd â'r hyn sy'n ofynnol.  Eglurodd y 
Prif Weithredwr mai ei gyfrifoldeb ef fyddai hynny a byddai'n fater o wasanaethau'n 
myfyrio ar yr hyn sydd wedi'i wneud yn dda dros y pandemig a sut y gellir cadarnhau 
hyn a'i yrru ymlaen; ni fyddai'n broses gyflym ond yn waith parhaus gyda rheolwyr 
canol ac uwch reolwyr, gan ganolbwyntio ar ganlyniadau a gosod tasgau a gwirio 
gydag unigolion a thimau; mae angen atgyfnerthu diwylliant sefydliadol.  Efallai y 
bydd angen adlinio yn y tymor hwy a gall strwythurau newid, yn ogystal â thelerau ac 
amodau'r cyflogai a fydd yn gofyn am ddiweddaru contractau gweithwyr.  
Pwysleisiodd swyddogion bwysigrwydd ymgysylltu â chyflogeion yn ystod newid 
diwylliant. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pryd yr oedd yn debygol y gallent ddychwelyd i Siambr y 
Cyngor a beth oedd yr amserlenni ar gyfer cyflwyno gweithio hybrid.  Dywedodd yr 
Arweinydd y gofynnwyd i Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd wneud gwaith ar 
y model hybrid ac mai ef oedd yn y sefyllfa orau i ddarparu'r wybodaeth hon. 
 
Wrth drafod gweithio mewn partneriaeth, gofynnodd yr Aelodau pa mor ymroddedig 
oedd aelodau eraill o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i weithio mewn 
partneriaeth/ardal.  Esboniodd yr Arweinydd fod awydd i weithio'n wahanol; gweithio 
mewn partneriaeth yng Nghaerdydd wedi bod yn gryf erioed ac wedi'i gryfhau 
ymhellach yn ystod y pandemig.  Ychwanegodd y Prif Weithredwr y bu newid 



cadarnhaol; Mae’r BIP yn cynllunio ar gyfer y dyfodol, gan adeiladu seilwaith 
cymunedol, cymryd cyfleoedd ar y cyd/hyb, rhannu lleoliadau ac ati. Roedd lefel dda 
o weithio amlasiantaethol. 
 
O ran gweithio amlasiantaethol, gofynnodd yr Aelodau sut y byddai hyn yn gweithio'n 
ymarferol.  Esboniodd yr Arweinydd y byddai'n gyfuniad o asiantaethau'n rhannu 
mannau ffisegol a hefyd timau sy'n cynnwys pobl o wahanol asiantaethau. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw feysydd gweithio mewn partneriaeth nad 
oeddent wedi mynd yn dda ac yr oedd angen eu gwella a hefyd beth oedd profiadau'r 
Cyngor a'r sector preifat.  Dywedodd yr Arweinydd ei fod wedi cael adborth 
cadarnhaol iawn; mae grwpiau busnes a rhanddeiliaid wedi cydnabod rôl y Cyngor o 
ran darparu cymorth ariannol ac fel cyfrwng i Lywodraeth Cymru pan oeddent yn 
teimlo nad oeddent yn cael eu cynrychioli, e.e. y sector lletygarwch.  Nid oedd yr 
Arweinydd yn ymwybodol o feysydd lle nad oedd gweithio mewn partneriaeth wedi 
gweithio'n dda yn weithredol, yn strategol roedd o'r farn ei fod wedi gweithio'n dda a 
bod y Cyngor wedi cael cefnogaeth gan y sector preifat.  Ychwanegodd y Prif 
Weithredwr y bu cynnydd enfawr yn lefel yr integreiddio rhwng gweithwyr iechyd 
proffesiynol a gwasanaethau'r Cyngor a byddai hyn yn dylanwadu ar y gwaith o lunio 
gwasanaethau yn y dyfodol yn ychwanegol at bartneriaethau rhanbarthol; roedd yr 
Arweinydd o'r farn bod rôl i lywodraeth leol ym maes iechyd y cyhoedd yn y dyfodol.  
 
Gofynnodd Aelodau am fwy o wybodaeth am waith ardal.   Esboniodd y Prif 
Weithredwr y byddai hyn yn weithio cydgysylltiedig megis timau rhyddhau mewn 
ysbytai, a'r berthynas integredig iawn rhwng y GIG a chartrefi gofal.  Hefyd rhwng 
ysgolion a Gwasanaethau i Mewn i Waith, gyda gwasanaethau cyngor a budd-
daliadau yn mynd i ysgolion, gan gydnabod bod ysgolion uwchradd yn ganolog i'r 
gymuned leol.  Byddai gwasanaethau'n cael eu hystyried yn gyfannol, byddai 
cyfleoedd hefyd am bwyntiau cyswllt i staff ledled y Ddinas.  Pan ofynnwyd faint o 
ardaloedd a fyddai, dywedodd y Prif Weithredwr y byddai hyblygrwydd, byddent yn 
seiliedig ar y gymuned ehangach a’r ffordd y’u cefnogir; roedd gwaith i'w wneud o 
hyd ar hyn.  Esboniodd yr Arweinydd y byddai'n arwain ar y gwaith hwn fel Cadeirydd 
y BGC. 
 
Wrth drafod agwedd ddigidol y cynigion, gofynnodd yr Aelodau am gyllidebu a 
chefnogaeth cefn swyddfa.  Esboniodd swyddogion y byddai cryn dipyn o wariant 
technegol yn ystod y flwyddyn.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi rhywfaint o hyn 
drwy gronfa caledi Covid.  Hefyd, roedd llawer o seilwaith technegol eisoes ar waith 
megis Office 365 ac roedd yr un caledwedd yn galluogi'r Cyngor i newid yn gyflym i 
weithio o bell.  Y trawsnewid digidol; mae'r broses o’r dechrau i’r diwedd ar gyfer 
cwsmeriaid ac ati wedi'i chynnwys yn y gyllideb bresennol, mae hyn yn cynnwys 
cymorth cefn swyddfa, ond bydd rhai rolau'n newid a bydd TGCh ar flaen yr agenda 
trawsnewid. 
 
O ran y dull Dewis Digidol, gofynnodd yr Aelodau sut y gellid sicrhau nad yw pobl yn 
cael eu gadael ar ôl a'u hallgáu'n ddigidol ac nad yw gwybodaeth bwysig yn cael ei 
cholli yn y llu o wybodaeth ddigidol y mae pobl yn ei chael bob dydd.  Cytunodd 
swyddogion fod hyn yn her wrth gynnal ymgynghoriadau, wrth symud ymlaen, byddai 
hyn yn ddigidol i’r rhan fwyaf ac yna'n ystyried lle nad yw ymatebion yn dod i mewn 
ac yn targedu gyda dull gwahanol ac yn defnyddio'r gymuned i helpu; byddai'r dull 
hybrid hwn yn rhan o'r Strategaeth Ymgysylltu â Dinasyddion newydd. 
 



Wrth drafod y Rhaglen Gyffredinol – rheoli a monitro, nododd yr Aelodau ei bod yn 
brosiect enfawr ac yr hoffent weld cynllun gweithredu 12 mis gydag amserlen fel bod 
atebolrwydd a gall y Pwyllgor ei adolygu.  Esboniodd y Prif Weithredwr mai Chris Lee 
oedd yr Uwch Swyddog Cyfrifol, gydag ef ei hun, a bod cynllun y rhaglen yn cael ei 
ddatblygu; byddai hyn yn cael ei rannu'n gydrannau ag amserlenni y gall y Pwyllgor 
eu monitro wedyn.  Nodwyd y byddai atebolrwydd a rheolaeth ar ganlyniadau yn cael 
eu cynnwys ynddo. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn y gallai fod cynlluniau gweithredu ac amserlenni ar waith ar 
gyfer partneriaethau wrth symud ymlaen hefyd ac roedd yr Arweinydd o'r farn bod 
hwn yn bwynt teg a gobeithio y gellid ei nodi.  Roedd yn bwysig, lle'r oedd gweithio 
amlddisgyblaethol, y gallai rhai staff weithio gyda'i gilydd ond adrodd i wahanol 
reolwyr, felly mae rhaid cael atebolrwydd; roedd atebolrwydd hefyd i Aelodau 
etholedig. 
 
Wrth drafod Rheoli Perfformiad, gofynnodd yr Aelodau sut olwg fyddai ar y fframwaith 
rheoli perfformiad.  Esboniodd swyddogion fod deddfwriaeth genedlaethol newydd 
ynglŷn â hyn gyda phwyslais mawr ar hunanasesu.  Mae'r Cyngor wedi rhoi sawl 
system ar waith, megis cynnwys craffu, archwilio sut mae perfformiad yn cysylltu â'r 
Cynllun Corfforaethol; pwyslais ar p'un a yw gwasanaethau'n cael eu darparu'n 
effeithiol ai peidio, ac asesiadau gan gymheiriaid unwaith fesul cylch etholiadol. 
 
Wrth drafod pynciau cyffredinol, roedd yr Aelodau o'r farn bod diffyg 
manylion/cynnwys ar berthnasoedd busnes yn y ddogfen.  Esboniodd yr Arweinydd 
fod adroddiadau eraill fel rhan o'r gyfres adroddiadau hon gyda mwy o wybodaeth, 
megis yr Adroddiad Adfer y Ddinas; esboniodd yr Arweinydd fod ymgysylltu manwl â 
busnesau a bod y sector preifat yn rhoi gwybod i'r Cyngor beth sydd ei angen arnynt 
wrth symud ymlaen, ac mae gan y Cyngor y pwerau cynnull i ddod â phethau at ei 
gilydd.  Rhoddodd yr Arweinydd enghraifft y Sgwâr Canolog gyda'r BBC a bellach 
Legal and General lle mae'r Cyngor yn gosod y cyd-destun ac yn cymryd arweiniad 
a'r sector preifat yn manteisio ar y cyfleoedd. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn y gallai Addysg, Prifysgolion ac Addysg Uwch gael lle 
cryfach yn y ddogfen.  Trafododd yr Aelodau gryfhau partneriaethau gydag Addysg 
Uwch a Phrifysgolion a'u bod o bosibl yn dod yn rhan o'r BGC. 
 
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. 
 
21 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi'r briff 'Cipio ac Adrodd ar Effaith Craffu'; roedd yr 
Aelodau'n ymwybodol o'r gwaith y mae’r pwyllgor wedi'i wneud yn y maes hwn o'r 
blaen ac mae hyn yn gadarnhad bod system bellach ar waith i gasglu a chofnodi'r 
data. Atgoffwyd yr Aelodau y gallant yn awr wneud argymhellion ar ôl craffu ar 
faterion yn y pwyllgor, nid dim ond drwy waith gorchwyl a gorffen.  Rhaid i'r 
Cadeirydd wneud unrhyw argymhellion yn glir ar ddiwedd llythyron, yna bydd ymateb 
yn ffurfiol yn cael ei wneud, byddant yn cael eu monitro ar gyfer cynnydd, ac yn cael 
eu hadrodd yn ôl bob chwe mis. 

Darparwyd y wybodaeth ddiweddaraf am ohebiaeth yn deillio o gyfarfodydd craffu 
diweddar i'r Aelodau.   



Gofynnwyd i'r Aelodau nodi Blaenraglen Waith y Pwyllgor ar gyfer Mis Mehefin a mis 
Gorffennaf 2021, ac ers cyhoeddi'r Rhaglen, y bu rhai addasiadau i Flaengynllun y 
Cabinet ac felly caiff cynllun y Pwyllgor ei addasu yn unol â hynny. Mae'r Strategaeth 
Eiddo Corfforaethol wedi symud i fis Gorffennaf ac mae polisi Gweithio Gartref wedi 
symud i fis Medi. 
 
22 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
23 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 9 MEHEFIN 2021  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.55 pm 
 


