
 

Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 3 Mehefin 2019 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Fay Bowen 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru
------ 

(Rhag-gyfarfod preifat)  

(13.30 - 13.45) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(13.45)   

2 Papur(au) i'w nodi 

(13.45-13.50)   

2.1 Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn: Gohebiaeth gan Llywodraeth Cymru (9 

Mai 2019) 

 (Tudalennau 1 - 19)  

3 Maes Awyr Caerdydd: Sesiwn Dystiolaeth gyda Maes Awyr 

Caerdydd 

(13.50 - 15.20) (Tudalennau 20 - 58)  

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd 

 

Roger Lewis - Cadeirydd, Maes Awyr Caerdydd 

Deb Barber - Prif Swyddog Gweithredol, Maes Awyr Caerdydd 

Huw Lewis - Cyfarwyddwr Cyllid ac Ysgrifennydd y Cwmni 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn: 

(15.20)   

Eitem 5 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



5 Maes Awyr Caerdydd: Trafod y dystiolaeth a gafwyd 

(15.20 - 15.50)   
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Tracey Burke 
Cyfarwyddwr Cyffredinol / Director General 

Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus 
Education and Public Services Group 

Cyf: 

Nick Ramsay AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

9 Mai 2019 

Annwyl Mr Ramsay 

Cynghorau Tref a Chymuned 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 9 Ebrill yn gofyn am ymateb gan Lywodraeth 
Cymru i ganfyddiadau’r Panel Adolygu Annibynnol, a’r ddau adroddiad a luniwyd 
gan yr Archwilydd Cyffredinol; a sefydlu pa gamau gweithredu sy’n cael eu cymryd, 
a pha gymorth sy’n cael ei ddarparu yn y maes hwn. 

Rwy’n rhannu pryderon yr Archwilydd Cyffredinol, o ran y nifer uchel parhaus o 
gynghorau cymuned sydd wedi derbyn barn archwilio amodol; ac o ran trefniadau 
archwilio mewnol mewn cynghorau cymuned a thref yng Nghymru.  Yn wir, 
ysgrifennais at yr Archwilydd Cyffredinol ar 16 Ionawr yn mynegi fy mhryder 
ynghylch safon y rheolaeth ariannol a’r llywodraethu a amlinellwyd yn ei 
adroddiadau.  

Er bod cynghorau cymuned a thref yn atebol yn annibynnol i’w hetholwyr am eu 
gweithredoedd yn y pen draw, mae gan Lywodraeth Cymru fuddiant clir mewn 
cefnogi gwella rheolaeth ariannol a llywodraethu o fewn y sector. 

Amlinellaf isod fy ymateb i’r tri maes sydd o ddiddordeb i chi. 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee
PAC(5)-14-19 PTN1
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1) Ymateb Llywodraeth Cymru i ganfyddiadau’r Panel Adolygu 

Annibynnol ar Gynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru 
 
Roedd Llywodraeth Cymru yn werthfawrogol iawn o’r amser a’r ystyriaeth a 
roddodd y Panel i’r Adolygiad ac am eu hadroddiad meddylgar ar Gynghorau 
Cymuned a Thref yng Nghymru.  Mae’r adroddiad yn nodi dadansoddiad 
cynhwysfawr o’r sector, gan roi mewnwelediad gwerthfawr i Lywodraeth Cymru a’r 
rheiny sy’n gweithio yn y sector. 
 
Mae hyn wedi llywio dull polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector cynghorau 
cymuned a thref, a nodir yn y Datganiad Ysgrifenedig gan Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Lywodraeth Leol, a gyhoeddwyd ar 30 Tachwedd 2018 (Atodiad 1). 
 
Mae’r pwyslais ar annog a galluogi’r sector i ddatblygu, gan sicrhau elfen o ddewis i 
gynghorau cymuned a thref er mwyn iddynt gael penderfynu pa mor bell y maent 
am fynd a pha mor gyflym y maent yn cymryd camau, yn enwedig o ran eu rôl 
mewn comisiynu a darparu gwasanaethau.  Mae hyn yn adlewyrchu datganiad 
cenedlaethol clir o uchelgais sy’n cydnabod amrywiaeth y sector a’r cymunedau y 
mae’n eu gwasanaethu.    
 
Credwn fod y dull gweithredu yn un rhesymol, cymesur ac ymarferol.  Mae’n 
ymateb i’r galwadau yn adroddiad y Panel Adolygu Annibynnol am fwy o eglurder o 
fewn y sector; mae’n creu cyfle i gryfhau cynghorau drwy ddatblygu eu capasiti a’u 
gallu; ac mae’n rhoi ar waith brosesau i sicrhau mwy o ymatebolrwydd a 
chyfranogiad.  
 
Rydym wedi nodi nifer o gamau rydym wedi ymrwymo i’w cymryd dros weddill 
tymor hwn y Cynulliad er mwyn creu’r amgylchedd hwn sy’n galluogi.  Mae’r tabl yn 
Atodiad 2 yn cynnwys y camau gweithredu hyn, sydd wedi’u rhannu’n “gamau 

gweithredu uniongyrchol” a chamau gweithredu sydd angen “ystyriaeth bellach”. 
 
Mae meysydd ble y gellir cymryd camau uniongyrchol yn gamau ymarferol i raddau 
helaeth, nad ydynt yn arbennig o gymhleth neu ddadleuol, y gellir eu cymryd heb 
fod angen adnoddau ychwanegol sylweddol naill ai gan Lywodraeth Cymru neu 
randdeiliaid.  Bydd y camau hyn yn cael eu datblygu i raddau helaeth yn 2019-20.  
Comisiynwyd rhai ohonynt cyn dechrau blwyddyn ariannol 2019-20 – megis y 
gwaith i wella mynediad i hyfforddiant ar gyfer yr 8,000 o gynghorwyr cymuned a 
thref yng Nghymru drwy lunio cyfres o fodiwlau hyfforddiant craidd rhagarweiniol ar-
lein. 
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Y meysydd a nodwyd ar gyfer eu hystyried ymhellach yw’r rhai sydd â theilyngdod 
mewn egwyddor yn ein barn ni, ond mae angen meddwl ymhellach amdanynt.  Yn 
gyffredinol, maent yn faterion sy’n fwy cymhleth ac mae angen mwy o waith cyn y 
gellir gwneud penderfyniad ynghylch p’un ai, neu sut, i fwrw ymlaen ai peidio.  Er 
enghraifft, p’un ai a fyddai gwahaniaeth cliriach rhwng yr hyn y mae cynghorau 
cymuned yn gyfrifol amdano a’r hyn y mae prif gynghorau yn gyfrifol amdano yn 
helpu i egluro rôl y sector.  Y bwriad yw archwilio pob un ohonynt cyn diwedd tymor 
hwn y Cynulliad, gan ymgysylltu â’r sector a rhanddeiliaid eraill wrth i ni weithio 
drwy bob maes. 
 
Nodaf yn fanylach isod y camau sy’n cael eu cymryd i gefnogi llywodraethu, 
rheolaeth ariannol ac atebolrwydd yn y sector. 
 

2) Ymateb Llywodraeth Cymru i ddau adroddiad Swyddfa Archwilio 
Cymru ar Reoli Ariannol a Llywodraethu – Cynghorau Tref a Chymuned 
2017-18; a Threfniadau Archwilio Mewnol mewn Cynghorau Tref a 
Chymuned yng Nghymru. 
 

Fel y soniais uchod, ysgrifennais at yr Archwilydd Cyffredinol ym mis Ionawr i nodi 
cyhoeddiad yr asesiad diweddaraf o reolaeth ariannol a llywodraethu mewn 
cynghorau tref a chymuned ledled Cymru, ac i fynegi pryder o weld bod y safon 
bresennol o reolaeth ariannol a llywodraethu yn parhau i fod yn siomedig mewn 
gormod o gynghorau cymuned a thref.  
 
Cyfrifoldeb pob cyngor yw cyflawni ei ddyletswyddau statudol a dilyn arferion 
priodol i gyfrif am yr arian cyhoeddus a ymddiriedir iddynt.  Byddai Llywodraeth 
Cymru yn disgwyl i bob cyngor fod â threfniadau rheolaeth ariannol a rheolaeth 
fewnol cadarn ar waith ac i gydymffurfio â’u gofynion statudol.  Mae trefniadau 
archwilio mewnol cadarn yn rhan allweddol o hyn. 
 
Archwiliad 2017-18 yw pwynt hanner ffordd y trefniadau presennol, felly, mae’n 
briodol ystyried y cynnydd a wnaed gan y sector ac ystyried p’un ai a yw’r 
trefniadau archwilio presennol yn addas at y diben. 
 
Rwyf wedi cadarnhau cefnogaeth i gynllun yr Archwilydd Cyffredinol i adolygu’r 
trefniadau archwilio presennol er mwyn penderfynu a ydynt yn parhau i fod yn 
addas at y diben, gyda bwriad i ymgynghori ar ganlyniad yr adolygiad ac unrhyw 
newidiadau i’r trefniadau archwilio ar ddiwedd 2019.  Deallaf y bydd yr Archwilydd 
Cyffredinol yn ein diweddaru ar ganlyniad yr adolygiad hwn maes o law, a disgwylir 
i unrhyw newidiadau i’r trefniadau archwilio sy’n deillio o’r adolygiad gael eu 
gweithredu ar gyfer archwiliad 2020-21. 
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3) Camau sy’n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi 
llywodraethu, rheolaeth ariannol ac atebolrwydd yn y sector  

 
Cefnogi Llywodraethu 
 
Mae’r prif gyfrifoldeb dros sicrhau llywodraethu cadarn yn gorwedd gyda’r 
cynghorau cymuned eu hunain.  Mae ein cefnogaeth yn canolbwyntio ar sicrhau 
bod cynghorwyr, a’r staff sy’n eu cefnogi, yn gallu chwarae eu rôl yn effeithiol gyda’r 
nod o atal problemau llywodraethu gwael rhag codi.  
 
Mae Un Llais Cymru, a gydnabyddir gan Lywodraeth Cymru fel corff cynrychioliadol 
y sector, yn darparu ystod o fodiwlau hyfforddiant ar gyfer cynghorwyr, gan 
gynnwys modiwlau ar, er enghraifft, ‘Cyllid Llywodraeth Leol’, ar lefel ragarweiniol a 
lefelau uwch; ‘Dealltwriaeth o’r Gyfraith’; ac ‘Y Cynghorydd’. 
 
Rydym yn darparu cynllun bwrserïau i gynghorwyr, gan dargedu cynghorau llai o 
faint sydd â throsiant cyllidebol o £40,000 neu lai, i’w hannog a’u galluogi i elwa ar y 
cyfleoedd hyfforddiant hyn.  Caiff y cynllun ei hyrwyddo a’i reoli gan Un Llais 
Cymru. 
 
Yn ogystal, rydym yn archwilio potensial hyfforddiant ar-lein ar gyfer cynghorwyr.  
Mae modiwlau e-ddysgu rhagarweiniol wedi’u paratoi ar gyfer hyfforddiant 
cynghorwyr yn y meysydd canlynol:  
 

 Cyfnod sefydlu 

 Cod ymddygiad 

 Bod yn gyflogwr 

 Amrywiaeth a chynhwysiant 

 Iechyd a Diogelwch 

 Cyflwyniad i gyllid 

 Cyflwyniad i ddealltwriaeth o’r gyfraith 
 
Bydd y modiwlau e-ddysgu ar gael am ddim drwy wefan Un Llais Cymru i bob 
cynghorydd, p’un ai a yw eu cyngor yn aelod o Un Llais Cymru ai peidio.  Bydd y 
modiwlau yn eistedd ochr yn ochr â mathau eraill o hyfforddiant a bydd y cynnwys 
yn ategu’r mathau eraill hyn yn hytrach na’u dyblygu.  Disgwylir iddynt fod ar gael o 
fis Mehefin 2019.  
 
Yn ystod tymor hwn y Cynulliad, rydym hefyd wedi ymrwymo i ystyried p’un ai a 
ddylid gwneud hyfforddiant craidd i gynghorwyr yn orfodol ai peidio a sut y gellid 
gwneud hynny. 
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Cytunwn â’r Panel Adolygu Annibynnol fod angen i gynghorau cymuned a thref gael 
eu cefnogi’n broffesiynol gan staff cymwys ac annibynnol.  Mae rôl y clerc yn 
allweddol o ran darparu cyngor i gynghorau, ac felly, mae’n allweddol o ran ysgogi 
gwelliannau mewn trefniadau llywodraethu, rheolaeth ariannol ac atebolrwydd.  
Dylai cefnogi cynghorau i gael mynediad i hyfforddiant priodol ar gyfer clercod wella 
gallu cyngor i reoli ei hun yn dda. 
 
I gydnabod hyn, rydym wedi ymrwymo i barhau i ddarparu, ac i ehangu, y cynllun 

bwrserïau hyfforddiant ar gyfer clercod sy’n eu galluogi i ymgymryd â chymhwyster 

penodol i sector y Dystysgrif mewn Gweinyddu Cynghorau Lleol (CiLCA).  Mae’r 

trothwy ar gyfer cynghorau sy’n gymwys i gael cymorth wedi’i gynyddu eleni, o’r 

cynghorau hynny sydd â throsiant cyllidebol o lai na £40k i gynnwys y rheini sydd â 

throsiant cyllidebol o lai na £100k, gan gydnabod y gallai cynghorau canolig eu 

maint fod mewn sefyllfa well i fanteisio ar y cynnig o fwrserïau gan eu bod yn 

debygol o ddarparu ystod ehangach o wasanaethau ar gyfer y gymuned; gyda 

chlercod yn gweithio mwy o oriau na’r cynghorau bach iawn.  

Hefyd, rydym yn rhoi pwyslais ar bwysigrwydd cael clerc sydd â chymwysterau 
addas – er enghraifft, bydd cael clerc cymwys yn cael ei gynnig ym Mil Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) fel un o’r tri maen prawf i gyngor allu gwneud ei hun yn 
gymwys i arfer Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol.  Mae’n debygol y bydd CiLCA yn 
cael ei ragnodi fel y cymhwyster perthnasol ar gyfer “clerc cymwys” ar gyfer Pŵer 
Cymhwysedd Cyffredinol, er y byddai hyn yn amodol ar ganlyniad yr ymgynghoriad 
ar y rheoliadau. 
 
Byddwn yn ystyried p’un ai a ddylai cael clerc cymwys fod yn rhywbeth y dylid ei 
symud o gael ei annog i fod yn ofynnol.  Dyma un o’r meysydd y byddwn yn ei 
archwilio ymhellach yn ystod tymor hwn y Cynulliad.  
 
Hefyd, rydym wedi ymrwymo i archwilio ffyrdd eraill o adeiladu capasiti a gallu 
clercod i gefnogi’r sector.  Mae hyn yn cynnwys ystyried sefydlu “rhwydwaith” o 
glercod cynghorau cymuned yng Nghymru; ac ystyried pa mor ddymunol, a phosibl, 
yw newid y ffordd y mae clercod yn cael eu cyflogi (gan edrych yn benodol ar 
gynghorau sydd angen clerc rhan-amser yn unig). 
 
Cytunwn â’r Pwyllgor fod darparu cymorth a chyngor priodol yn allweddol i wella 
llywodraethu, rheolaeth ariannol ac atebolrwydd o fewn y sector.  Yn ystod tymor 
hwn y Cynulliad, byddwn yn rhoi ystyriaeth bellach i opsiynau ar gyfer darparu 
mynediad i gyngor a chefnogaeth arbenigol, ochr yn ochr â datblygu fframwaith 
cymorth ac ymyrraeth priodol ar gyfer methiant o ran gwasanaeth neu fethiant 
corfforaethol. 
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Gwella rheolaeth ariannol 
 
Mae’r gyfundrefn archwilio ar gyfer cynghorau cymuned a thref yn fater i’r 
Archwilydd Cyffredinol, ond mae gan Lywodraeth Cymru fuddiant clir mewn cefnogi 
gwella rheolaeth ariannol y sector. 
 
Mae un o swyddogion Llywodraeth Cymru yn aelod o’r Grŵp Cyswllt Archwilio 
Cynghorau Lleol, sy’n cynnwys Swyddfa Archwilio Cymru ac archwilwyr, yn ogystal 
â’r cyrff cynrychioliadol Un Llais Cymru a Chymdeithas Clercod Cynghorau Lleol.  
Mae’r Grŵp hwn yn trafod materion cyffredin a nodwyd drwy’r broses archwilio a’r 
ffyrdd y gellir cefnogi cynghorau i fynd i’r afael â’r materion hyn.  
 
Hefyd, rydym yn rhan o Grŵp Cynghori ar Hyfforddiant Cenedlaethol gyda’r cyrff 
cynrychioliadol, sy’n nodi a mynd i’r afael ar y cyd â meysydd lle mae angen 
cymorth o ran hyfforddiant a datblygiad. 
  
Rwy’n cydnabod bod rhagor o waith i’w wneud ac rydym wedi ymrwymo i barhau i 
weithio gyda Swyddfa Archwilio Cymru ar ba gymorth pellach y gellid ei ddarparu i 
gynghorau cymuned llai o faint i’w helpu i gyflawni gofynion archwilio. 
 
Gwella Atebolrwydd y Sector 
 
Mae cynghorau cymuned a thref yn codi ac yn gwario arian cyhoeddus.  Mae’n 
hanfodol eu bod yn atebol am eu gweithredoedd.  Y prif gyfrwng ar gyfer hyn yw 
atebolrwydd democrataidd.  Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â gwaith yn 
ystod tymor hwn y Cynulliad i annog cyfranogiad yn yr haen fwyaf lleol hon o 
ddemocratiaeth, a chynyddu ei hamrywiaeth.  
 
Mae angen sylweddol i wella gwelededd cynghorau cymuned a thref, a chynyddu 
eu hymgysylltiad â’u cymunedau, fel bod eu gwaith yn dryloyw. 
 
Y bwriad yw gosod dyletswydd ar bob cyngor cymuned a thref i baratoi adroddiad 
blynyddol drwy’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau.  Bydd hyn yn cynnwys 
disgwyliad i gynghorau nodi sut maent wedi ymgysylltu â’u cymunedau, a sut maent 
yn bwriadu gwneud hynny. 
 
Hefyd, rydym wedi dechrau gweithio i feithrin dealltwriaeth o’r ffordd y mae 
cynghorau cymuned a thref yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol a mecanweithiau 
digidol eraill i ymgysylltu â’u cymunedau am waith y cyngor, a rhannu enghreifftiau 
o arfer da â’r sector. 
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Rydym wedi ymrwymo i roi ystyriaeth bellach i gyflwyno dyletswydd ar gynghorau 
cymuned a thref i gynnal o leiaf un cyfarfod cyhoeddus y flwyddyn.  Mae’r gofyniad 
hwn yn ei le yn Lloegr, a rhan o’n hystyriaeth fydd asesu effaith y ddyletswydd hon 
ar wella ymgysylltiad ac atebolrwydd yn lleol.  
 
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau â’r ddau gorff sy’n darparu mecanweithiau 
sicrwydd allanol ar gyfer y sector.  Rydym wedi sefydlu perthynas waith â Swyddfa 
Archwilio Cymru, ac rydym yn ymgysylltu’n weithredol â’r swyddfa yn eu hadolygiad 
o’r gyfundrefn archwilio.  Yn ogystal, rydym wedi sefydlu cysylltiadau â swyddfa 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae gan yr Ombwdsmon rôl 
annibynnol ac mae’n ystyried cwynion am gamweinyddu gan gynghorau ac 
achosion honedig o dorri’r cod ymddygiad.  Yn ddiweddar, buom yn hwyluso 
ymgysylltiad rhyngddynt a chyrff cynrychioliadol y sector i drafod sut yr ymdrinnir â 
materion yn ymwneud â’r cod ymddygiad. 
 
Mae’n bwysig bod y camau hyn yn cael eu gweithredu mewn ffordd gydunol, fel 
rhan o ymagwedd gydgysylltiedig, yn hytrach nag ar wahân.  Mae’r Gweinidog Tai a 
Llywodraeth Leol wedi gofyn i swyddogion ddod â’r gwaith hwn ynghyd fel 
“fframwaith llywodraethu” sy’n sicrhau bod cynghorau cymuned yn cael cefnogaeth 
broffesiynol, yn cael eu rhedeg yn broffesiynol, gyda dull strwythuredig o 
gefnogaeth a chyfarwyddyd a gyda mecanweithiau ar gyfer ymyrryd yn ffurfiol pe 
bai methiant o ran gwasanaeth neu fethiant corfforaethol. 
 
Bydd y fframwaith hwn yn ystyried y camau a amlinellir uchod yn ogystal ag edrych 

ar ffyrdd eraill o gryfhau trefniadau a chefnogi llywodraethu da. 

 

Caiff cyngor cychwynnol ar y fframwaith ei ystyried gan y Gweinidog dros yr haf, 

cyn ymgysylltu’n ehangach. 

Byddwn yn falch o ddarparu rhagor o wybodaeth neu eglurder ar yr uchod, os 

byddai hyn o gymorth i'r Pwyllgor. 

Yn gywir 

                                 
 
Tracey Burke 
 
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus/ Director 
General, Education Public Services  
Llywodraeth Cymru/ Welsh Government  
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Atodiad 1 
             
Datganiad Ysgrifenedig: Rôl y Sector Cynghorau Cymuned a Thref yng 
Nghymru yn y Dyfodol (Cyhoeddwyd 30 Tachwedd 2018) 

 
Cafodd Adolygiad o’r Sector Cynghorau Cymuned a Thref ei sefydlu gan 
Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2017, i ystyried sut y gellir cryfhau 
cynghorau cymuned a thref gan sicrhau eu bod yn y sefyllfa orau i gefnogi eu 
cymunedau.  Panel Adolygu trawsbleidiol ac annibynnol oedd hwn a oedd yn 
cynnwys cynrychiolwyr o’r Blaid Lafur, Plaid Cymru, y Ceidwadwyr Cymreig, a 
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, ac a oedd yn cael ei gadeirio ar y cyd gan 
Gwenda Thomas a Rhodri Glyn Thomas.     
 
Treuliodd y Panel oddeutu blwyddyn yn casglu tystiolaeth ac yn gwrando ar farn y 
gwahanol randdeiliaid cyn cyflwyno ei adroddiad terfynol imi ar 3 Hydref.  Rwy’n 
ddiolchgar i aelodau’r Panel am yr amser y maent wedi ei roi a’u hymroddiad wrth 
gynnal yr adolygiad hwn, ac am baratoi eu hadroddiad ar Gynghorau Cymuned a 
Thref yng Nghymru.  Mae’r adroddiad wedi darparu sail gadarn ar gyfer symud 
ymlaen, a llunio’r polisi gweithredu yr wyf yn ei ddisgrifio heddiw. 
 
Rwyf wedi darllen ac ystyried adroddiad y Panel, ac rwy’n credu bod ei 
ddadansoddiad o’r sector, a’r cyfleoedd a’r heriau a ddaw iddo yn y dyfodol, yn un 
trylwyr.  Mae’n gwneud achos dros gadw’r sector cynghorau cymuned a thref, a 
chynyddu’n sylweddol y cyfraniad y mae’r cynghorau hyn yn ei wneud.  
 
Rwy’n cytuno â’r cyfeiriad a osodir yn yr adroddiad, sy’n galw am ehangu rôl y 
sector.  Ar ôl i’r Cabinet ei drafod a’i ystyried yn ofalus, rwy’n credu mai dull 
gweithredu sy’n galluogi cynghorau yw’r ffordd orau i ehangu eu rôl, ac y bydd yn 
bosibl cryfhau cynghorau cymuned a’u hannog i newid drwy greu amgylchedd lle y 
gall cynghorau cymuned a thref ehangu eu gweithgareddau lle bo hynny’n bosibl, 
yn seiliedig ar anghenion lleol. 
 
Dylid rhoi pwyslais ar annog a galluogi’r sector i ddatblygu; gan sicrhau elfen o 
ddewis i gynghorau cymuned a thref er mwyn iddynt gael penderfynu pa mor gyflym 
y maent yn cymryd camau a pha mor bell y maent am fynd, yn enwedig o ran eu rôl 
mewn comisiynu a darparu gwasanaethau.  Mae hyn yn adlewyrchu datganiad 
cenedlaethol clir o uchelgais sy’n cydnabod amrywiaeth y sector a’r cymunedau y 
mae’n eu gwasanaethu. 
 
Mae camau gweithredu allweddol y gallwn eu cymryd nawr i gryfhau cynghorau 
cymuned a’u cefnogi wrth iddynt gyflwyno’r newidiadau y maent yn awyddus i’w 
gwneud.  Lle bo cytundeb cyffredinol a ninnau’n adeiladu ar yr hyn sy’n digwydd 
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eisoes, nid oes angen oedi.   Er enghraifft, bydd Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru), a fydd yn cael ei gyflwyno gennyf y flwyddyn nesaf, yn darparu mwy o 
bwerau a hyblygrwydd ar gyfer cynghorau cymuned, drwy alluogi’r rhai sy’n bodloni 
amodau penodol i arfer y Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol.  
 
Fy mwriad yw sicrhau bod mwy o atebolrwydd a thryloywder yn y sector drwy ei 
annog i ddefnyddio adnoddau digidol yn fwy effeithiol wrth ymgysylltu â 
chymunedau.  Drwy Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), byddaf yn sicrhau 
bod gan bobl yr hawl i gyflwyno sylwadau am unrhyw fater sy’n cael ei drafod mewn 
cyfarfod cyngor.  Hefyd, drwy ddeddfwriaeth, byddaf yn ei wneud yn ofynnol i 
gynghorau cymuned a thref baratoi adroddiad blynyddol.  Rwy’n credu y bydd hyn 
yn sicrhau bod eu gweithgareddau’n fwy gweladwy, yn ogystal â gwella 
atebolrwydd lleol a sicrhau bod y cynghorau’n effeithiol yn y modd y maent yn 
ymgysylltu â chymunedau lleol, er mwyn ennyn mwy o ddiddordeb yng ngwaith ei 
chyngor o du’r gymuned.  
 
Bydd cryfhau gallu’r sector yn parhau’n flaenoriaeth, a byddaf yn cefnogi’r gwaith 
hwn drwy barhau i sicrhau bod bwrserïau ar gael i alluogi’r cynghorwyr a’u staff i 
ymgymryd â hyfforddiant.  Hefyd, bydd Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
yn rhoi rhwymedigaeth ar gynghorau cymuned i ystyried eu hanghenion hyfforddi a 
chynllunio, ac i adolygu eu cynlluniau’n rheolaidd. 
 
Mae rhai o’r materion a nodwyd gan y Panel Adolygu yn haeddu cael eu hystyried 
ymhellach, a dylid cynnal ymgynghoriad arnynt er mwyn dod o hyd i’r ffordd orau o 
fwrw ymlaen â nhw.  Er enghraifft, a fyddai’n helpu i egluro rolau o fewn y sector pe 
baem yn ystyried a oes angen gwahaniaethu’n fwy eglur rhwng yr hyn y mae 
cynghorau cymuned yn gyfrifol amdano a’r hyn y mae’r prif gynghorau’n gyfrifol 
amdano; ac a ddylid rhoi trefniadau ymyrryd a chefnogi cymesur ychwanegol ar 
waith?  
 
Rwyf hefyd yn awyddus i hwyluso sgwrs rhwng cynghorau cymuned a thref ac 
awdurdodau lleol ynghylch sut y mae gwasanaethau’n cael eu hariannu a’u cynnal 
– gan gydnabod bod hynny’n un o’r pethau allweddol sy’n penderfynu gallu 
cynghorau cymuned i chwarae rôl ehangach.  
 
Rwy’n edrych ymlaen at ymchwilio i’r syniadau mwy pellgyrhaeddol, rhai ohonynt 
hefyd yn fwy dadleuol, gyda llywodraeth leol a rhanddeiliaid eraill. 
 
Rwy’n gweld hyn fel dechrau sgwrs gyda chynghorau cymuned, prif gynghorau ac 
eraill sy’n gweithio gyda chymunedau i drafod sut y gallwn ehangu rôl cynghorau 
cymuned. 
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Wrth osod polisi Llywodraeth Cymru, dylid cofio hefyd bod casgliadau’r Panel 
Adolygu yn cael eu cyflwyno i’r Llywodraeth, er mwyn inni a’r holl bartneriaid mewn 
llywodraeth leol, gan gynnwys cynghorau cymuned, prif gynghorau a’r cyrff sy’n eu 
cynrychioli, eu hystyried ac ymateb iddynt; yn unol â chyfrifoldebau’r rôl y mae pob 
un ohonom yn ei chwarae yn yr ymgyrch i wella cymunedau lleol. 
 
Rwyf o’r farn bod y dull gweithredu yr wyf wedi ei amlinellu yn un rhesymol, 
cymesur, ac ymarferol, a’i fod yn darparu man cychwyn ar gyfer cynnal sgwrs â’r 
sector ei hun a’r rheini sy’n cydweithio ynddo.  O weithredu fel hyn, gallwn ymateb 
i’r galwadau yn yr adroddiad am fwy o eglurder o fewn y sector; creu cyfle i gryfhau 
cynghorau drwy ddatblygu eu capasiti a’u gallu; a rhoi ar waith brosesau i sicrhau 
mwy o ymatebolrwydd a chyfranogiad. 
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Atodiad 2  

Cynghorau Cymuned a Thref – Ardaloedd Gweithredu Llywodraeth Cymru 
 

Thema Gweithredu ar Unwaith Ystyriaeth Bellach 

Egluro rôl y 
sector 
 
 
 
 
 

 Ymgymryd ag ymgyrch i: 
o gadarnhau rôl bwysig y sector;  
o codi ymwybyddiaeth o waith cynghorau cymuned (gan gynnwys ardaloedd 

lle nad oes cynghorau cymuned); 

 Annog cynghorau cymuned i fyfyrio ar yr hyn sy’n ofynnol yn lleol, o ran 
mathau o wasanaethau y gallent eu darparu. 

 Codi ymwybyddiaeth o fanteision sefydlu cynghorau cymuned a thref newydd. 

 Ynghyd â chodi ymwybyddiaeth o fanteision sefydlu cynghorau cymuned 
newydd, archwilio modelau eraill a all roi ffocws ar gyfer cymunedau 
mewn ardaloedd trefol. 

 Ystyried ymhellach pa mor ddefnyddiol yw gwahaniaeth ‘gwasanaethau 
yn y lle’, yr awydd am newid a’r cyflymder y gellid ei gynnal. 

 Ystyried ymgynghori ar rinweddau cadw cynghorwyr ‘deuol’. 

Cynyddu 
democratiaeth 
a chyfranogiad 
 
 
 
 

 Defnyddio’r pwerau presennol i sicrhau bod Arolygiadau Cymunedol yn cael 
eu cynnal yn rheolaidd.  

 Sefydlu gwell dealltwriaeth o ddefnydd cyfryngau cymdeithasol gan gynghorau 
cymuned a thref i ymgysylltu â’u cymunedau; a hwyluso rhannu arferion da. 

 Ymgymryd ag ymgyrch i annog mwy o bobl i sefyll mewn etholiadau. 
 
 
 

 Ystyried ac efallai ymgynghori os oes angen arolygiad cynhwysfawr o 
ffiniau cynghorau cymuned, gan nodi byddai angen dull deddfol gwahanol 
i gyflawni camau yn y dyfodol. 

 Ystyried a ddylid sicrhau bod etholiadau yn cael eu cynnal waeth a yw 
seddau yn cael eu herio ai peidio – cydbwyso’r broses ddemocrataidd 
gyda chost. 

 Archwilio beth ellir ei wneud i hyrwyddo mwy o amrywiaeth ymhlith 
cynghorwyr. 

 Gadael i’r oedran pleidleisio 16 oed gael ei ymgorffori (os yw’n mynd 
ymlaen) cyn ystyried a ddylid gostwng yr oedran lleiaf i sefyll fel 
ymgeisydd cyngor cymuned i 16 oed.  

 Ystyried sut yr effeithiwyd ar ymgysylltiad lleol a chyfranogiad y cyhoedd 
yn Lloegr yn dilyn cyflwyno’r ddyletswydd ar Gynghorau Plwyf i gynnal o 
leiaf un cyfarfod cyhoeddus y flwyddyn.  

Capasiti  Rhoi mynediad i’r pŵer cymhwysedd cyffredinol (GPoC) i gynghorau cymuned  Archwilio sut y gellir annog cynghorau cymuned i ystyried symud i / 
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adeiladu 
 
 
 

cymwys (trwy’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau).  

 Galw ar gynghorau cymuned i baratoi ar gyfer cyflwyno GPoC trwy weithio 
tuag at fodloni’r tri main prawf cymhwyster.  

 Cefnogi sefydlu trefniadau darparu ar y cyd. 

 Rhoi arweiniad, a rhannu arferion da, ar wahanol fodelau darparu. 

 Codi ymwybyddiaeth o’r ffynonellau cyllid presennol. 

ehangu darpariaeth gwasanaeth. 

 Archwilio ehangu mynediad i ffynonellau cyllid newydd ar gyfer cynghorau 
cymuned a thref, er enghraifft cymhwyster ar gyfer grantiau a (trwy’r pŵer 
cymhwysedd cyffredinol) y pŵer i fasnachu.  

 Hwyluso sgwrs o fewn llywodraeth leol ynghylch sut y caiff gwasanaethau 
eu hariannu a’u cynnal. 

 Archwilio rhannu swyddogaethau ôl-swyddfa. 
Adeiladu gallu 
 
 
 

 Nodi hyfforddiant craidd i gynghorwyr ac ystyried ymarferoldeb cyflwyno pecyn 
o hyfforddiant craidd. 

 Parhau i ddarparu cynllun bwrsari hyfforddiant i gynghorwyr a chlercod. 

 Annog cynnydd yn nifer clercod cymwys –fel amod ar gyfer ymarfer GPoC, a 
thrwy gefnogaeth i ymgymryd â hyfforddiant. 

 Archwilio sefydlu “rhwydwaith” o glercod cynghorau cymuned yng 
Nghymru. 

 Ystyried pa mor ddymunol, a phosibl, yw symud tuag at benodi clercod o 
restr genedlaethol (gan gynnwys goblygiadau gweithlu). 

 Ystyried opsiynau ar gyfer darparu cyngor a chymorth arbenigol i’r sector, 
yng nghyd-destun y gwaith ehangach sy’n cefnogi gwelliant mewn 
llywodraeth leol. 

 Ystyried a ddylai hyfforddiant craidd i gynghorwyr gael ei wneud yn 
orfodol, a sut. 

 Archwilio gyda SAC pa gefnogaeth arall y gellid ei darparu i gynghorau 
cymuned llai i’w helpu i gyflawni gofynion archwilio. 
 

Gwella 
perthynas 
 

 Hwyluso gwaith i gryfhau perthnasoedd allweddol rhwng cynghorau cymuned 
a phrif gynghorau.  

 Ychwanegu cynrychiolydd o gynghorau tref a chymuned yn yr ardal i’r rhestr o 
‘gyfranogwyr gwadd’ ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 

 Archwilio beth arall y gellir ei wneud i hwyluso adeiladu perthynas rhwng 
y ddwy haen o lywodraeth leol ac ystyried a oes angen gwneud 
strwythurau gorfodol. 

 Archwilio cefnogaeth ar gyfer perthnasoedd cynghorwyr a gweithwyr, pan 
fydd pethau’n mynd o chwith. 

 Ystyried sut y gellir cryfhau’r Cod ymddygiad a gweithdrefnau cwyno i 
fynd i’r afael ag ymddygiad gwael gan gynghorwyr. 
 

Gwella  Sicrhau bod cynghorau cymuned a thref yn cyhoeddi adroddiadau blynyddol.  Ystyried yr achos dros ddeddfu i ymestyn yr ‘egwyddor datblygu 
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atebolrwydd 
 
 

 Parhau i annog cynghorau cymuned i ddilyn cylch o “ymgysylltu, cynllunio, 
ymgymryd ac adrodd”. 

 Archwilio sut y defnyddir mecanweithiau digidol i ymgysylltu, cwrdd a rhannu 
gwybodaeth, a sut gall y sector eu defnyddio’n fwy helaeth. 

cynaliadwy’ i gynghorau cymuned a thref. 

 Ystyried yr achos dros ddatblygu safonau ac egwyddorion ar gyfer 
ymgysylltu â’r gymuned. 

 Profi'r argymhelliad na ddylai cynghorwyr gael eu cyfethol am fwy nag un 
tymor yn olynol. 

 Archwilio cyhoeddi gwybodaeth am gynlluniau cyngor cymuned am y 
flwyddyn gyda’r hysbysiadau presept. 

 Ystyried a ddylid deddfu ar gyfer trefniadau cymorth ac ymyrraeth briodol. 
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Atodiad 3  

 

Mae modiwlau hyfforddiant Un Llais Cymru ar gyfer cynghorwyr yn cynnwys: 

 Y Cyngor 
 Y Cynghorydd 
 Y Cyngor fel Cyflogwr 
 Dealltwriaeth o’r Gyfraith 
 Cyfarfodydd y Cyngor 
 Cyllid Llywodraeth Leol 
 Iechyd a Diogelwch 
 Cyflwyniad i Ymgysylltiad Cymunedol 
 Cod Ymddygiad 
 Sgiliau Cadeirio 
 Cynllunio Cymunedol ar Argyfwng 
 Cynllunio Cymunedol 
 Ymgysylltiad Cymunedol Rhan II 
 Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
 Rheoli Gwybodaeth 
 Defnyddio TG, Gwefannau a Chyfryngau Cymdeithasol 
 Gwneud Ceisiadau Grant Effeithiol 
 Rheoli eich staff 
 Datganoli Gwasanaethau 
 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2016 / Cynaliadwyedd 

 Cyllid Llywodraeth Leol (Estynedig) 
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Eich Cyf:  

Nick Ramsay AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

9 Mai 2019 

Annwyl Mr Ramsay 

Ynghylch:  Papur trafod Archwilydd Cyffredinol Cymru ar graffu ‘Addas at y Dyfodol’ 

Diolch ichi am eich llythyr 9 Ebrill yn gofyn am safbwyntiau ar y papur ‘Addas at y Dyfodol’ a 
drafodwyd yn y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 25 Mawrth.  

Mae eich llythyr yn gofyn am ymateb i'r thema derfynol a nodir yn y papur trafod - dylai 
Llywodraeth Cymru a chynghorau ystyried goblygiadau'r themâu uchod o safbwynt 
trefniadau llywodraethu cynghorau a phartneriaethau. Yn benodol:  

 i ba raddau y gall Llywodraeth Cymru ddibynnu ar swyddogaethau craffu'r
awdurdodau lleol yn eu ffurf bresennol; a

 beth y gallai hyn ei olygu ar gyfer y disgwyliadau a osodir ar swyddogaethau craffu o
fewn trefniadau llywodraethu a rheoli cynghorau eu hunain ac unrhyw ganllawiau
cysylltiedig.

Y Themâu 

Mae'r themâu a nodir yn y papur trafod yn bwysig ac maent yn allweddol i sicrhau bod gan 
gynghorwyr, yn unigol ac ar y cyd, gyd-ddealltwriaeth o ddiben a manteision craffu, ynghyd 
â'r sgiliau a'r wybodaeth y mae eu hangen i ymgymryd â'r rôl hon yn effeithiol. Mae craffu yn 
hanfodol i sicrhau llywodraeth leol effeithiol. Er nad yw'r materion a godir trwy'r themâu yn 
newydd, maent yn sbardun defnyddiol i gynghorau ynghylch agweddau allweddol ar 
drefniadau craffu.  Mae rhai o'r materion a danlinellir yn sefydledig ac fe allai ei gwneud yn 
ofynnol i’r awdurdodau lleol a phartneriaid feddwl yn greadigol am y dull gweithredu a 
ddefnyddir er mwyn i gynnydd gael ei wneud. Byddwn yn ystyried gyda llywodraeth leol a 
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oes unrhyw gamau pellach y gallwn eu cymryd i helpu yn y maes hwn a sut y rhennir 
arferion gorau ledled Cymru. Mae'r rhestr gyfeirio sy'n cyd-fynd â'r papur yn darparu agenda 
ddefnyddiol i gynghorau ei mabwysiadu, os ydynt yn dymuno. O ran pob un o'r themâu: 

 
Egluro rolau a chyfrifoldebau – mae'n bwysig bod eglurder yn bodoli rhwng aelodau a 

swyddogion ynghylch eu priod rolau. Bydd hon yn nodwedd allweddol wrth ystyried dulliau 
gweithredu yn y dyfodol o ran hyfforddiant. 
 

Gwella ymgysylltu â'r cyhoedd ym maes craffu – rhaid i benderfyniadau am 

wasanaethau fod yn agored i'r cyhoedd graffu arnynt ac mae angen i'r awdurdodau lleol 

adolygu eu dull gweithredu o ran ymgysylltu â'r cyhoedd.  

 

Trylwyredd ynghylch cynllunio gwaith craffu – mae'r awdurdodau lleol eu hunain wedi 

nodi'r angen am wella ac maent yn gweithio i wneud cynnydd yn y maes hwn.  

 

Ymateb i heriau presennol ac yn y dyfodol ynghylch cymorth gyda gwaith craffu – fel 

y nodir uchod, mae angen i graffu gael ei ystyried yn llawn fel rhan o'r dulliau gweithredu o 

ran hyfforddi a datblygu.  

 

Gwerthuso effeithiolrwydd craffu – rydym yn bwriadu cyflwyno trefniadau newydd 

ynghylch asesu perfformiad yn y Bil arfaethedig a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i'r 

awdurdodau lleol asesu'r trefniadau llywodraethu sydd yn eu lle.  

Mae llawer o'r materion a danlinellwyd eisoes yn cael eu trafod trwy ystod o ddulliau 
gweithredu a nodir yn fanylach isod.  

 
 
I ba raddau y gall Llywodraeth Cymru ddibynnu ar swyddogaethau craffu 
awdurdodau lleol ar eu ffurf bresennol;  

 
Mae craffu effeithiol yn dibynnu ar nifer o unigolion a sefydliadau, y mae gan bob un 
ohonynt gyfrifoldeb ar wahân a neilltuol o fewn y system. Ein rôl yw sicrhau bod fframwaith 
yn bodoli, o safbwynt deddfwriaeth a pholisi, i hwyluso llywodraeth leol dda, yn hytrach na 
bod rhaid inni ddibynnu ar waith craffu'r awdurdodau lleol. Mater wedyn i'r awdurdodau lleol 
yw gweithio o fewn y fframwaith hwnnw a sicrhau bod ganddynt y mesurau lleol priodol yn 
eu lle i graffu mewn ffordd bwrpasol a chynhyrchiol. Mae'n bwysig hefyd gydnabod 
atebolrwydd sylfaenol yr awdurdodau lleol i'r rhai sydd wedi eu hethol i wneud 
penderfyniadau allweddol ynghylch darparu gwasanaethau lleol. I bob pwrpas, dinasyddion 
lleol sy'n gallu ystyried penderfyniadau a wneir ar eu rhan ac a ydynt yn y pen draw yn sefyll 
prawf craffu ehangach.  
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Y ffordd orau o sicrhau craffu effeithiol yw pan fydd pob rhan o'r system yn cydweithio ac yn 
cydnabod bod craffu mewn unrhyw sefydliad yn arf nad yw'n peri bygythiad i weithredu. Os 
gwneir gwaith craffu mewn ffordd adeiladol gall wella'r posibiliadau ar gyfer gwella 
penderfyniadau.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi dangos, trwy ddarnau dilynol o ddeddfwriaeth a chanllawiau 
ategol, ein hymrwymiad i gydweithio'n agos â llywodraeth leol i nodi ym mha ffyrdd y bydd 
newidiadau i ddeddfwriaeth yn cefnogi gwaith yr awdurdodau lleol boed trwy: 

 gryfhau trefniadau craffu a threfniadau eraill; 

 cynnig mwy o gyfleoedd i ddinasyddion gymryd rhan mewn meysydd gwaith sy'n 
effeithio'n uniongyrchol arnynt; 

 cyflwyno darpariaethau sy'n cefnogi unigolion - megis cyflwyno absenoldeb teuluol i 
aelodau o'r awdurdodau lleol trwy Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. 

Mae'r papur Addas at y Dyfodol yn nodi meysydd allweddol lle y credir y gellir gwneud 
gwelliannau. Mae'r papur hwn yn tanlinellu nifer o gyfleoedd a heriau y mae'r awdurdodau 
lleol yn eu hwynebu wrth ddatblygu ymagweddau at graffu a'r angen am ddull gweithredu 
mwy effeithiol o ddal aelodau o weithrediaeth cyngor a phartneriaid eraill i gyfrif, yn enwedig 
mewn perthynas â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Rydym yn cytuno bod y rhain yn 
feysydd pwysig y mae angen rhoi ystyriaeth fanwl bellach iddynt er mwyn cryfhau 
trefniadau.  

Wrth dderbyn yr angen am ddatblygu pellach, mae'n briodol hefyd gydnabod gwaith yr 
awdurdodau lleol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ac eraill dros y 
blynyddoedd diwethaf i wneud cynnydd yn y maes hwn.  

Un enghraifft o hyn yw'r gwaith sy'n cael ei wneud gan Lywodraethu Cyhoeddus Cymru i 
ddiwygio'r Llawlyfr Cydgraffu. Rydym yn disgwyl canlyniad hyn yn y dyfodol agos.  

Rydym yn cydnabod bod mwy i'w wneud yn y maes hwn ac mae'r gwaith i gryfhau'r 
trefniadau'n parhau.  

 

Y disgwyliadau a osodir ar swyddogaethau craffu o fewn trefniadau llywodraethu a 
rheoli Cynghorau eu hunain ac unrhyw ganllawiau cysylltiedig.  

Mae deialog barhaus rhwng Llywodraeth Cymru, yr awdurdodau lleol a CLlLC ar ystod o 
faterion yn ymwneud â llywodraeth leol. Mae'r trefniadau ar gyfer craffu'n rhan o'r 
drafodaeth hon. O ganlyniad, mae'n fwriad gennym gyflwyno fframwaith perfformiad a 
llywodraethu newydd trwy Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yn nes ymlaen eleni. 
Bwriedir i'r fframwaith newydd hwn ddisodli'r mecanwaith gwella presennol ym Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ac mae'n anelu at gefnogi newid diwylliannol a sefydliadol o 
fewn llywodraeth leol.  
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Y bwriad yw adeiladu ar gryfderau presennol a chreu sector mwy arloesol, agored, tryloyw 
ac uchelgeisiol, gan herio ei hun a mynd ati ar y cyd i wella canlyniadau a safonau cyflawni 
ledled Cymru.  
 
Bwriedir i'r darpariaethau yn y Bil osod dyletswydd ar brif gyngor i barhau i adolygu ei 
berfformiad. Ni fwriedir i'r dull gweithredu ystyried a yw dangosyddion perfformiad yn mynd i 
fyny neu i lawr ond i weld a oes gan yr awdurdodau lleol y prosesau, neu'r llywodraethiant, 
yn eu lle i fynd i'r afael â newidiadau mewn perfformiad ac i feddwl yn strategol at y dyfodol 
am sut i drefnu darparu gwasanaethau a gwerthuso risgiau yn erbyn perfformiad.  
 
Cynhelir y broses adolygu ffurfiol trwy hunanasesu, gyda chasgliadau'r broses 
hunanasesu'n cael eu cyhoeddi'n flynyddol trwy adroddiad hunanasesu.  Bydd hyn yn 
cynnwys camau i gynyddu i ba raddau y mae awdurdod lleol yn bodloni ei ofynion 
perfformiad. Bydd yn ofynnol i gynghorau ymgynghori â phobl ar berfformiad. Os caiff craffu 
ei wneud yn gywir, gall fod yn rhan o her adeiladol i sut y mae awdurdod lleol yn perfformio 
a sut y mae'n ei drefnu ei hun wrth ddarparu gwasanaethau cynaliadwy.  
 
Trwy ganllawiau statudol, caiff y fframwaith perfformiad a llywodraethu ei lunio o amgylch 
gofynion deddfwriaethol presennol, megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Fel rhan 
o'r pum ffordd o weithio, caiff cydweithredu (gan gynnwys cydweithredu rhanbarthol) ei 
ystyried yn ffactor allweddol wrth sicrhau cyngor effeithiol ac arloesol.  
 
Yn y bôn mae llywodraeth leol yn atebol i'r boblogaeth leol a'r allwedd i gryfhau trefniadau 
yw caniatáu i ddinasyddion lleol weld sut y mae cynghorau'n gwneud penderfyniadau. Dyna 
pam yr ydym yn bwriadu, fel rhan o'r Bil: 
 

 cryfhau'r gofyniad i'r awdurdodau lleol ddarlledu cyfarfodydd penodol;  

 rhoi dyletswydd ar bwyllgorau safonau i gynhyrchu adroddiad blynyddol i'w awdurdod 
gan gynnwys, lle bo'n briodol, argymhellion ar gyfer gwelliannau;  

 estyn rôl Pwyllgorau Archwilio a'u hailenwi'n Bwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio. 
Wrth wneud hynny, rydym yn bwriadu cryfhau rôl ac ansawdd aelodau lleyg yn y 
pwyllgorau hyn.  

 
Er bod y gwaith a nodir uchod yn parhau, cydnabyddwn na all gwell prosesau a threfniadau, 
ynddynt eu hunain, sicrhau'r gwelliannau a geisir a bod angen i hyn gael ei gefnogi trwy 
ymwybyddiaeth a hyfforddiant i'r rhai sy'n rhan o'r system. Mae ar unigolion gyd-
ddealltwriaeth briodol o'u rôl ym maes craffu a hynny fel unigolion ac ar y cyd. Yn niffyg y 
ddealltwriaeth hon, yn aml iawn gall unigolion deimlo na allant leisio pryderon neu 
awgrymiadau ac o ganlyniad gallant golli'r cyfle i gyfrannu ac i dyfu mewn profiad a hyder. 
Bydd lefel y ddealltwriaeth a'r sgiliau y mae eu hangen yn dibynnu ar rôl unigolyn yn 
nhrefniadau awdurdod lleol unigol ac mae angen i'r hyfforddiant a ddarperir fynd i'r afael â 
gofynion y gwahanol rolau hyn. Rydym yn gweithio gyda CLlLC i ystyried, yn y lle cyntaf, a 
oes ffyrdd o gryfhau cynnwys hyfforddiant cynefino cynghorwyr yn y maes hwn.  
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Cyfarfu swyddogion yn ddiweddar â phenaethiaid craffu yr awdurdodau lleol i drafod a oes 
ffyrdd pellach i Lywodraeth Cymru gefnogi'r awdurdodau lleol a bydd y drafodaeth hon yn 
parhau dros y misoedd nesaf. Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid mewn 
llywodraeth leol ar fanylion y datblygiadau uchod, a hynny ar lefel Gweinidogion a 
swyddogion.  
 
Byddwn yn falch o ddarparu rhagor o wybodaeth neu eglurder ar yr uchod, os byddai hyn o 
gymorth i'r Pwyllgor. 
 
Yn gywir 

             
 
 

Tracey Burke 
 
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus/ Director General, 
Education Public Services  
Llywodraeth Cymru/ Welsh Government  
 

Tudalen y pecyn 19

mailto:tracey.burke@gov.wales
http://www.wales.gov.uk/


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 20

Eitem 3 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 39

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



May 2019 Response by Cardiff Airport 

National Assembly for Wales - Public Accounts 

Committee:  

Revisiting Cardiff Airport's performance 

Response by Cardiff Airport 

Scope of our response 

Following the Fourth Assembly Public Accounts Committee’s report, published in March 
2016, on the Welsh Government’s Acquisition of Cardiff Airport, the Public Accounts 
Committee has agreed to revisit the issues identified in the report and review Cardiff 
Airport’s current performance.  

We will provide comment in response to the following recommendations: 

Recommendation 3. Holdco encourage the CIAL Board to consider expanding its 
Membership to include wider aviation and/or airline experience.  

Recommendation 6. Holdco should also require medium and longer term financial 
projections as part of its review of the airport’s business plans.  

Recommendation 7. The Committee recommends an update is provided by the 
Welsh Government following completion of the financial health review and whether 
this has resulted in any change in terms of the commercial loans and that the 
Committee is kept updated on any additional loan finance that is agreed.  

Recommendation 8. In order to measure the benefits to Wales of passengers 
coming through the airport, CIAL and the Welsh Government work together to collect 
this data.  

Recommendation 9. CIAL work with the Welsh Government to ensure Airport 
Express bus signage is improved with specific consideration to making more user 
friendly for foreign travellers.  

Recommendation 10. With regards to discussions between Cardiff Airport and 
Arriva Trains Wales to improve rail links to the airport, the Welsh Government work 
with both parties to encourage dialogue to improve the rail links to the airport.  

We will not be responding to the following recommendations, which we consider to be 
outside of the scope of Cardiff Airport: 

Recommendation 1. We recommend that the Welsh Government regularly review 
the businesses it has designated as anchor companies and regionally important 
companies.  

Recommendation 2. We recommend that the Welsh Government consider engaging 
with Transport Scotland to understand the different approach they have taken to 
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membership of their holding company, how conflicts of interest are managed within 
the Scottish model and to consider the merits of such an approach alongside the 
work currently being undertaken to consider the composition of the CIAL and Holdco 
boards.  

Recommendation 4. With regard to the composition of the Holdco Board we 
recommend that the Welsh Government give consideration to extending its 
membership to include a civil servant from outside the Directorate that has 
responsibility for economy, skills and natural resources to minimise the potential for 
conflicts of interest to arise.  
 
 
Recommendation 5. We endorse the recommendation of the Auditor General’s 
report and previously that of the Welsh Government’s Internal Audit Services that 
Holdco should appoint a board member from outside of Welsh Government with 
appropriate business experience.  

 
 
 
As part of the evidence session the Committee will specifically be looking at the airport’s 
performance together with its medium to long-term plans for future development, including 
financial performance since acquisition. We will respond to these points in more detail.  
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Introduction 
 
The end of April 2019 marked an important milestone for Wales’ national airport in terms of 

passenger growth. Over the last 12 months, more than 1.6 million passengers have flown 

through Cardiff Airport, reflecting an increase of 7% versus 2018. This is the busiest year 

since 2009. 

This is on top of passenger growth of 10% in the financial year 2018 and 11% in 2017.   

Passenger numbers have grown by over 60% since Welsh Government purchased the 

Airport in 2013. 

This growth reflects the Airport’s position as not only a point of departure, but also as a key 

international gateway for visitors to the UK.  

Cardiff Airport is a key contributor to the local economy, supporting 1,900 aviation-related jobs 

and driving over £163m of direct economic benefit to the region. Over 30% of passengers are 

visitors to the country.  

Headlines in the Airport’s development include: 

 In 2018 the Airport posted its first positive EBITDA in eight years, a significant 

milestone for its long term sustainability 

 Qatar Airways launched new flights to Doha. The 5* airline, which touched down in 

Cardiff on 1st May 2018, flies customers on board a Boeing 787 Dreamliner to Hamad 

International Airport where they can connect to 160 destinations worldwide 

 A number of improvements and new facilities were unveiled including additional 

seating in departures, two new Costa outlets, a larger WH Smith store with Well 

Pharmacy products, the car parks have been extended and reconfigured, a new car 

hire centre, a Meet & Greet parking service and a revamped 51° Executive Lounge 

and Business Lounge 

 New-generation passport e-gates have been introduced at border control  

 We introduced a new baggage belt system, improved the security search process and 

upgraded two air bridges to enhance the customer’s journey through the Airport 

 From 1st April 2019 we took over running the St Athan airfield, in effect being one 

airport with two runways – this offers significant benefits in terms of efficiency and 

operational delivery 

 We have been able to bring forward our commitment to paying the ‘Real living wage’ 

to start from April 1st 2019, a year earlier than planned 

 In 2019 the first gender pay gap reported that Cardiff Airport’s ‘Mean Gender Pay Gap’ 

of 2% is significantly less than the Aviation Sector average which stands at 34% and 

differs greatly to the UK average of 17%; Wales’ average of 12% and the Industry 

(Transportation and Storage) average 3% 

 In 2019 we reported a 15% decrease in carbon emissions; a 7% reduction in electricity 

consumption and 11% increase in natural gas consumption 

 KLM celebrated 30 years of flying customers between Wales and its hub at Amsterdam 

Schiphol airport 

 Vueling celebrated its 800,000 passenger milestone. 

2019 saw new routes launched:  
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 TUI began operating flights to Dubrovnik (Croatia), Naples (Italy) and Hurghada 

(Egypt) this summer, adding 100,000 seats from Cardiff 

 Ryanair introduced new routes to Barcelona, Malta and Malaga complementing 

existing flights to Faro and Tenerife 

 Thomas Cook will operate its summer schedule on larger aircraft, adding 29,000 extra 

seats across its 11 routes and starting some flights earlier due to popular demand. 

The Airport unveiled its draft Masterplan for the next 20 years, which sets out ambitious plans 
for expansion between now and 2040.   
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Airport performance  

N.B. The decline in traffic in 2015 was due to a reduction in services by CityJet and Stobart 
Air.  These were then picked up by Flybe in June 2015.  
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Financial performance  

The financial performance of the Airport has continued to improve with a positive EBITDA 

being achieved for the financial year ended 2018 for the first time in 8 years. 

The Airport has been through a period of recovery over the last 5 years.  The Airport has 

invested in developing its facilities and in relationships with airline partners with the key 

objective of creating a sustainable airport business. 

Whilst the development of our financial performance has been positive, the business 

continues to invest in creating additional income streams.  Cardiff Airport continues to 

develop the offering for our customers and the recent investment of £6m has been a key part 

in providing an improved experience for our customers. 

To continue this journey the delivery of the Airport Masterplan is a critical in delivering the 

future sustainability of the Airport. 
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Medium – long term planning  

CWL2040 

Cardiff Airport set out ambitious plans to develop the Airport business over the next 20 years 
as a key gateway to the Wales and the UK.  
 
The Masterplan sets out the Airport’s aspirations to grow to three million and beyond. Facilities 
must therefore meet the needs of the increased passenger numbers but also meet and exceed 
modern traveller’s expectations. All growth must be balanced with local environmental and 
social concerns, with the Airport recognising the important role sustainability plays in the future 
vision.  
 
The Masterplan highlights  
 
International Gateway: 

 Build upon our efficient, safe and secure 24/7 operation 

 Deliver greater capacity to grow to three million passengers per annum and 

beyond 

 Attract new airlines, secure new routes and more choice for customers travelling 

to and from the region 

 Diversify the airport to create and develop opportunities for aviation, cargo, 

education, technology and innovation. 

 
A unique place: 

 Create a public realm for the community to enjoy 

 Excite customers before they fly and those arriving to Wales 

 Link businesses across the Airport campus, supporting the region and Enterprise 

Zone 

 Support education with a place to learn and innovate. 

 
Terminal Development: 

 Enhance our unique identity as the gateway to Wales, creating a memorable first 

and last impression 

 Ensure ease of access for all 

 Enhance our customer experience with best in class facilities, including SMART 

technology 

 Develop our ‘green’ credentials to meet our environmental and social 

commitments. 

 
New 4* Hotel: 

 Develop the first on site hotel  

 Offer more choice in local accommodation for customers 

 Offer business meeting and conference facilities  

 Provide a convenient base for visitors to explore the region.  

 
New Transport Hub & Car Park: 

 Offer greater travel choice for customers, the community and the Airport team; 

car, bus, rail, taxi, car hire and active travel 
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 Offer an improved integrated transport facility  

 Develop a new multi storey car park close to the terminal building  

 Offer new services to enhance the customer experience. 

 

Masterplan attached.  
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Recommendation 3 

Holdco encourage the CIAL Board to consider expanding its Membership to include 
wider aviation and/or airline experience.  

In April 2017 Terry Morgan was appointed as Non-Executive Director to the CIAL Board with 
a wealth of aviation experience. 
 
Mr Morgan joined the British Airports Authority (BAA) as a management trainee in 1980 and 
since then has held a number of senior positions in the airport industry, including the role of 
Managing Director at London Stansted Airport. Over the years Mr Morgan has also gained a 
wealth of experience in all areas of conducting airport business in an international 
environment. From 1997 – 2000, Mr Morgan was Chief Executive of Australia Pacific 
Airports Corporation and between 2007 and 2013 he held senior executive positions at 
London Heathrow Airport, including interim Chief Operating Officer and Technical Standards 
Director, the latter role included leading the airport’s governance in aviation safety and 
security compliance. 

Mr Morgan has sat on the UK National Aviation Security Committee, the board of Airports 
Council International and the board of the UK Airports Operators Association. He is a 
Member of the Royal Town Planning Institute and a Fellow of the Royal Aeronautical 
Society. 

 
In April 2018 Fiona Gunn was appointed as Non-Executive Director to the CIAL Board. 
During a career spanning over 35 years in the retail sector, Fiona has strong commercial 
experience with e-commerce, marketing and strategy understanding. Fiona also has general 
management and FTSE 100 executive committee experience. 

Fiona oversaw the strategy, creation and leadership of the George clothing business at 
Asda. As a divisional CEO she also led and oversaw the creation of the Non-Food segment. 

She also undertook the transformation of the family owned and controlled value retailer, 
Wilko Retail Ltd, undertaking a complete overhaul of its 370 store estate, rebranding of its 
products, creation of its first online shopping platform and opening of an office in Hong Kong. 
Fiona also served as a NED of its innovation division, W’Innovate. 

Fiona went on to create the Marketing function for Greene King and drove its digital and 
social media strategy as it joined the FTSE 100 and continued to grow to become the UK’s 
largest pub retailer and hospitality business. She was a member of its five-strong Trading 
Board led by the Group CEO. 

 
At the end of October 2019, the current Airport Chairman, Roger Lewis will stand down after 
a 4 year tenure.  The recruitment process for a new Chairman is underway.  
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Recommendation 6.  

Holdco should also require medium and longer term financial projections as part of 
its review of the airport’s business plans. 

Cardiff International Airport Limited annually prepares a budget along with a two year 
operating plan.  In conjunction with this a 5 year forecast is prepared together with a high 
level 20 year projection.  The plan is approved by the Cardiff International Airport Limited 
Board of Directors and is approved by the Board of WGC Holdco. 
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Recommendation 7.  

The Committee recommends an update is provided by the Welsh Government 

following completion of the financial health review and whether this has resulted in 

any change in terms of the commercial loans and that the Committee is kept updated 

on any additional loan finance that is agreed.  

A loan facility was agreed with Welsh Government in May 2017 for £38.2m.   
 
In 2018 The Airport launched its 2040 masterplan for the future development of the Airport.  
The Airport is a key Gateway to Wales and is a key part of the National Infrastructure. The 
Airport has shown significant growth in passenger numbers over the last 5 years.  For the 
Airport to continue to progress as a business and to be an asset that Wales can be proud of 
investment is required as highlighted by our masterplan.  
 
We will work through the details with all our stakeholders to explore in more detail the actual 
deliverables to ensure a sustainable development plan which delivers economic value to 
Wales to realise our ambitions. All investment options will be explored.   
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Recommendation 8.  

In order to measure the benefits to Wales of passengers coming through the airport, 
CIAL and the Welsh Government work together to collect this data.  

Cardiff Airport works with the Civil Aviation Authority (CAA) to understand travel habits 
through the annual survey.  This tracks points of origin plus the areas of Wales visitors travel 
to once in the country.   

Over the past 18months we have focused on gaining more customer insights through a 
range of market research methods gathering data throughout the airport experience.  
Customers are encouraged to complete our survey on site in the terminal and online once 
they have travelled, understanding more about their reasons for travel. 

We continue to work closely with Visit Wales and are exploring more ways to collectively 
collate and share data insights.   
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Recommendation 9.  

CIAL work with the Welsh Government to ensure Airport Express bus signage is 
improved with specific consideration to making more user friendly for foreign 
travellers.  

Improved signage at the Airport was installed in 2017.   

We are currently exploring ways of further improving the information provision for customers 
with live arrival/ departure boards integrated into the Airport Arrivals Hall.  This is expected to 
be complete in summer 2019.  
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Recommendation 10.  

With regards to discussions between Cardiff Airport and Arriva Trains Wales to 

improve rail links to the airport, the Welsh Government work with both parties to 

encourage dialogue to improve the rail links to the airport.  

Cardiff Airport engages with Transport for Wales as a key stakeholder and is meeting 
regularly to share best practice and joint ways of working.  
 
We are actively engaged with partners including councils, Welsh Government and transport 
providers to explore ways of accessing the Airport in addition to the Express Bus and current 
rail services.  It is particularly important to improve access from west Wales and the south 
west of England.  
 
As part of the Masterplan we have included a new transport hub which will incorporate all 
modes of access to the Airport – including public transport and active travel. There is an 
area safeguarded for a potential new train station but further consultation is required to 
explore this option. 
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Conclusions 
Cardiff Airport is on a long journey of recovery and much progress has been made which 
can be evidenced in the growth of passenger numbers, customer choice and the improved 
airport experience.   The Airport Company is further developing by diversifying the business 
to ensure long term sustainability. The running of the St Athan airfield also shows how 
greater efficiency and cost savings can be achieved.  
 
We believe the increasing cost of regulation is having a disproportionate impact on smaller, 
regional airports as UK Government policy passes on costs to users (airports) which cannot 
be absorbed or recouped.  The UK Governments refusal to cover the cost of new E-passport 
gates at Cardiff Airport is evidence of this ‘un-level’ playing field which directly impacts on 
the customer experience arriving into Cardiff, as a key gateway to the UK.  The Welsh 
Government was able to step in and fund the gates so that Wales was not disadvantaged 
compared to English Airports.  
 
In autumn 2018 Cardiff Airport gave evidence to the Welsh Affairs Committee Inquiry into the 
devolution of Air Passenger Duty (APD) to Wales. Devolution would allow the Welsh 
Government the discretion to set levels appropriately for Wales. The potential reduction or 
abolishment of APD would positively affect Cardiff Airport by stimulating airline activity 
resulting in more passengers and business growth. This supports aspirations for a ‘Western 
Powerhouse’ and an integrated UK Aviation Strategy.  
 
We believe that the modification of APD offers a significant opportunity to create value for 
both the Airport and region supporting an integrated UK aviation strategy. With Brexit on the 
horizon, the UK should seize the opportunity and take forward solutions to be more 
competitive, stimulate investment and encourage global connectivity.  
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