
PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A CHRAFFU PERFFORMIAD 
 
DYDD MAWRTH, 21 MEDI 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Walker(Cadeirydd) 

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

21 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dywedodd y Cynghorydd Joel Williams y byddai’n hwyr yn ymuno â’r cyfarfod 
 
22 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
23 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2021 yn gofnod 
cywir. 
 
24 :   CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD CAERDYDD  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Caro Wild, Aelod o'r Cabinet, Cynllunio 
Strategol a Thrafnidiaeth; Simon Gilbert, Pennaeth Cynllunio a Stuart Williams, RhG, 
Gwneud Lleoedd Strategol i'r cyfarfod. 
 
Dywedodd y Cadeirydd y bydd yr Aelodau, o'r papurau, yn gwybod bod y broses o 
ddatblygu Cynllun Datblygu Lleol Newydd yn hir ac y bydd yn cymryd tan fis Hydref 
2024 i'w mabwysiadu. Mae sawl cam ymgynghori allweddol ar hyd y ffordd, yn 
enwedig rhwng nawr a chyflwyno'r cynllun ym mis Mawrth 2024.  Mae craffu yn rhan 
bwysig o'r ymgynghoriadau hynny, ac felly mae cadeiryddion craffu wedi bod yn 
trafod y dull gorau o sicrhau bod gwybodaeth ac arbenigedd yr holl bwyllgorau craffu 
yn cael eu defnyddio.  Mae'n bosibl y bydd dull cydweithredol wrth symud ymlaen 
ond rydym yn manteisio'n unigol ar y cyfle i ymgyfarwyddo â'r heriau sydd o'n 
blaenau i sicrhau bod Caerdydd yn gwneud pethau'n iawn.  Byddwn wedyn yn anfon 
llythyr cyfunol at y Cabinet cyn iddynt drafod y materion a'r amcanion gweledigaeth.  
  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad byr a rhoddodd y 
Swyddogion gyflwyniad i'r Aelodau, ac ar ôl hynny gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn 
cwestiynau a gwneud sylwadau ac arsylwadau;  
 
Trafododd yr Aelodau amcanestyniadau poblogaeth, effaith Covid a Brexit a hefyd 
pwysigrwydd sicrhau bod grwpiau a phobl sy'n agored i niwed ar y rhestr aros am dai 
yn cael eu cynnwys mewn ystyriaethau.   Esboniodd swyddogion ei bod yn anodd 
gwybod a fyddai safleoedd yn ddigonol, ond byddant yn edrych ar y data i lywio 
ymgynghoriad yr Hydref a'r strategaeth ddewisol. 
 
Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch ymgynghori a'r cyfyngiadau o ymgynghori ar-lein yn 
bennaf oherwydd y pandemig.   Fel y nodwyd, gall ymgynghori digidol eithrio grwpiau 



penodol o bobl.   Roedd yr Aelodau o'r farn ei bod yn bwysig cynyddu 
ymwybyddiaeth y cyhoedd o ymgynghori ac y gellid cynllunio sesiynau galw heibio a 
gweithdai wrth symud ymlaen.   Awgrymodd yr aelodau y dylid cylchredeg llythyron 
ond esboniodd Swyddogion y byddai hynny'n her logistaidd.   Awgrymodd yr Aelodau 
ymhellach y dylid ymgysylltu'n gynyddol â phobl ifanc drwy ymgynghori ar gyfryngau 
cymdeithasol a digwyddiadau yn y gweithle.   Croesawyd yr awgrymiadau hyn gan 
Swyddogion.  
 
Awgrymodd yr Aelodau y dylid rhoi copïau caled o'r CDLl mewn Hybiau a 
Llyfrgelloedd.  
 
Mewn perthynas â safleoedd ymgeisiol, gofynnodd yr Aelodau i aelodau lleol gael 
sesiynau briffio cyfrinachol.   Dywedodd swyddogion fod y rhestr o safleoedd 
ymgeisiol posibl i fod i gael ei lansio ddiwedd mis Tachwedd ond eu bod yn hapus i 
friffio aelodau lleol cyn cyhoeddi'r rhestr.   Roedd yr Aelodau'n falch bod yr Aelod 
Cabinet yn cydnabod gwerth craffu yn y maes hwn.  
 
Roedd yr Aelodau'n falch o nodi bod creu lleoedd yn ganolog i'r cynllun ac y byddai'r 
cynllun yn cael ei gynhyrchu yn seiliedig ar anghenion y boblogaeth.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd ynghylch di-garbon ac y byddai'r mater o garbon 
wedi'i ymgorffori mewn adeiladau presennol yn cael sylw.   Esboniodd swyddogion 
fod hyn yn cael ei ystyried ochr yn ochr â monitro arferion teithio i lywio'r symudiad i 
Ddinas Carbon Niwtral yn unol â Chaerdydd Un Blaned. 
 
Trafododd yr Aelodau'r cynnydd arfaethedig yn y Canopi Coed a dywedwyd wrth y 
cyd y byddai dull cydweithredol yn cael ei wneud gyda thirfeddianwyr a Choed 
Caerdydd wrth benderfynu ar safleoedd. 
 
Sicrhawyd yr Aelodau bod dylunio tai yn rhan annatod o'r cynllun ac mae 
Swyddogion yn gweithio gyda datblygwyr ar ddylunio tai, dylunio cymunedol a 
gwneud lleoedd.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at gynnal a chadw adeiladau hanesyddol a chawsant sicrwydd 
bod hyn wedi'i gynnwys yn y cynllun.  
 
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.  
 
25 :   MONITRO CYLLIDEB – ADRODDIAD 4 MIS 2021/22  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod o'r Cabinet, Cyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau; Ian 
Allwood, Pennaeth Cyllid ac Anil Hirani, Rheolwr Gweithredol, Cyfalaf, Corfforaethol 
a’r Trysorlys i'r cyfarfod. 
 
Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau mai'r Pwyllgor sy'n gyfrifol am graffu ar gynllunio, 
polisi a rheolaeth ariannol y Cyngor.  Mae hynny'n golygu monitro sefyllfa ariannol y 
Cyngor cyfan drwy gydol blwyddyn y gyllideb.    Felly, mae'r Pwyllgor yn craffu ar y 
sefyllfa ym mis 4 ym mlwyddyn y gyllideb 2021/22, a fydd yn cael ei hadrodd i'r 
Cabinet ddydd Iau.   



Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau y dylai Aelodau, ar hyn o bryd yn y flwyddyn ac o'r 
adroddiad monitro hwn, ddod yn ymwybodol o wasanaethau sy'n cael eu herio wrth 
reoli eu cyllidebau.  Dylai hyn lywio trafodaeth yn ddiweddarach ar raglennu gwaith ar 
gyfer y flwyddyn.  Mae'n ofynnol hefyd i'r Pwyllgor edrych yn fanylach ar 
wasanaethau sy'n eistedd yn uniongyrchol o fewn ei Gylch Gorchwyl ei hun.   
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad byr a rhoddodd y 
Swyddogion gyflwyniad i'r Aelodau, ac ar ôl hynny gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn 
cwestiynau a gwneud sylwadau ac arsylwadau;  
 
Trafododd yr Aelodau'r sefyllfa gyffredinol a gofynnodd pa ganllawiau a chymorth a 
oedd yn cael eu darparu i wasanaethau gyda gorwariant mawr er mwyn iddynt allu 
gwella eu sefyllfa gyllidebol.  Sicrhaodd swyddogion yr Aelodau eu bod yn 
ymgysylltu'n rheolaidd â gwasanaethau mewn perthynas â hyn. 
 
Roedd yr Aelodau'n pryderu am gynaliadwyedd defnyddio'r gronfa wrth gefn.   
Dywedodd swyddogion y byddai ganddynt well dealltwriaeth ym Mis 9 o'r gronfa 
galedi ac felly dealltwriaeth gliriach o'r sefyllfa ariannol gyffredinol a fyddai'n llywio eu 
camau nesaf mewn perthynas â'r gronfa wrth gefn. 
 
O ran Derbyniadau Cyfalaf, cynghorwyd yr Aelodau bod y rhain dros gyfnod o 5 
mlynedd ond oherwydd y pandemig bu rhywfaint o oedi i'r cynllun.   Roedd 
swyddogion yn parhau i fod yn obeithiol y gallent barhau i gynyddu derbyniadau ac 
esboniodd y byddai'r Cynllun Eiddo Blynyddol yn dod gerbron y Pwyllgor ac yn rhoi 
cyfle i graffu ymhellach.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at effaith Brexit ar y sefyllfa ariannol megis cynyddu 
chwyddiant a phrinder Gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm a gofynnodd am gost yr 
effeithiau hyn.  Dywedodd swyddogion fod hyn yn ganolog i'r gwaith sy'n cael ei 
wneud o ran adolygiadau a chynllunio wrth symud ymlaen.   Cydnabu swyddogion y 
gallai fod risgiau i gyllid a chyfalaf ac roedd cynllunio ariannol tymor canolig yn 
allweddol wrth reoli'r effeithiau hyn wrth symud ymlaen.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y diffygion yn ardal y gwasanaeth Datblygu Economaidd a 
gofynnodd a oedd modd adennill y rhain.   Esboniodd swyddogion fod 
rhagdybiaethau ar hyn o bryd ac y byddai Mis 9 yn dangos sefyllfa gliriach, ond 
roeddent yn obeithiol y byddai modd adfer rhai diffygion.  
 
Roedd yr Aelodau hefyd yn pryderu am y gorwariant yn y Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu.   Esboniodd swyddogion fod arian ychwanegol wedi'i ddarparu i'r 
gyfarwyddiaeth ond bod angen adolygu nifer o ffactorau hefyd er mwyn lleihau'r 
angen am adlinio cyllideb.  
 
Pwysleisiodd yr Aelodau bwysigrwydd rheoli'r amrywiant yn y Rhaglen Gyfalaf wrth 
symud ymlaen gan fod hyn yn uwch na'r blynyddoedd blaenorol oherwydd effeithiau'r 
pandemig megis chwyddiant uwch.  
 
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.  
 
26 :   RHAGLEN WAITH 2021/22  
 



Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau fod rhestr o eitemau posibl ar gyfer y rhaglen waith 
rhwng nawr a mis Mawrth 2022 wedi'i dosbarthu dros yr haf a gofynnwyd am 
safbwyntiau ar flaenoriaethu cychwynnol y Cadeiryddion.  Defnyddiwyd y dull 
goleuadau traffig cydnabyddedig, felly byddai eitemau coch yn sicr yn cael eu 
rhaglennu, byddai eitemau ambr yn anelu at gael eu harchwilio, a dim ond os bydd 
nifer o eitemau coch ac ambr yn llithro y bydd gwyrdd yn cael ei archwilio.  
 
Cafodd y rhestr o bynciau ei grwpio'n thematig fel Trosolwg Strategol, Ariannol,   
Perfformiad, Adferiad, Eiddo, Cyfranogiad ac Ymgysylltu a Chraffu Partneriaeth.  
 
Mae Atodiad 2 i'r adroddiad yn dangos sut y bydd y gwaith yn dod i ben os bydd 
blaenoriaethau'n aros yr un fath.  Caiff yr amseriadau a ddyrennir eu llywio gan 
drafodaethau uwch swyddogion ond maent yn agored i newid gan ein bod yn parhau 
i fod yn hyblyg i graffu ar y pwynt mwyaf effeithiol.  
 
Esboniodd y Cadeirydd fod gan y Pwyllgor Banel Perfformiad sefydledig gyda chylch 
gwaith cynyddol i fonitro perfformiad, yn enwedig ar ganol a diwedd y flwyddyn.  Yn 
2021, cyfarfu’r Panel hefyd i ganiatáu mwy o gydweithio craffu ar y targedau a 
osodwyd yng Nghynllun Corfforaethol 2021-24. 
 
Cytunodd yr Aelodau i'r dulliau a gyflwynwyd ac fe'u gwahoddwyd i fynegi unrhyw 
ddiddordeb mewn ymuno â'r Panel Perfformiad.  
 
27 :   EITEM FRYS (OS OES UN)  
 
Dim. 
 
28 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
11 Hydref 2021. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.20 pm 
 


