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PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL 
 
Hysbysiad Penderfyniad – Cyfarfod, 16 Mehefin, 2021. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma. 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd M.R. Wilson (Cadeirydd); Cynghorydd Mrs. P. Drake 
(Is-Gadeirydd); Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, G.A. Cox, R. Crowley, G. John a 
Ms. S. Sivagnanam. 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorwyr: L. Burnett (Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio) a 
P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth). 
 
 
EITEM AGENDA 1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –   
 
Derbyniwyd y rhain gan Gynghorwyr V.P. Driscoll, Dr. I.J. Johnson a J.W. Thomas. 
 
 
EITEM AGENDA 2. COFNODION – 
 
ARGYMHELLWYD – Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mai, 
2021 fel cofnod cywir. 
 
 
EITEM AGENDA 3.  DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
EITEM AGENDA 4. PROSIECT ZERO – CYNLLUN HER NEWID HINSAWDD 
DRAFFT (RG) – 
 
ARGYMHELLWYD –  
 
(1) I nodi Cynllun Her Drafft diwygiedig ar y Newid yn yr Hinsawdd sydd ynghlwm 
yn Atodiad A i'r adroddiad a bod sylwadau'r Pwyllgor yn cyfeirio'n ôl at y Cabinet. 
 
(2) I nodi’r adborth (Atodiad B i’r adroddiad) a gafwyd drwy'r ymgynghoriad 
diweddar a gynhaliwyd o 24 Mawrth tan 12 Mai 2021.  
 
(3) I nodi’r ymgysylltiad parhaus a gynhelir yn rhan o'r gwaith sy’n ymwneud â 
Phrosiect Sero. 
 
(4) I nodi canllaw newydd Sector Cyhoeddus Cymru ar gyfer adrodd ar garbon 
sero-net a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 24 Mai 2021 fel y disgrifir yng 
nghorff yr adroddiad. 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Scrutiny-Corporate-Performance-and-Resources/2021/21-06-16.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=CipVCPqzoiI&list=PLzt4i14pgqIGENigUgo7dilMEkFdzLONT&index=1&t=4s
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(5)   I ‘ R sylwadau a ystyriwyd yn y cyfarfod fel y nodir isod, gael eu cyfeirio at y 
Cabinet a dylid darparu'r wybodaeth y gofynnir amdani i'r Aelodau fel y bo'n briodol:- 
 

- Dylid rhoi ystyriaeth bellach i sicrhau cynwysoldeb yn y dyfodol o ran 
ymgysylltu â'r cyhoedd a'r rhai sy'n anodd eu cyrraedd,   

- Mae ymarferion codi ymwybyddiaeth pellach yn cael eu cynnal ynglŷn â 
heriau prosiect sero e.e. materion bioamrywiaeth ehangach, yr angen am 
dwf yn y gymuned wenyn, anifeiliaid eraill, mathau o ddeunyddiau sy'n 
cael eu defnyddio i wneud gwisgoedd ysgol a chyfleoedd ailgylchu,    

-  Rhoi gwybodaeth fanwl i'r Aelodau mewn perthynas â:- 
-  y cilowatau a gynhyrchwyd ar gyfer y 100 prosiect arbed ynni, 

pympiau gwres o'r ddaear, a'r trosi i oleuadau stryd LED, 
- data ar y defnydd o orsafoedd docio a lle maent wedi'u lleoli, 
- gwybodaeth am sgôr perfformiad ar gyfer y rhaglen ôl-ffitio tai; 
- safleoedd gwefru cerbydau mewn ysgolion, ble maent wedi'u lleoli 

ac ym mha ysgolion. 
 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1) Galluogi'r Pwyllgor i argymell i'r Cabinet unrhyw newidiadau i'r Cynllun drafft 
(Atodiad A i'r adroddiad) cyn i'r Cynllun gael ei ystyried gan y Cyngor. 
 
(2-5) Gan ystyried yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
EITEM AGENDA 5.  DIWYGIO LLES –  ADRODDIAD CYNNYDD (RG) – 
 
ARGYMHELLWYD – Nodi'r adroddiad ac y dylid darparu diweddariad pellach i'r 
Pwyllgor ar ddiwedd y flwyddyn galendr. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod ac er mwyn i'r Pwyllgor 
barhau i fonitro effaith y newidiadau Diwygio Lles i breswylwyr yn flynyddol. 
 
 
EITEM AGENDA 6.  CH4 ADRODDIAD ABSENOLDEB SALWCH 2020/2021 
(CYF) – 
 
ARGYMHELLWYD – Nodi'r adroddiad a'r ffigurau absenoldeb salwch deuddeg mis 
(Ebrill 2020 i Fawrth 2021) a ddarperir yn Atodiad A. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried y cyfeiriad, yr adroddiad, yr atodiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
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EITEM AGENDA 7.  ADRODDIAD DIOGELU CORFFORAETHOL 
BLYNYDDOL: 2020/21 (CYF) – 
 
ARGYMHELLWYD – Nodi'r adroddiad gan ei fod yn cael ei dderbyn y byddai 
diweddariadau bob chwe mis hefyd yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Craffu. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys y cyfeirnod, yr adroddiad, a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
EITEM AGENDA 8.  CRYNODEB ARCHWILIAD BLYNYDDOL BRO 
MORGANNWG 2020 A CHYNNYDD YN ERBYN ARGYMHELLION RHEOLEIDDIO 
ALLANOL A CHYNIGION AR GYFER GWELLA (CYF) – 
 
ARGYMHELLWYD –  
 
(1) Dylid nodi cynnwys Crynodeb Archwiliad Blynyddol Dyffryn Morgannwg 
2020 (Atodiad A i'r adroddiad). 
 
(2) Nodi’r cynnydd a wnaed hyd yma wrth fynd i’r afael ag argymhellion a 
chynigion gwella a wnaed gan reoleiddwyr allanol y Cyngor (fel yn Atodiad B i’r 
adroddiad). 
 
Rheswm dros yr argymhellion 
 
(1&2) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad, y cyfeiriad a'r trafodaethau yn y 
cyfarfod. 
 


