
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Perfformiad 

Dyddiad y cyfarfod 1 Hydref 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Y Cyng Richard Mainon,  Aelod Arweiniol Materion 

Corfforaethol/ Alan Smith, Pennaeth Gwella Busnes a 

Moderneiddio 

Awdur yr Adroddiad Alan Smith 

Teitl Sefydlu Ffyrdd Newydd o Weithio 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Adolygu’r potensial i’r Cyngor fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio fel rhan o’r 

broses adfer.  

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1 Er mwyn ystyried y galluoedd newydd a ddatblygwyd gan y sefydliad yn ystod y 

pandemig ac ystyried sut y gellir gwella gwaith y Cyngor.  

 

2.2 Er mwyn gwneud argymhellion am y goblygiadau a chynnig ffyrdd i fabwysiadu 

dulliau newydd a mwy effeithiol o weithio.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod y Pwyllgor yn: 

3.1 adolygu cynnwys a sylwadau’r adroddiad yn gyfatebol; a 

3.2 lle bo’n addas, nodi unrhyw agwedd o’r gwaith adfer a allai elwa o archwiliad 

manwl yn y dyfodol 



 
 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Gweler y pro fforma Thema Adfer sydd ynghlwm.  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Drwy sicrhau fod y Cyngor mor effeithlon â phosibl.  

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar egwyddorion lefel uchel a fyddai’n ymofyn 

costau mwy manwl pe bai’r Cyngor yn eu mabwysiadu.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Nid yw hyn yn berthnasol ar y cam hwn. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Ymgynghorwyd â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn Sesiwn Friffio’r Cabinet a 

gydag Arweinwyr Grŵp.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Nid yw hyn yn berthnasol ar y cam hwn. 

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i’w lleihau? 

10.1. Gweler yr adroddiad sydd ynghlwm 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Mae pwerau Craffu mewn perthynas â’r materion yn yr adroddiad hwn yn unol 

ag: 

 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000;  

 Adran 7 yng Nghyfansoddiad y Cyngor 

 


