PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL
Hysbysiad Penderfyniad – Cyfarfod o Bell, 13 Gorffennaf, 2022.
Mae-r Agenda ar gael yma.
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.
Yn Bresennol: Y Cynghorydd J. Protheroe (Cadeirydd); Y Cynghorydd E. Goodjohn
(Is-gadeirydd); Cynghorwyr G.D.D. Carroll, P. Drake, C.P. Franks, S.J. Haines,
H.C. Hamilton, S.M. Hanks, Dr. I.J. Johnson, B. Loveluck-Edwards ac N.J. Wood
Hefyd yn bresennol: Cynghorwyr L. Burnett (Arweinydd Gweithredol ac Aelod
Cabinet Perfformiad ac Adnoddau), G. John (Aelod Cabinet dros Hamdden,
Chwaraeon a Lles) ac E. Williams (Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac
Iechyd).
EITEM AGENDA 2.

DATGANIADAU BUDDIANT –

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau.
EITEM AGENDA 3
ADRODDIAD DIOGELU CORFFORAETHOL
BLYNYDDOL: 2021/22 (CYF) –
ARGYMHELLWYD – Y dylid nodi’r Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol:
2021/22.
Rheswm dros yr argymhelliad
Gyda golwg ar gynnwys y geirda, yr adroddiad a thrafodaethau yn y cyfarfod.
EITEM AGENDA 4.
YMATEB DRAFFT I YMGYNGHORIAD CANLLAWIAU A
CHYFARWYDDIADAU STATUDOL LLYWODRAETH CYMRU A WNAED O DAN
DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000, MESUR LLYWODRAETH LEOL (CYMRU)
2011 A DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 (CYF) –
ARGYMHELLWYD – Y dylid rhoi gwybod i’r Cabinet am y sylwadau a wnaed gan y
Pwyllgor Craffu ar Adnoddau a Pherfformiad Corfforaethol ar yr Ymateb Drafft i
Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ganllawiau a Chyfarwyddiadau statudol a
wneir dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 a
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, sef:
•

Yr angen i sicrhau adnoddau digonol i Dîm y Gwasanaethau Democrataidd
fynd i'r afael â meysydd fel gwybodaeth ychwanegol, ymchwil a

Democratic/Scrutiny/Decision Notices/Corporate Performance and Resources
22-07-13 Welsh (MT)

•
•

gwasanaethau cymorth i bob Aelod Etholedig er mwyn dwyn y Cabinet a'r
Cyngor i gyfrif a thrafod materion allweddol mewn modd mwy effeithiol;
Pwysigrwydd sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn wahanol nac yn llai
ffafriol na'r Saesneg h.y. defnyddio cyfieithydd ar y pryd mewn cyfarfodydd
hybrid a phwysigrwydd cyfranogiad dwyieithog;
Pwysigrwydd adolygu amseroedd cyfarfodydd, cydbwysedd bywyd gwaith,
amrywiaeth, adborth, hyfforddiant a datblygiad i Aelodau.

Y rheswm dros yr argymhelliad
Er mwyn i'r Cabinet ystyried sylwadau a safbwyntiau'r Pwyllgor Craffu cyn eu
cyflwyno i Lywodraeth Cymru.
EITEM AGENDA 5.

ADRODDIAD DIWEDDARU PROSIECT SERO (CAC) –

ARGYMHELLWYD (1)
Y dylid nodi’r cynnydd a nodir yn yr adroddiad mewn perthynas â nifer o'r
heriau yn y Cynllun Her Newid yn yr Hinsawdd.
(2)
Y dylid rhoi gwybod i’r Cabinet am y sylwadau a wnaed gan y Pwyllgor Craffu
Adnoddau a Pherfformiad Corfforaethol ar yr Adroddiad Diweddaru ar Brosiect Sero,
sef:
•

Dylid rhoi gwybodaeth ychwanegol am y meysydd canlynol y mae'r
adroddiad yn ymdrin â hwy:
o
Gorsaf Bŵer Aberddawan.
o
OVOBikes (e-feiciau).
o
Statws y cronfeydd wrth gefn i gefnogi'r gwaith o gyflawni Prosiect
Sero (h.y. a ddefnyddiwyd arian o’r rhain, ac ati).
o
Ymgysylltu â'r Bartneriaeth Natur Leol a gwaith y Bartneriaeth
mewn perthynas â Phrosiect Sero.
o
Unrhyw waith sydd i'w wneud o ran 'mannau glas' (h.y. afonydd,
arfordiroedd a nentydd);
a, lle y bo'n berthnasol, dylid cynnwys y wybodaeth uchod fel atodiad
cyn i'r adroddiad gael ei gyfeirio at y Cabinet a Phwyllgor Craffu'r
Amgylchedd ac Adfywio. Dylid ei hatodi hefyd at adroddiadau yn y
dyfodol ar gyfer y Pwyllgor Craffu Adnoddau a Pherfformiad
Corfforaethol.

•

Dylai adroddiadau yn y dyfodol gynnwys y canlynol o ran ffocws a
fformat:
o
Hyperddolenni neu ddulliau eraill o gael mynediad i'r adroddiadau
cefndir perthnasol a’r papurau sy'n gysylltiedig â Phrosiect Sero,
yn ogystal â'r cofnodion cysylltiedig, er mwyn olrhain
penderfyniadau yn haws.
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o
o

o

Mwy o bwyslais ar y rhwystrau, y risgiau a'r heriau sy'n dod i'r
amlwg, yn ogystal â'r llwyddiannau neu'r gwaith a wnaed o ran
Prosiect Sero ac ar y cynnydd a wnaed i fynd i'r afael â'r rhain.
Y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlenni ar gyfer
datgarboneiddio ac a yw'r rhain yn cael eu bodloni, yn ogystal â
defnyddio sgoriau 'COG' (Coch, Oren a Gwyrdd) ar gyfer
gwahanol elfennau'r Prosiect.
Mwy o fanylion am agweddau ariannol ar y Prosiect hwn, h.y.
diweddariad ar y cyllid a'r cronfeydd wrth gefn sy'n cefnogi'r
gwaith o gyflawni Prosiect Sero.

(3)
Y dylai’r Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad, gyfeirio'r adroddiad at Bwyllgor
Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio i'w ystyried gyda sylwadau'r Pwyllgor Craffu
Adnoddau a Pherfformiad Corfforaethol a'r Cabinet a chyfeirio unrhyw sylwadau
pellach yn ôl i'r Cabinet.
(4)
Y dylai’r Pwyllgor Craffu Adnoddau a Pherfformiad Corfforaethol argymell i'r
Cabinet y dylid dosbarthu'r adroddiad hwn i'r holl Aelodau etholedig, y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus a'r holl Gynghorau Tref a Chymuned er gwybodaeth
iddynt.
Rhesymau dros yr argymhellion
(1)

Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod.

(2)

Er mwyn i'r Cabinet ystyried sylwadau a safbwyntiau'r Pwyllgor Craffu.

(3)
Er mwyn galluogi Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio i ystyried yr
adroddiad a sylwadau'r Pwyllgor Craffu Adnoddau a Pherfformiad Corfforaethol a'r
Cabinet.
(4)
Er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r holl Aelodau etholedig a
rhanddeiliaid eraill am y trefniadau sydd ar waith i gyflawni Prosiect Sero.
EITEM AGENDA 6.
A 31 MAI 2022 (CAC) –

MONITRO REFENIW AM Y CYFNOD RHWNG 1 EBRILL

ARGYMHELLWYD – NODI’r sefyllfa o ran Cyllideb Refinew 2022/23 yr Awdurdod, o
fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor.
Rheswm dros yr argymhelliad
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod.
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EITEM AGENDA 7.
A 31 MAI 2022 (CAC) –

MONITRO CYFALAF AM Y CYFNOD RHWNG 1 EBRILL

ARGYMHELLWYD –
(1)
Y DYLID nodi’r cynnydd a wnaed o ran cyflawni Rhaglen Gyfalaf 2022/23 ar
gyfer y cynlluniau sydd o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor.
(2)
NODI’r defyndd o Awdurdod Dirprwyedig mewn perthynas ȃ phrosiectau a
nodir yn Argymhelliad (2) o’r adroddiad.
(3)
NODI’r defyndd o Bwerau Argyfwng fel y manylir arnynt yn Atodiad 1 yr
adroddiad.
(4)
BOD y newidiadau i Raglen Gyfalaf 2022/23 a’r blynyddoedd i ddod, fel y
nodir yn Argymhelliad (4) o’r adroddiad, yn cael eu nodi.
Rheswm dros yr argymhellion
(1-4) O ystyried cynnwys yr adroddiad ar gynnydd y Rhalen Gyfalaf, y defnydd o o
Awdurdod Dirprwyedig, y defnydd o Bwerau Argyfwng a newidiadau i’r Rhaglen
Gyfalaf.
EITEM AGENDA 8.
ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLENWI
BLYNYDDOL: PERFFORMIAD CHWARTER 4 2021/22 (PW) –
ARGYMHELLWYD –
(1)
NODI’r canlyniadau perfformiad a’r cynnydd a wnaed tuag at gyflawni
ymrwymiadau Cynllun Cyflawni Blynyddol 2021/22, sy’n cyd-fynd ag Amcanion
Llesiant Cynllun Corfforaethol y Cyngor o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor.
(2)
Y DYLID nodi’r camau adferol sydd i’w cymryd i fynd i’r afael ȃ meysydd o
danberfformio ac i fynd i’r afael ȃ’r heriau allweddol a nodwyd o fewn cylch gorchwyl
y Pwyllgor.
(3)
NODI’r cynnydd sy’n cael ei wneud drwy strategaeth adfer y Cyngor a
Chynlluniau Adfer y Gyfarwyddiaeth mewn ymateb i’r pandemig Coronafeirws
parhaus.
Rheswm dros yr argymhelliad
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod.
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