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PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL 
 
Hysbysiad Penderfyniad – Cyfarfod o Bell, 12 Hydref, 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) ac E. Williams (Aelod Cabinet dros  Gofal 
Cymdeithasol ac Iechyd).    
 
 
EITEM AGENDA 2.  COFNODION – 
 
ARGYMHELLWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 
16 Mehefin a 13 Gorffennaf, 2022 fel cofnod cywir. 
 
 
EITEM AGENDA 3.  DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau. 
 
 
EITEM AGENDA 4.  CYNGOR BRO MORGANNWG: CALENDR 
PERFFORMIAD BLYNYDDOL 2022/23  (CYF) –  
 
ARGYMHELLWYD – BOD Calendr Perfformiad Blynyddol Bro Morgannwg 2022/23 
a'r dull arfaethedig o ymgysylltu ag Aelodau yn ystod y flwyddyn i lunio a mireinio'r 
Calendr Perfformiad Blynyddol a phrosesau, cynlluniau ac adroddiadau cysylltiedig i 
alluogi'r Cyngor i fodloni'r gofynion perfformiad newydd yn cael ei nodi.   
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gyda golwg ar gynnwys y geirda, yr adroddiad a thrafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
EITEM AGENDA 5.  CAU CYFRIFON 2021/22 (CYF) – 
 
ARGYMHELLWYD – 
 
(1) NODI’r adroddiad a’r mesurau ariannol a gymerwyd ac a gynigiwyd. 
 
(2) NODI cyllideb ddiwygiedig Derfynol 2021/22, fel y dangosir yn Atodiad 1 i’r 
adroddiad. 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Scrutiny-CPR/2022/22-10-12.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Dq3WkRxwIFw&list=PLzt4i14pgqIGENigUgo7dilMEkFdzLONT&index=1&t=3800s
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Rheswm dros yr argymhellion 
 
(1&2) O ystyried cynnwys yr adroddiad a'r gyllideb ddiwygiedig ar gyfer 2021/22 sy'n 
adlewyrchu cynnydd yn y Grant Cynnal Refeniw a ddyfarnwyd gan Lywodraeth 
Cymru yn ystod 2021/22. 
 
 
EITEM AGENDA 6.  CAU CYFRIFON CYFALAF 2021/22 (CYF) – 
 
ARGYMHELLWYD – NODI’r sefyllfa gyfalaf diwedd blwyddyn ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2021/22. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r sefyllfa gyfalaf diwedd blwyddyn ar gyfer 
blwyddyn ariannol 2021/22. 
 
 

EITEM AGENDA 7.  ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL SAFONAU IAITH 
CYMRU 2021-22 (CYF) – 
 
ARGYMHELLWYD – BOD  Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg ar gyfer 2021-
22, fel y'i hatodwyd yn Atodiad 1 i adroddiad y Cabinet, a'r diweddariad ar 
Strategaeth Hyrwyddo'r Gymraeg, fel y'i nodir yn Atodiad 2 i adroddiad y Cabinet, yn 
cael eu cymeradwyo, yn amodol ar y gwelliant canlynol, i'w gyfeirio at y Cabinet i'w 
ystyried: bod y cyfeiriad at gyfrifon y cyfryngau cymdeithasol yn Adroddiad Blynyddol 
y Gymraeg 2021 - 2022 yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu y gweithredwyd cyfrifon 
cyfryngau cymdeithasol y Cyngor (h.y. Twitter). lle’n berthnasol, o dan fformatau 
Cymraeg a Saesneg ar wahân, yn hytrach nag un dwyieithog.   
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Wedi rhoi sylw i gynnwys adroddiad y Cabinet i gwrdd â'r ddyletswydd adrodd wrth 
Gomisiynydd y Gymraeg fel rhan o Safonau'r Gymraeg ac er mwyn adlewyrchu'n 
gywir statws y cyfrifon cyfryngau cymdeithasol perthnasol. 
 
 
EITEM AGENDA 8.  HUNANASESIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYNGOR BRO 
MORGANNWG 2021/22 (CYF) – 
 
ARGYMHELLWYD – BOD barn ac argymhellion y Pwyllgor yn cael eu cyfeirio at y 
Cabinet i'w hystyried cyn i adroddiad Hunanasesiad Blynyddol Cyngor Bro 
Morgannwg gael ei ystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a'i gyflwyno 
i'w gymeradwyo gan y Cyngor Llawn, sef: 
 

• Yr angen i ail-edrych ac adolygu'r defnydd o iaith, geiriad, byrfoddau, a 
'jargon' o fewn adroddiad Drafft Hunanasesiad Blynyddol Bro Morgannwg ar 
gyfer 2021/22 (Atodiad A); 
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• Yr angen i ail-ystyried ac adolygu defnydd peth o'r data, a'r modd o 'fesur' neu 
'feintioli' hyn er mwyn rhoi mwy o gyd-destun i ddarllenwyr, yn adroddiad 
Drafft Hunanasesiad Blynyddol Bro Morgannwg 2021/22 (Atodiad A); 

• Yr angen i ailedrych ac adolygu dosbarthiad y grwpiau oedran perthnasol 
hynny y gwyddys 'nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth' 
('NEET') y cyfeirir atynt ar wahân, gan eu grŵp oedran penodol, o fewn 
adroddiad Hunanasesiad Blynyddol Bro Morgannwg 2021/22 (Atodiad A), 
gydag ystyriaeth i'w roi ar y grwpiau hyn yn cael eu cyd-gysylltu a ffurfio rhan 
o'r un categori cyffredinol.  
 

Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Er mwyn i'r Cabinet ystyried sylwadau ac argymhellion y Pwyllgor Craffu i helpu i 
lywio dull y Cyngor o ymdrin â'r gofynion perfformiad newydd. 
 
 
EITEM AGENDA 9.  MONITRO REFENIW AR GYFER Y CYFNOD 1 EBRILL I 
31 AWST, 2022 (CAC) – 
 
ARGYMHELLWYD – 
 
(1) NODI’r sefyllfa o ran Cyllideb Refeniw 2022/23 yr Awdurdod.  
 
(2) NODI’r trefniadau i wneud iawn am y gorwariant sy’n dod i’r amlwg yn 
2022/23, fel y nodir yn yr adroddiad. 
 
(3) BOD yr adroddiadau ychwanegol canlynol yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor: 
 

• Ar brosiect gweithredu Oracle, contract a chyllideb, gan gynnwys 
gwybodaeth am sut y cyrhaeddwyd y gyllideb wreiddiol a'r ffactorau y 
tu ôl i'r gorwario presennol; 

• Ar gyllideb y Gwasanaethau Hamdden, contract a'r ffactorau y tu ôl i'r 
gorwario presennol.  

 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1&2) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(3) Er mwyn i'r Pwyllgor dderbyn rhagor o wybodaeth am y meysydd hyn, yn 
enwedig yn sgil y gorwario sy'n gysylltiedig â'r prosiectau a'r gwasanaethau hyn. 
 
 
EITEM AGENDA 10.  ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD 
GWASANAETHAU CYHOEDDUS BRO MORGANNWG 2020-21 (CAC) – 
 
ARGYMHELLWYD – 
 
(1) NODI Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro 
Morgannwg ar gyfer 2021-22 a’r cynnyd yr oedd partneriaid yn ei wneud wrth roi’r 
blaenoriaethau a nodir yn y Cynllyn Llesiant ar waith. 
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(2) NODI’r ffordd ymlaen a fwriedir ar gyfer datblygu Cynllun Llesiant newydd  y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 2023-28. 
 
(3) BOD y Cabinet yn ystyried datblygu cysylltiadau pellach a chyfleoedd rhannu 
gwybodaeth ychwanegol rhwng rolau’r Hyrwyddwyr, y Pwyllgorau Craffu a’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.    
 
(4) Dosbarthu’r adroddiad i’r holl Aelodau etholedig drwy e-bost a’i gyfeirio at y 
Pwyllgor Cyswllt Cymunedol. 
 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1&2) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(3) Gwella ac ehangu ar y cysylltiadau rhwyg y grwpiau hyn. 
 
(4) Sicrhau bod yr holl Aelodau etholedig a’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol yn 
ymwybodol o waith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
 
EITEM AGENDA 11. ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLENWI 
BLYNYDDOL: PERFFORMIAD CHWARTER 1 2022/23 (CAC) – 
 
ARGYMHELLWYD – 
 
(1)  Nodi’r canlyniadau perfformiad a’r cynnydd tuag at gyflawni ymrwymiadau 
Cynllun Cyflawni Blynyddol 2022/23, 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 â meysydd o 
danberfformio ac i fynd i'r afael â'r heriau allweddol a nodwyd o fewn cylch gorchwyl 
y Pwyllgor. 
 
Rheswm dros yr argymhellion 
 
(1&2) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 


