PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL
Hysbysiad Penderfyniad – Cyfarfod o Bell, 5 Gorffennaf, 2022.
Mae-r Agenda ar gael yma.
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.
Yn Bresennol: Y Cynghorydd J.E. Charles (Cadeirydd); Y Cynghorydd N.C. Thomas
(Is-Gadeirydd); Cynghorwyr G.M. Ball, C.A. Cave, A.M. Collines, C.M. Cowpe,
S. Lloyd-Selby, J. Lynch-Wilson, J.M. Norman, H.M. Payne a C. Stallard.
Hefyd yn bresennol: Cynghorwyr L. Burnett (Arweinydd Gweithredol ac Aelod
Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau), G. John (Aelod Cabinet dros Hamdden,
Chwaraeon a Lles) a E. Williams (Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac
Iechyd).
EITEM AGENDA 2. COFNODION –
ARGYMHELLWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar
7 Mehefin, 2022 fel cofnod cywir.

EITEM AGENDA 3.

DATGANIADAU BUDDIANT –

Y Cynghorydd
H.M. Payne

Eitem Agenda 7 - Adroddiad
Blynyddol y Cyfarwyddwr
Gwasanaethau
Cymdeithasol 2021-22 Fersiwn Herio

Y Cynghorydd
J. Lynch-Wilson

Cyffredinol
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Buddiant Personol –
Roedd y Cynghorydd
Payne, yn rhinwedd ei
swydd broffesiynol y tu
allan i'r Cyngor, yn rheoli
gwasanaethau ar gyfer
Gwasanaethau Cymorth
Tenantiaeth Newlans, a
dywedodd pe bai
trafodaethau ar y pwnc yn
ystod y cyfarfod y byddai'n
gadael yr ystafell.
Buddiant Personol –
Cyflogwyd y Cynghorydd
Lynch-Wilson, yn
rhinwedd ei swydd
broffesiynol y tu allan i'r
Cyngor, mewn cartref
gofal preifat yn ardal Bro
Morgannwg a dywedodd y
byddai'n ystyried unrhyw
fuddiant posibl drwy gydol
y cyfarfod.

EITEM AGENDA 4.
ADRODDIAD DIOGELU CORFFORAETHOL
BLYNYDDOL: 2021/22 (CYF) –
ARGYMHELLWYD – Y dylid nodi cynnwys cyfeirnod y Cabinet a’r Adroddiad
Diogelu Corfforaethol Blynyddol 2021/22 atodedig.
Rheswm dros yr argymhelliad
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad eglurhaol a'r adroddiad atodol ar waith a oedd
wedi'i wneud i wella trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu ac amddiffyn plant ac
oedolion.

EITEM AGENDA 5.
A 31 MAI 2022 (CGC) –

MONITRO REFENIW AM Y CYFNOD RHWNG 1 EBRILL

ARGYMHELLWYD –
(1)
NODI’r sefyllfa o ran Cyllideb Refinew 2022/23 yr Awdurdod, o fewn cylch
gorchwyl y Pwyllgor.
(2)
NODI’r trosglwyddiadau sydd eu hangen yn y Gyfadran Gwasanaethau
Cymdeithasol.
Rheswm dros yr argymhellion
(1&2) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r alldro refeniw rhagamcanol ar gyfer
2022/23 ac ail-alinio’r cyllidebau.

EITEM AGENDA 6.
MONITRO CYFALAF AM Y CYFNOD RHWNG 1 EBRILL
A 31 MAY 2022 (CGC) –
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.
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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 7.
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR Y
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2021-2022 – FERSIWN HER (CGC) –
ARGYMHELLWYD –
(1)
NODI’r blaenoriaethau gwella ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol, fel y’u
hamlinellir yn Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr ar gyfer 2021-29022 Fersiwn Her.
(2)

BOD y cynigion canlynol yn cael eu cynnwys yn fersiwn herio’r adroddiad:
•
•
•

Mwy o fynediad at ystadegau blynyddol cymharol a/neu fesurau
perfformiad Llywodraeth Cymru i nodi'n fwy cywir y pwysau a/neu'r
cynnydd a wnaed;
Esboniad ychwanegol o bob maes gwasanaeth yn yr adran 'Sut rydym
yn Llunio Ein Gwasanaethau' i wella gwybodaeth gyd-destunol i'r
darllenydd; a
Sicrhau bod pob acronym a ddefnyddir yn cael eu hesbonio'n llawn i’r
darllenydd.

Rheswm dros yr argymhellion
(1&2) Ystried cynnwys yr adroddiad a thrafodaeth yn y cyfarfod i gyfrannu at y
broses herio ar gyfer Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr 2021-2022.

EITEM AGENDA 8
ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLENWI
BLYNYDDOL: PERFFORMIAD CHWARTER 4 2021/22 (CGC) –
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.
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Rhesymau dros yr argymhellion
(1)
Sicrhau bod y Cyngor yn dangos yn glir y cynnydd sy’n cael ei wneud tuag at
gyflawni ei ymrwymiadau yng Nghynllun Cyflawni Blynyddol 2021/22 gyda’r nod o
wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau dinasyddion Bro Morgannwg.
(2)
Sicrhau bod y Cyngor yn asesu ei berfformiad yn effeithiol yn unol â’r gofyniad
i fodloni ei ofynion perfformiad fel y’u hamlinellir yn Neddf Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru) 2021 ac sy’n adlewyrchu gofyniad Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ei fod yn manteisio i’r eithaf ar ei gyfraniad at
gyflawni nodau llesiant Cymru.
(3)
Sicrhau bod Aelodau’n cadw trosolwg o’r materion adfer sy’n effeithio ar waith
y Cyngor a’u Pwyllgorau Craffu priodol.
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