
PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A CHRAFFU PERFFORMIAD 
 
DYDD MERCHER, 9 MEHEFIN 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Walker(Cadeirydd) 

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

1 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAU PWYLLGOR  
 
Nodwyd. 
 
2 :   CYLCH GORCHWYL  
 
Nodwyd. 
 
3 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
4 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
5 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mai 2021 yn gofnod cywir. 
 
6 :   ALLDRO 2020/2021- I DDILYN  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod gan y Pwyllgor gylch gwaith o fewn ei 
Gylch Gorchwyl i fonitro cyllideb y Cyngor drwy gydol y flwyddyn ac mae Alldro 
2020/21 o ddiddordeb arbennig yn dilyn blwyddyn anodd. Mae'r adroddiad hwn yn 
cwblhau'r broses fonitro ariannol ar gyfer 2020/21 ac mae'n gyfle i’r Aelodau fyfyrio ar 
sefyllfa ariannol y Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn, Mawrth 2021.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau, er na fyddai'r papurau ar gyfer yr eitem hon ar gael i'r 
cyhoedd tan ddydd Gwener, pan gyhoeddir papurau'r Cabinet, y gallai'r Pwyllgor 
gyfeirio'n uniongyrchol at y papurau wrth graffu arnynt. 

Atgoffwyd yr Aelodau y byddai Atodiad 8 yn parhau'n gyfrinachol wrth gyhoeddi 
papurau'r Cabinet gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad a geir 
ym mharagraffau 14 a 21 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. Felly, pe bai'r 
Aelodau'n dymuno gofyn cwestiynau sy’n cyfeirio at Atodiad 8, byddai angen i’r 
Pwyllgor gynnal sesiwn gaeedig.   
 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau; Ian 
Allwood, Pennaeth Cyllid; Anil Hirani, Rheolwr Gweithredol Cyfalaf, Corfforaethol a’r 
Trysorlys a Rob Green, Rheolwr Gweithredol (Rheoli Ysgolion a Chyllidebau) i'r 
cyfarfod. 



 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad ac ar ôl hynny 
rhoddodd y Swyddogion gyflwyniad i’r Aelodau.  Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r 
aelodau ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau; 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at danwariant cyfalaf a gofynnon nhw a oedd unrhyw 
ddadansoddi wedi'i wneud ar hyn.  Esboniodd yr Aelod Cabinet fod yr atodiadau'n 
manylu ar y gorwariant a’r tanwariant a bod cynllunio ar y gweill i fynd yn ôl ar y 
trywydd iawn. 
 
Nododd yr Aelodau fod cynllun y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref wedi llithro 
am dros flwyddyn a gofynnon nhw am sicrwydd bod gwaith yn mynd rhagddo ar hyn.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod angen nodi safle o hyd ond gellid cael unrhyw 
fanylion gwaith penodol gan Swyddogion Rheoli Gwastraff. 
 
Gan gyfeirio at falansau Ysgolion, nododd yr Aelodau y cyllidebau diffyg mewn rhai 
ysgolion a gofynnon nhw a oedd y rhain wedi'u hatgyfeirio at yr adran Archwilio.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 8 ysgol â chyllideb diffyg, cynlluniwyd 6 o'r rhain a 
chafwyd 2 gais i symud i ddiffyg.  Roedd yr adran Archwilio’n ymwybodol o'r rhain. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am gymorth y gronfa Caledi Covid i fusnesau a pha mor hir y 
byddai hyn yn parhau.  Dywedodd y swyddogion y byddai’n parhau tan ddiwedd Medi 
2021 ar hyn o bryd, ond eu bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar estyniad a 
meini prawf ar gyfer y gronfa wrth i'r pandemig barhau. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn bod y gyllideb wedi'i rheoli'n dda mewn blwyddyn mor 
anodd a chanmolon nhw’r Aelodau Cabinet a’r Swyddogion am eu gwaith ar hyn a'r 
llwyddiant o ran hawliadau o'r gronfa galedi.  Gofynnodd yr Aelodau pa wersi y gellid 
eu dysgu o hyn a'r hyn y gellid ei roi ar waith wrth symud ymlaen o ran gwydnwch 
gwasanaethau.  Canmolodd yr Aelod Cabinet y gwaith a wnaed gan Swyddogion 
hefyd.  Esboniodd fod maint y pandemig wedi gofyn am ymyrraeth gan y Llywodraeth 
Ganolog a’r Llywodraeth Leol; roedd wedi dangos bod yr angen am wydnwch 
ariannol da a gwydnwch gwasanaethau’n bwysig iawn.  Roedd y Gwasanaethau 
Digidol wedi bod yn sylweddol bwysig a byddai'r rhain yn parhau.  Ychwanegodd y 
swyddogion fod Covid-19 wedi cynnig cyfleoedd i drawsnewid gwasanaethau digidol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y byddai'r adroddiad hwn yn llywio'r Cynllun Ariannol 
Tymor Canolig.  Trafododd yr Aelodau sut y byddai cost Covid-19 yn effeithio ar 
gyllidebau'r dyfodol a'r risgiau wrth symud ymlaen fyddai arbedion ac incwm.  
Nodwyd y dylid cael mwy o eglurder ynghylch ariannu yn y dyfodol, yn enwedig o ran 
y Rhaglen Gyfalaf. 
 
Nododd yr Aelodau y tanwariant a'r swyddi gwag yn y gwasanaeth Parciau. Nododd 
yr Aelodau hefyd y tanwariant yn yr adran Rheoli Cyfleusterau ond roeddent yn 
ymwybodol y byddai angen gwario mwy wrth ailagor yr adeiladau.  Cafodd yr 
Aelodau eu synnu gan y gorwariant yn y Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 
ac roeddent yn pryderu y gallai fod goblygiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau y bu rhywfaint o adlinio, ond ei bod yn gymhleth rhagweld 
gwariant ar achosion cymhleth y Gwasanaethau Plant.  Roedd hefyd wedi bod yn 
anodd recriwtio staff mewnol. 
 



Gofynnodd yr Aelodau a oedd lefelau benthyca yn gynaliadwy a dywedwyd wrthynt 
fod y Cyngor llawn wedi cymeradwyo'r adroddiad ar hyn.  Nodwyd y byddai'r adferiad 
o Covid-19 yn gofyn am fwy o fuddsoddi ac roedd dyfarniad i'w wneud ynghylch sut y 
caiff hyn ei ariannu. Caiff fforddiadwyedd ei adolygu'n flynyddol hefyd. 
 
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.  
 
7 :   SWYDDOGAETH GAFFAEL CYNGOR SIR FYNWY- I DDILYN  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Pwyllgor yn gyfrifol am graffu ar wasanaeth 
Comisiynu a Chaffael y Cyngor a’i fod felly’n craffu ar gynnig y Cyngor i dderbyn 
Dirprwyaeth Weithredol 3 blynedd gan Gyngor Sir Fynwy i gyflawni ei Swyddogaeth 
Gaffael ochr yn ochr â'n swyddogaeth ni.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee - Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a 
Steve Robinson - Rheolwr Gweithredol Comisiynu a Chaffael ar gyfer yr eitem hon.  

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau;  
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurder ar y manteision i'r Cyngor.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau y byddai'n cynyddu gwydnwch y swyddogaeth gaffael a hefyd yn cynyddu'r 
sylfaen wybodaeth.  Ystyriwyd bod hwn yn gyfle da i fod yr Awdurdod Lleol cyntaf i 
wneud hyn ac i fod yn ganolfan ragoriaeth. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y byddai'r amser a dreuliwyd yn gweithio ar hyn yn cael ei 
gofnodi a dywedwyd wrthynt eu bod yn defnyddio pecyn penodol i gofnodi'r holl 
orbenion, fel y trafodwyd gyda chydweithwyr cyllid i gadw popeth ar wahân i fusnes 
Cyngor Caerdydd. 
 
Roedd yr Aelodau'n meddwl tybed a oedd Cymorth Gorfforaethol ar gyfer hyn a 
dywedwyd wrthynt fod y cymorth hwnnw ar gael, roedd y Cyfarwyddwyr Adnoddau 
Corfforaethol bob amser wedi cefnogi'r dull cydweithredol hwn a hoffent ei ddatblygu 
ymhellach. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn y gallai'r Cyngor, wrth symud ymlaen, edrych ar bartneriaid 
y tu allan i Dde-ddwyrain Cymru hefyd. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn y gellid bod wedi nodi manteision hyn yn gliriach yn yr 
adroddiad. 

 
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.  
 
8 :   AIL-GAFFAEL FFRAMWAITH ADEILADU PRIFFYRDD A SIFIL 

CYDWEITHREDOL DE-DDWYRAIN CYMRU- I DDILYN  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn craffu ar gynnig y Cabinet i 
gymeradwyo tîm Comisiynu a Chaffael y Cyngor i ail-gaffael trefniadau ar gyfer 
comisiynau ymgynghoriaeth sifil ac adeiladu ar ran holl gyrff y sector cyhoeddus yng 



Nghymru.  O'r herwydd, gallai'r Pwyllgor brofi sut y bydd y Cyngor yn elwa o arwain y 
gwaith ail-gaffael hwn. 
 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau; 
Steve Robinson, Rheolwr Gweithredol Comisiynu a Chaffael a Chris McClellan,  
Uwch Reolwr Categori ar gyfer yr eitem hon. 

Gwnaeth y Cynghorydd Weaver ddatganiad byr ac ar ôl hynny gwahoddodd y 
Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau;  
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r ardoll yn talu costau Caerdydd a dywedwyd wrthynt 
y byddai’n gwneud hynny.  Mae'r bwrdd sy'n rheoli'r fframwaith yn cymeradwyo 
costau staff ac yn ystyried ei bod yn gystadleuol iawn o'i chymharu ag eraill. 
 
Trafododd yr Aelodau'r gronfa gwerth cymdeithasol a gofynnon nhw sut y penderfynir 
ar y gwariant.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'n cael ei ledaenu'n deg o 
amgylch y rhanbarth. 
 
O ran Rheoli Ansawdd, roedd gan yr Aelodau bryderon am weithredwyr sydd wedi 
cael adroddiadau negyddol yn y gorffennol yn dal i allu ymuno â'r fframwaith.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod dangosyddion perfformiad allweddol ar amser, 
ansawdd a chost; os oes gan weithredwr 3 neu fwy o adroddiadau negyddol, gellir ei 
atal dros dro; rhoddir hyfforddiant i swyddogion ar reoli contractau i liniaru yn erbyn y 
mater hwn. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y caiff prisiau eu harchwilio a dywedwyd wrthynt fod 
Canllaw Prisiau Cyfartalog ac Atodlen Ardrethi sy'n cael eu diweddaru'n flynyddol, 
mae cymariaethau hefyd yn cael eu gwneud ar draws cwmnïau. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn y gallai'r adroddiad fod yn fwy hunanesboniadol ac yn 
haws ei ddarllen ac y gallai ddefnyddio iaith lai technegol drwyddo draw. 
 
 
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.  
 
9 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL CRAFFU 2020/2021  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Craffu eleni yn mabwysiadu dull newydd o adrodd yn 
ffurfiol i'r Cyngor am gyflawniadau craffu yn 2020/21. Dyma'r Adroddiad Blynyddol 
Craffu cyfunol cyntaf, sy'n casglu gwaith pob un o'r 5 Pwyllgor Craffu.  Bwriedir i hyn 
fod yn ddogfen llawer mwy allanol na fersiynau blaenorol a gobeithio y bydd yn apelio 
at gynulleidfa lawer ehangach. Fe'i cynlluniwyd i'w ddarllen yn ddigidol, ond bydd ar 
gael i'w lawrlwytho mewn print bras o'r wefan. Mae'n dal yn ddrafft ac felly croesewir 
sylwadau gan yr Aelodau. Disgwylir i'r adroddiad gael ei ystyried gan y Cyngor Llawn 
ar 24 Mehefin 2021. 
 
Dywedodd yr Aelodau fod hwn yn fformat da, yn fwy hygyrch ac yn haws ei ddarllen 
ond roedd llawer o ddyfyniadau gan Aelodau Cabinet yn yr adroddiad ac mae'n 
adroddiad Craffu. 
 



PENDERFYNWYD: cymeradwyo'r Adroddiad Craffu Blynyddol drafft ar gyfer 2020/21 
i'w gyflwyno gerbron y Cyngor. 
 
10 :   RHAGLEN WAITH PWYLLGORAU 2021/22  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod angen iddynt ystyried eu dull o lunio rhaglen waith 
hyd at y cyfnod cyn yr etholiad ym mis Ebrill 2022. Mae cyfrifoldebau’r Pwyllgor yn 
rhan o dri phortffolio’r Cabinet: yr Arweinydd; yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a 
Datblygu; a'r Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau am yr opsiynau o ran sut y maent yn mynd ati i raglennu 
gwaith: a ddylid cynnal fforwm rhaglen waith anffurfiol ychwanegol neu a ddylai'r 
Cadeirydd a'r Prif Swyddog Craffu gasglu eitemau posibl ar y cyd ag Aelodau, uwch 
reolwyr, a chyfeirio at ddogfennau corfforaethol a gwaith blaenorol y Pwyllgor; yna'n 
dosbarthu’r rheiny (e-bost) ymhlith yr Aelodau i'w blaenoriaethu. Fodd bynnag, 
byddai'r drafft terfynol yn cynnwys dewisiadau'r holl Aelodau a gasglwyd yn cael ei 
gyflwyno yng nghyfarfod mis Medi'r Pwyllgor.  O ystyried bregusrwydd adferiad y 
sefydliad a'r cyfarfodydd anarferol o fyr/nifer llai o gyfarfodydd, roedd y Cadeirydd yn 
tueddu i annog yr opsiwn olaf. 

 
Ychwanegodd y Prif Swyddog Craffu, oherwydd bod y Cyngor yn adfer, nad oedd 
rhaglen waith eang ac y dylai'r Aelodau ganolbwyntio ar eitemau cyn penderfynu ond 
bod cyfle iddynt ddod â meysydd o ddiddordeb neu bryder penodol ymlaen.  
Rhoddwyd rhestr o ddyddiadau arfaethedig i'r Aelodau ar gyfer cyfarfodydd y 
Pwyllgor sydd i ddod. 
 
PENDERFYNWYD:  
 

I. Nodi'r dyddiadau arfaethedig ar gyfer cyfarfodydd y pwyllgor craffu adolygu 
polisi a pherfformiad (PRAP); 
  

Cytuno ar y dull o ddatblygu rhaglen waith y Pwyllgor ar gyfer 2021-22 - bod  y 
Cadeirydd a'r Prif Swyddog Craffu yn casglu eitemau posibl ar y cyd ag Aelodau, 
uwch reolwyr, ac yn cyfeirio at ddogfennau corfforaethol a gwaith blaenorol y 
Pwyllgor; yna'n dosbarthu’r rhain (e-bost) ymhlith yr Aelodau i'w blaenoriaethu. 
 
11 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim  
 
12 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
14 Gorffennaf 2021 am 4.30pm drwy Microsoft Teams. 
 
Cytunwyd y dylid symud y cyfarfod a drefnwyd ar gyfer mis Hydref i 11 Hydref. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.45 pm 
 


