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PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL 
 
Hysbysiad Penderfyniad – Cyfarfod, 17 Mawrth, 2022. 
 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd M.R. Wilson (Cadeirydd); Cynghorydd P. Drake (Is-
Gadeirydd); Cynghorwyr G.D.D. Carroll, G.A. Cox, R. Crowley, V.P. Driscoll, G. 
John, Dr. I.J. Johnson, S. Sivagnanam a J.W. Thomas 
 
Hefyd yn bresennol: Cynghorwyr L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet 
Addysg ac Adfywio) a P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a 
Thrafnidiaeth). 
 
 
EITEM AGENDA 2 . COFNODION – 
 
ARGYMHELLWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 
Ionawr, 2022 a 17 Chwefror, 2022 fel cofnod cywir. 
 
 
EITEM AGENDA 3.  DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Datganwyd buddiant gan y Cynghorydd G. John ar eitem 10 ar yr agenda (Cyngor 
Bro Morgannwg – Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig ar gyfer 2022/23) gan fod ganddo 
oddefiad gan y Pwyllgor Safonau i siarad yn unig yng nghyfarfodydd Cyngor Bro 
Morgannwg lle trafodwyd unrhyw faterion yn ymwneud â ffioedd a thaliadau pêl-
droed / chwaraeon (Paragraffau (d) ac (f)). 
 
 
EITEM AGENDA 4.  ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLAWNI 
BLYNYDDOL: PERFFORMIAD CHWARTER 3 2021/22 (PW) –  
 
ARGYMHELLWYD –  
 
(1) NODI’R canlyniadau perfformiad a chynnydd tuag at gyflawni ymrwymiadau 
Cynllun Cyflawni Blynyddol 2021/22 yn unol ag Amcanion Lles Cynllun Corfforaethol 
y Cyngor o fewn cylch gwaith y Pwyllgor. 
 
(2)  BOD y camau unioni sydd i'w cymryd i fynd i'r afael â meysydd o 
danberfformio ac i fynd i'r afael â'r heriau allweddol a nodwyd o fewn cylch gwaith y 
Pwyllgor yn cael eu nodi a bod barn ac argymhellion y Pwyllgor yn cael eu cyfeirio at 
y Cabinet wedi hynny i'w hystyried a'u cymeradwyo, sef:  
 

• Adolygu rhai o'r mesurau perfformiad a'r canlyniadau a ddarparwyd yn y 
Cynllun Cyflawni Blynyddol, a oedd, er eu bod yn cyfrif fel llwyddiannau ar 
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raddfa fach a chanlyniadau cadarnhaol yn eu rhinwedd eu hunain, efallai'n 
welliannau rhannol yn unig ac nad oeddent yn darparu'r cyd-destun a'r cefndir 
llawn i'r mesurau hyn. 

• Bod rhagor o wybodaeth / diweddariadau'n cael eu darparu ar y meysydd 
canlynol: 

o Recriwtio ar gyfer Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR). 
Esboniwyd bod heriau o ran recriwtio, ond roedd mesurau ar waith i 
liniaru'r rhain a gwella cyfleoedd recriwtio.  Byddai rhagor o fanylion yn 
cael eu rhoi i'r Pwyllgor pan fyddant ar gael.  

o Ar y cynnydd a wnaed gan y Rheolwr Plant sy'n Derbyn Gofal newydd 
ar gyfleoedd i gynnwys, ymgysylltu a chyfathrebu â'r holl blant, pobl 
ifanc a theuluoedd sy'n defnyddio gwasanaeth y Cyngor (gan gynnwys 
y rhai â nodweddion gwarchodedig).  Gofynnir am ragor o fanylion gan 
y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc. 

o Yr adolygiad o enwau adeiladau / strydoedd a henebion. 
o Byddai diweddariad pellach yn cael ei ddarparu ar y gwaith a wnaed ar 

gyfer hyn, ac i ystyried cynnull cyfarfod o'r panel adolygu at y diben 
hwn. 

o Yr angen posibl am bedwerydd cylch brechu oherwydd lefelau 
cynyddol COVID-19.  Byddai rhagor o fanylion yn cael eu rhoi i'r 
Pwyllgor pan fyddant ar gael. 

 
(3) NODI’R cynnydd sy'n cael ei wneud trwy strategaeth adfer a chynlluniau adfer 
Cyfarwyddiaethau’r Cyngor mewn ymateb i bandemig parhaus y coronafeirws.  
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
(1) Ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(2)  Sicrhau bod y Cyngor yn asesu ei berfformiad yn effeithiol yn unol â'r gofyniad 
i sicrhau fodloni ein gofynion o ran perfformiad a amlinellir ym Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2009 ac sy'n adlewyrchu gofyniad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015 gan ei fod yn gwneud y mwyaf o'i gyfraniad at gyflawni'r 
nodau lles ar gyfer Cymru. Hefyd, i'r Cabinet ystyried sylwadau a safbwyntiau'r 
Pwyllgor Craffu. 
 
(3) Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
EITEM AGENDA 5.  CYNLLUNIAU GWASANAETH A PHENNU TARGEDAU I 
GYFLAWNI CYNLLUN CYFLAWNI BLYNYDDOL 2022/23 (PW) –  
 
ARGYMHELLWYD – 
 
(1)  BOD y Cynlluniau Gwasanaeth (sydd wedi'u hatodi yn Atodiad A i'r 
adroddiad) a'r holl weithgareddau arfaethedig fel y maent yn ymwneud â chylch 
gwaith y Pwyllgor hwn (fel y dangosir yn Atodiad C i'r adroddiad) yn cael eu 
cymeradwyo i'w hystyried gan y Cabinet. 
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(2)  BOD y targedau arfaethedig ar gyfer gwella gwasanaethau ar gyfer 
2022/2023 (sydd wedi'u hatodi yn Atodiad B i'r adroddiad) sy'n ymwneud â chylch 
gwaith y Pwyllgor hwn yn cael eu cymeradwyo i'w hystyried gan y Cabinet. 
 
(3)  BOD y Cynllun Gwasanaeth a'r Broses o Osod Targedau yn y dyfodol i 
gyflawni'r Cynllun Cyflawni Blynyddol, y Cabinet a Chadeirydd ac Is-gadeirydd y 
Pwyllgor Craffu, yn dilyn yr etholiadau lleol, yn ystyried dulliau ychwanegol, ategol o 
graffu ar y rhain yn fwy effeithiol, megis drwy gyflwyniad, gweithdy pwrpasol neu 
grŵp gorchwyl a gorffen cyn eu cyflwyno'n derfynol i'r Pwyllgor Craffu. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
(1)  Sicrhau bod y Cynlluniau Gwasanaeth sy'n cyd-fynd â chylch gwaith y 
Pwyllgor hwn yn gywir, yn gyfredol ac yn berthnasol a'u bod yn dod yn brif ddogfen 
ar gyfer monitro a mesur perfformiad yn erbyn Cynllun Cyflawni Blynyddol y Cynllun 
Corfforaethol yn ystod 2022/2023. 
 
(2)  Sicrhau bod Fframwaith Mesur Perfformiad Cynllun Corfforaethol y Cyngor yn 
nodi set berthnasol o fesurau a thargedau perfformiad y gellir monitro a mesur y 
Cynllun Cyflawni Blynyddol yn eu herbyn yn ystod 2022/2023. 
 
(3)  Sicrhau y gellir ystyried y Cynlluniau Gwasanaeth a'r Broses o Bennu 
Targedau i gyflawni'r Cynllun Cyflawni Blynyddol yn llawn ac mewn modd manylach 
ac effeithiol. 
 
 
EITEM AGENDA 6.  GRYNODEB ARCHWILIO BLYNYDDOL CYNGOR BRO 
MORGANNWG 2021 (CYF) – 
 
ARGYMHELLWYD – BOD cynnwys Crynodeb Archwilio Blynyddol Cyngor Bro 
Morgannwg 2021 yn cael ei nodi. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Mewn perthynas â chynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.  
 
 
EITEM AGENDA 7.  PROSIECT SERO – DIWEDDARIAD, ADNODDAU, 
TYSTIOLAETH AC ADRODD (CYF) – 
 
ARGYMHELLWYD – BOD y Cabinet yn cael gwybod am y sylwadau a wnaed gan y 
Pwyllgor Craffu ar Berfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ar Brosiect Sero – 
Diweddariad, Adnoddau, Tystiolaeth ac Adrodd, sef: 
 

• Mwy o bwyslais ar gynhyrchu a chyrchu bwyd yn lleol ym Mro Morgannwg er 
mwyn lleihau allyriadau carbon o fewnforio bwyd yn allanol. 

• Mwy o ffocws ar inswleiddio'r cyhoedd a mathau eraill o adeiladau er mwyn 
lleihau allyriadau carbon a helpu i leihau'r defnydd o danwydd / costau. 

• Dylai'r Cyngor lobïo Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ynghylch arferion 
a pholisïau caffael, er mwyn gweithio tuag at atebion mwy carbon niwtral. 



Democratic/Scrutiny/Decision Notices/Corporate Performance and Resources 
22-03-17 - Welsh 

• Bod y Cyngor yn ceisio dylanwadu ar arferion o ran caffael yn lleol a'r gadwyn 
gyflenwi ehangach, yn ogystal â gosod arfer gorau a bod y Cyngor yn sicrhau 
bod ei bolisïau a'i brosesau o amgylch Prosiect Sero yn ddigon cadarn, gwydn 
ac effeithiol.   
 

Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Er mwyn i'r Cabinet ystyried sylwadau a safbwyntiau'r Pwyllgor Craffu gan gyfeirio at 
fwrw ymlaen â Phrosiect Sero. 
 
 
EITEM AGENDA 8.  MONITRO REFENIW AR GYFER Y CYFNOD 1AF 
EBRILL 2021 I 31AIN IONAWR 2022 (CYF) - 
 
ARGYMHELLWYD – NODI’R sefyllfa o ran Cyllideb Refeniw 2021/22 yr Awdurdod. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Mewn perthynas â chynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.  
 
 
EITEM AGENDA 9.  MONITRO CYFALAF AR GYFER Y CYFNOD 1AF 
EBRILL 2021 I 31AIN IONAWR 2022 (CYF) –  
 
ARGYMHELLWYD – NODI’R cynnydd a wnaed ar Raglen Gyfalaf 2021/22. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Mewn perthynas â chynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.  
 
 
EITEM AGENDA 10.  CYNGOR BRO MORGANNWG - FFIOEDD A 
THALIADAU ARFAETHEDIG AR GYFER 2022/23 (CYF) -  
 
ARGYMHELLWYD – BOD y cynigion ar gyfer diwygio ffioedd a thaliadau a 
newidiadau cysylltiedig i bolisïau a phrosesau fel y'u nodir yn yr adroddiad a'r 
atodiadau cysylltiedig yn cael eu nodi.  
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Mewn perthynas â chynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.  
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