
PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A CHRAFFU PERFFORMIAD 
 
DYDD MERCHER, 14 GORFFENNAF 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Walker(Cadeirydd) 

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

13 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
Croesawyd y Cynghorydd Joel Williams fel Aelod newydd o'r Pwyllgor. 
 
14 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
15 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mehefin 2021 yn gofnod cywir. 
 
16 :   ADRODDIAD LLES BLYNYDDOL 2020/21 - I DDILYN  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau, yn unol â chyfrifoldeb y Pwyllgorau dros 
graffu ar drefniadau Cynllunio Corfforaethol, asesu perfformiad ac adrodd y Cyngor, 
fod yr eitem hon yn rhoi cyfle i'r Pwyllgor graffu cyn penderfynu ar Adroddiad Lles 
Blynyddol y Cyngor ar gyfer 2020/21.  Mae'r adroddiad yn crynhoi perfformiad 
diwedd blwyddyn y Cyngor ac yn edrych ymlaen at yr heriau sydd o'n blaenau.   

  
Rôl allweddol y Pwyllgor yw bodloni ei hun bod gan y Cyngor brosesau ar waith i 
fonitro perfformiad yn effeithiol. Fodd bynnag, dros nifer o flynyddoedd mae'r 
Pwyllgor wedi gofyn am fwy o gyfranogiad mewn trafodaethau ynghylch gosod 
targedau ac mae Panel Perfformiad y pwyllgor eleni wedi cymryd cam sylweddol 
ymlaen o ran sicrhau hyn. Mae'r Panel bellach yn cymryd rhan mewn trafodaeth 
anffurfiol gyda'r Cabinet ar dri phwynt allweddol yn ystod y flwyddyn.  Mae 
cadeiryddion y pedwar pwyllgor craffu arall yn ymuno â'r Panel, sy'n sicrhau her 
gadarn ar draws yr holl wasanaethau ac ar gyfer pob Amcan Llesiant.    Mae'n rôl 
sydd wedi cynyddu momentwm gyda'r gofyniad am fwy o hunanasesiad mewnol i 
fodloni gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 newydd.   
 
Cynhaliwyd trafodaeth anffurfiol y Panel i ystyried sefyllfa diwedd y flwyddyn yr 
wythnos diwethaf, ac mae'r rhestr o sylwadau a wnaed i'r Cabinet wedi'i dosbarthu i 
Aelodau'r Pwyllgor.   
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd, y Cynghorydd 
Chris Weaver, Aelod Cabinet, Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad, Paul Orders, Prif 
Weithredwr, Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau, Sarah McGill, 
Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a Chymunedau, Gareth Newell, Pennaeth 
Perfformiad a Phartneriaethau a Dylan Owen, Pennaeth Swyddfa'r Cabinet. 
 



Gwahoddodd y Cadeirydd yr Arweinydd a'r Prif Weithredwr i wneud datganiadau 
agoriadol ac ar ôl hynny rhoddwyd trosolwg i'r Aelodau o 2020/21 a'r heriau sydd o'n 
blaenau ac amlinelliad byr o'r trefniadau monitro perfformiad fel yr amlinellir yn yr 
adroddiad.  
 
Gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau;  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y ffordd y byddai'r asesiad yn cael ei archwilio.  Roeddent o'r 
farn bod angen rhywfaint o her, ar hyn o bryd roedd gan yr adroddiad lawer o 
ddatganiadau ysgubol ond ychydig o fanylion a oedd yn ei gwneud yn anodd priodi â 
sgoriau CAG. Roedd yr Aelodau'n pryderu ei fod braidd yn eang o ran y model 
gwastraff gan nad oedd sôn am yr holl faterion a oedd yn cael eu profi ar wahân i'w 
fod yn sgôr CAG coch. Ychwanegodd yr Aelodau fod yr adroddiad yn ymddangos yn 
ddewisol, heb gofnodi profiadau a gofynnodd pa fath o graffu byddai ar fanylion yr 
adroddiad.  Esboniodd yr Aelod Cabinet fod yn rhaid i'r adroddiad ymdrin ag asesiad 
llawn o holl wasanaethau'r cyngor.  Mae'r Cyngor Llawn a'r Pwyllgor Craffu 
Amgylcheddol wedi ystyried gwastraff o'r blaen.  Gellir defnyddio'r adroddiad hwn i 
graffu er mwyn nodi meysydd y maent am ganolbwyntio'n ddyfnach arnynt a byddant 
yn amlygu risgiau a meysydd i'w gwella.  Ychwanegodd swyddogion fod pob amcan 
llesiant wedi'i strwythuro gan risgiau a heriau allweddol ar y manylion gan gynnwys 
materion gwastraff.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod yr adroddiad yn ei gwneud 
yn glir lle mae angen gwelliannau, bod ailgylchu a gwastraff yn parhau i fod yn faes 
ffocws allweddol.  Cytunodd y Prif Weithredwr nad oedd y naratif yn hollol gywir ond 
roedd yn glir ar y gwaith sydd ar y gweill a'r angen i ystyried llunio agweddau 
penodol.  Ychwanegodd ei bod yn bwysig nodi meysydd gwella allweddol gyda 
gweithredu corfforaethol ar y cyd yn y cyfnod i ddod.  Rhoddodd sicrwydd i'r Aelodau, 
o ran Strydlun, fod lefel uchel o weithredu a ffocws. 
 
Gofynnodd yr Aelodau ai salwch oedd y prif fater o ran Rheoli Gwastraff.  Cytunodd y 
Prif Weithredwr ei fod yn fater allweddol, roedd prinder gyrwyr hefyd, materion 
diwylliannol hirsefydlog a materion cynllunio'r gweithlu.  Nododd yr Aelodau fod 
pwyllgor craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad a'r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol wedi 
sôn dro ar ôl tro am lefelau salwch o fewn Rheoli Gwastraff felly nid oedd y ffigurau 
hyn yn syndod. Nododd yr Aelodau, pan gynhaliwyd yr ailstrwythuro, fod y 
rhybuddion hyn eisoes yn hysbys felly ni ddylid bod wedi synnu.  Cytunodd yr Aelod 
Cabinet fod hwn wedi'i drafod dros y pedair blynedd diwethaf.  Bu gwelliant mewn 
rhai meysydd er bod rhai'n gyfyngedig, a dyna le mae'r broses adnabod a 
chanolbwyntio, wrth gydnabod y meysydd y mae pobl yn gweithio ynddynt.  Roedd yr 
Aelodau o'r farn bod y sefyllfa wedi dirywio a'i bod yn well cyn cyflwyno'r model 
newydd, ac efallai y dylid cynnwys adlewyrchiad cywir o'r mater yn y naratif.   
 
Nododd yr Aelodau y cyfeiriad at faterion sy'n ymwneud â materion diwylliannol 
hirsefydlog ac roedd o'r farn yr hoffai'r pwyllgor wybod mwy am y rhain.  Dywedodd yr 
Aelodau ei bod yn braf clywed cydnabyddiaeth o'r materion yn y maes hwn a 
chynigiodd graffu ar y cyd yn gwahodd aelodau o'r cyhoedd i fwydo i mewn i'r broses.  
 
Nododd yr Aelodau mai dim ond dau fater oedd wedi'u marcio'n goch, llifogydd a 
draenio ac ailgylchu.  Ychwanegodd yr Aelodau efallai fod angen ailwampio'r 
portffolio.  Ymatebodd y Prif Weithredwr mewn perthynas â'r materion diwylliannol a 
chydnabu'r ffactorau sydd wedi bod yn effeithio ar effeithlonrwydd gwasanaethau 
gwastraff gan gynnwys lefelau cynhyrchiant, newid mewn anawsterau rheoli a 
chysylltiadau diwydiannol yn y gorffennol ac yn bendant roedd angen datblygu 



rhaglen sylweddol o newid yn yr ardal.  Roedd y Prif Weithredwr yn hyderus bod gan 
y tîm rheoli ddealltwriaeth dda o'r hyn y mae angen ei wneud a dealltwriaeth o 
faterion y mae angen mynd i'r afael â hwy.  Cyfaddefodd nad oedd yn faes hawdd i 
yrru trwodd raglen newid sylweddol ond mae'r undebau llafur wedi bod yn cydweithio 
ar hyn ac yn ddefnyddiol iawn. Mae angen datblygu'r mater o absenoldeb oherwydd 
salwch a chasgliadau gwastraff gardd ond nid atebion dros nos oedd y rhain.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at hunanasesu a gofynnodd beth oedd y ffordd orau o gynnwys 
craffu fel rhanddeiliad.  Roeddent o'r farn efallai dod â'r cadeirydd craffu i gyfarfod 
rheoli lle mae pwnc penodol yn cael ei drafod.  Cytunodd yr Aelod Cabinet y dylai fod 
digon o amser ar gyfer hunanasesu.  Ychwanegodd y bydd rôl craffu yn esblygu, bu 
gwaith cadarnhaol o ran perfformiad o'i gymharu â phum mlynedd yn ôl.  Mae 
pwyllgorau'n edrych ar berfformiad drwy gydol y flwyddyn ac mae cadeiryddion yn y 
panel perfformiad ac mae hyn yn werthfawr iawn.  Ychwanegodd swyddogion fod 
hwn yn arloesedd newydd, yn ddeddfwriaeth newydd sy'n gofyn am ymateb. Roedd 
swyddogion yn awyddus i ymgysylltu â rhanddeiliaid gan gynnwys cadeiryddion 
craffu i weld sut mae'n gweithio a'u sylwadau'n cael eu bwydo i ddatblygu pethau 
wrth symud ymlaen.  Roedd yr Aelodau o'r farn y gallai swyddogion fynychu fforwm 
cyswllt cadeiryddion craffu yn yr hydref i fwrw ymlaen â hyn.   
 
Gan gyfeirio at Wastraff, gofynnodd yr Aelodau pa sicrwydd y gellid mynd i'r afael â 
materion a sut y gall Aelodau roi gwybod i drigolion eu bod yn cael gwerth am arian.  
Esboniodd y Prif Weithredwr fod Swyddogion yn gweithio ar y cynnig i'w ddatrys a 
bydd yr Aelodau'n clywed ffordd ymlaen yn fuan.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd gan faterion yn ymwneud â recriwtio unrhyw beth i'w 
wneud â Brexit ac a fydd hyn yn effeithio ar ddarparu gwasanaethau.  Esboniodd y 
Prif Weithredwr ei fod yn gyfraniad at gyfuniad o ffactorau, ac mae'r DU yn dechrau 
ar gyfnod newydd o adferiad y farchnad lafur yn golygu cynyddu'r galw a phrinder 
sgiliau, nid gyrwyr yn unig ond staff cwnsela mewn ysgolion hefyd.  Mae ymdeimlad 
cyffredinol ei bod yn anos recriwtio ac mae'r farchnad lafur yn dynnach.  
Ychwanegodd swyddogion ei bod wedi bod yn syndod gweld bod anhawster recriwtio 
ar draws ystod eang o rolau ac mae angen deall pam fod hyn.  Mae swyddi gwag 
gweithwyr cymdeithasol bob amser wedi bod yn her i'w llenwi.  Roedd hefyd wedi 
bod yn amlwg gweld effaith gadarnhaol atodiad y farchnad ond oherwydd bod eraill 
bellach wedi'i weithredu hefyd mae'n ymddangos bod rhywbeth gwahanol yn digwydd 
yma.  O ran Prydain yn gadael yr UE, eglurodd swyddogion fod hyn wedi arwain at 
lawer o brinder sgiliau, gellir priodoli'r prinder a'r gyrwyr i gyfuniad o effaith Brexit a 
COVID.  Nid yw gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm ar y rhestr sgiliau felly mae prinder 
cenedlaethol ledled y DU. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn, gyda phobl sy'n gweithio gartref, y dylai absenoldeb 
oherwydd salwch fod wedi bod yn is drwy gydol y pandemig.  Roedd yr Aelodau o'r 
farn y dylid cael grŵp gorchwyl a gorffen mwy manwl ar absenoldeb oherwydd 
salwch a rheoli pobl yn edrych ar yr hyn y mae sefydliadau eraill wedi'i wneud yn 
llwyddiannus.  Dywedodd yr Aelod Cabinet eu bod wedi nodi hyn fel maes ffocws, 
mae'n bwysig cymharu â sefydliadau tebyg.  Mae llawer o weithwyr rheng flaen o hyd 
sydd â swyddi corfforol.  Mae'r Cyngor wedi defnyddio APSE o'r blaen, ond mae bob 
amser yn werth adnewyddu/hunanasesu.  Roedd yr Aelodau o'r farn na fydd y 
materion yn newid oni bai bod polisïau'n cael eu newid o ran tynhau hawliau ac ati.  
Croesawodd y Prif Weithredwr awgrym yr Aelodau o grŵp gorchwyl a gorffen.   
 



Cyfeiriodd yr Aelodau at effaith COVID a gwneud copi wrth gefn o wasanaethau 
agor.  Gofynnodd yr Aelodau a fu unrhyw drafodaeth ynglŷn â ffyrlo neu gyfyngiadau 
symud yn y dyfodol ac os felly, yr effeithiau ar staff a busnesau.  Roedd yr Aelodau 
o'r farn y dylai'r Cyngor gael negeseuon cryf ar waith ar gyfer unrhyw senarios 
tebygol sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau a thrigolion lleol bob amser.  
Eglurodd yr Aelod Cabinet y bu llawer o drafodaethau rhwng Arweinwyr a'r Prif 
Weinidog.  Mae lefel o ansicrwydd ar hyn o bryd, mae ffyrlo ar fin dod i ben ac nid 
oes sicrwydd ynglŷn â'r cyllid caledi wrth symud ymlaen.  Mae'n ddarlun anhysbys 
iawn ar hyn o bryd gan gynnwys a fydd cyfnod clo arall.  Ychwanegodd y Prif 
Weithredwr nad oes atebion hawdd, mae'n rhaid canolbwyntio ar yr un i ddau fis 
nesaf.  Er bod achosion yn codi, mae nifer yr ysbytai yn gymharol isel, er bod pryder 
o hyd y gallai'r rhain gynyddu.   Mae angen ystyried a pharatoi ar gyfer effeithiau ar 
staff a'r gweithlu.  Ychwanegodd y Prif Weithredwr ei fod yn awyddus i ddeall 
canllawiau neu gyhoeddiadau a wnaed a rhoi cyngor i gyflogwyr a pherchnogion 
busnes.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Ddangosyddion Cenedlaethol yn datgan bod yn rhaid cael 
rhai dinasoedd yr un maint o Gaerdydd yn y DU i'w defnyddio fel cymaryddion.  
Esboniodd swyddogion ei fod yn sefyllfa anodd, gyda dinasoedd craidd byddent yn 
edrych at y rhain ar gyfer cymaryddion os ydynt yn ddigon mawr.  Gwnaed gwaith ar 
Ddangosyddion Cenedlaethol cyn y pandemig o ran cymariaethau.  Ychwanegodd 
swyddogion eu bod wedi gofyn i'r uned ddata adolygu'r Dangosyddion Rheoli Data 
sydd gan Gaerdydd a'u cymharu ag awdurdodau lleol eraill yn enwedig dinasoedd 
mawr yn Lloegr.  Nid oeddent yn llawer o gymariaethau gan fod Caerdydd yn 
sylfaenol wahanol mewn sawl ardal, ond nodwyd rhai pwyntiau cymharu er nad ydynt 
yn debyg iawn i'w debyg.  Gellid ailedrych ar hyn a'i rannu â'r pwyllgor yn y dyfodol.  
Roedd yr Aelodau o'r farn y gallai gofalu am blant fod yn gymar er bod y fethodoleg a 
ddefnyddiwyd yn wahanol.   
 
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. 
 
17 :   STRATEGAETH Y GYLLIDEB 2022/23  
 
Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau mai'r Pwyllgor sy'n gyfrifol am graffu ar gynllunio, 
polisi a rheolaeth ariannol y Cyngor.     Mae’r Pwyllgor felly’n craffu ar Strategaeth y 
Gyllideb ar gyfer 2022/23 a’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig diwygiedig cyn iddo 
gael ei ystyried gan y Cabinet.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod o'r Cabinet, Cyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau; Ian 
Allwood, Pennaeth Cyllid; Anil Hirani, Rheolwr Gweithredol, Cyfalaf, Corfforaethol a’r 
Trysorlys a Julie Richards, Rheolwr Gweithredol - Strategaeth y Gyllideb a Chynllunio 
Ariannol. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad agoriadol byr, ac ar ôl 
hynny rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau o strategaeth y gyllideb.  
 
Gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau;  
 
Nododd yr Aelodau fod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un anarferol gyda llai o 
arian yn cael ei wario wrth i lai o gynlluniau/prosiectau ac ati fynd yn eu blaenau.   



Cafodd yr Aelodau drafodaeth ynghylch cronfeydd wrth gefn a nododd lefel y cymorth 
caledi a gafwyd, gweithgareddau na chawsant eu datblygu a hefyd y golled honno 
mewn refeniw ac incwm.   Nododd yr Aelodau nad yw'r cronfeydd wrth gefn yn mynd 
i'r afael â'r holl heriau yn gymedrol o'u cymharu ag Awdurdodau Lleol eraill, ond bod 
monitro cyllidebau darbodus a Grantiau Llywodraeth Cymru wedi helpu tuag at 
sefyllfa gyllidebol gytbwys.   Roedd yr Aelodau o'r farn y dylai'r £40miliwn mewn 
cronfeydd wrth gefn fynd beth o'r ffordd i fynd i'r afael â'r heriau hyn, ond 
pwysleisiodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol mai dim ond 1.2% o'r gyllideb refeniw gros 
oedd hyn.  
 
Trafododd yr Aelodau’r dybiaeth y byddai'r setliad Cyllid Allanol Cyfanredol yn 
gynnydd o 1% wrth symud ymlaen ac roedd o'r farn, gan fod y flwyddyn flaenorol yn 
3.8%, mai amcangyfrif pesimistaidd oedd hwn.   Dywedwyd wrth yr Aelodau fod hyn 
yn fodelu doeth oherwydd y risgiau a oedd yn bresennol ac nad oedd Caerdydd yn 
fwy na'r hyn a oedd yn gwneud y tybiaethau hyn; mae'n ddiweddariad modelu tymor 
canolig a wnaed wrth ystyried y pandemig a'r costau cysylltiedig.   Cynigiodd 
swyddogion ddarparu ffigurau anheddu'r blynyddoedd blaenorol i'r Aelodau.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd darpariaeth yn y gyllideb ar gyfer cyfnod clo pellach, 
yn enwedig mewn perthynas â staff yn gorfod hunanynysu.   Gofynnodd yr Aelodau 
hefyd a oedd staff yn cael eu talu wrth hunanynysu ac am y wybodaeth ddiweddaraf 
am staff sy'n gweithio gartref/hybrid.   Dywedwyd wrth yr Aelodau bod staff yn cael 
eu talu wrth hunanynysu; nid oes cyllideb Covid benodol, gosodwyd unrhyw arian 
ychwanegol a dderbyniwyd wedi'i glustnodi at ddibenion penodol.   O ran gweithio 
gartref/hybrid, cynghorwyd yr Aelodau bod staff yn dal i weithio gartref lle gallant, a'r 
bwriad yw gweithio'n hybrid wrth symud ymlaen i'r rhai a all, er mwyn gallu cael mwy 
o hyblygrwydd.   Mae ymgysylltu ac ymgynghori â staff y gellir eu rhannu ag Aelodau.  
 
Trafododd yr Aelodau Ystadau Strategol a gofynnodd i ba raddau y mae'r rhain 
wedi'u cynnwys yn y cynllunio ariannol tymor canolig ac a fu unrhyw wireddu asedau.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau, lle'r oedd pethau'n sicr, eu bod yn cael eu hystyried lle 
nad oeddent, bod rhagdybiaethau wedi'u gwneud.   Cynlluniwyd diweddariad o'r 
Strategaeth Gyfalaf ar gyfer yr Hydref a bydd hyn yn cysylltu â Strategaeth y 
Gyllideb.  
 
Nododd yr Aelodau’r targed arbedion effeithlonrwydd o 2.5% a gofynnodd sut y caiff 
hyn ei lunio ar draws adrannau.   Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y targed hyd at 
2.5% a'i fod ar draws pob adran wrth gydnabod amrywiannau ar draws 
gwasanaethau.   Nodwyd hefyd ei bod yn ofynnol i wasanaethau amsugno unrhyw 
gynnydd cyflog o'r cyllidebau presennol ac y bydd swyddfeydd cefn yn debygol o 
ddarparu'r rhan fwyaf o arbedion.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am arbedion a gynlluniwyd/a gollwyd o'r flwyddyn flaenorol ac 
esboniodd Swyddogion, lle maent yn nodi bod cyfleoedd yn dal i fod yno, y bydd y 
rhain yn mynd rhag blaen, y bydd rhai'n cael eu gohirio, y bydd rhai'n cael eu 
hadlewyrchu ar ôl y pandemig a bydd asesiadau sy'n seiliedig ar risg yn cael eu 
gwneud.  
 
Trafododd yr Aelodau'r bwlch Derbyniadau Cyfalaf, eglurodd Swyddogion y bydd y 
Strategaeth Eiddo Flynyddol yn myfyrio ar y targedau ond eu bod yn hyderus y 
byddent yn cael lefel o dderbyniadau.  
 



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. 
 
18 :   ADRODDIAD GOHEBIAETH  
 
Nodwyd. 
 
19 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
20 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
21 Medi 2021. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.05 pm 
 


