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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  
Gofynion statudol sy’n ymwneud â gwaith archwilio’r awdurdod lleol ar y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus a sut i ddatblygu’r trefniadau hynny yn y dyfodol. 

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  

Hwyluso trafodaeth y Pwyllgor am drefniadau archwilio presennol ac yn y dyfodol yn 
unol â chylch gorchwyl y Pwyllgor i adolygu a chefnogi’r swyddogaeth Archwilio. Mae 
fersiwn o'r adroddiad hwn yn cael ei ystyried gan y Grŵp Cadeiryddion ac Is-
Gadeiryddion Archwilio (GCIGA) ar 12 Hydref. Bydd sylwadau’r Grŵp Cadeiryddion ac 
Is-Gadeiryddion Archwilio yn cael eu hadrodd ar lafar yng nghyfarfod heddiw. 

 
3.  Beth yw’r Argymhellion? 

 
 Bod y Pwyllgor: yn trafod trefniadau archwilio presennol a threfniadau posibl y 
dyfodol ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng ngoleuni sylwadau’r BGC 
a'r Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Archwilio. 

 
4. Manylion yr adroddiad 
 
 Cefndir 
4.1 Mae Adran 35 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud 

yn ofynnol bod pwyllgor archwilio llywodraeth leol yn cael ei ddynodi i archwilio 
gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer yr ardal honno. Y bwriad yw rhoi 
cyfrifoldeb am herio ac atebolrwydd yn lleol yn hytrach nag ar Weinidogion Cymru. 

 
4.2 Mae'r Ddeddf yn dweud:  
 

Dylai pob Awdurdod Lleol sicrhau bod gan ei bwyllgor trosolwg a chraffu y pŵer i: 
a) Adolygu neu graffu ar y penderfyniadau a wnaed neu gamau a gymerwyd gan y 
bwrdd gwasanaethau cyhoeddus; 
b) Adolygu neu graffu ar drefniadau llywodraethu'r bwrdd; 
c) Cyflwyno adroddiadau neu argymhellion i'r bwrdd ynghylch ei swyddogaethau neu 
drefniadau llywodraethu; 
d) Ystyried materion sy’n ymwneud â'r bwrdd gan y gall Gweinidogion Cymru gyfeirio 
ato ac adrodd i Weinidogion Cymru yn unol â hynny; ac 



e) Chynnal swyddogaethau eraill mewn perthynas â'r bwrdd a orfodir arno gan y 
Ddeddf. 

 
4.3 Yn benodol, disgwylir i archwilio: 

 Dderbyn yr Asesiad Lles a’r Cynllun Lles gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  

 Gweithredu fel ymgynghorai statudol ar gyfer yr Asesiad Lles a Chynllun Lles   

 Adolygu’r Cynllun Lles os gofynnir gan Weinidog Cymru (sydd â phŵer i Atgyfeirio 
ond nid i gymeradwyo) 

 
4.4  Yn gynnar yn 2016, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru (LlC) ganllawiau ar Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, y Ddeddf a sefydlodd Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus.   O ran y trefniadau craffu ar gyfer y Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus mae’r cyfarwyddyd yn dweud: 
 
Er mwyn sicrhau atebolrwydd democrataidd mae gofyniad i bwyllgor craffu 
llywodraeth leol dynodedig yr awdurdod lleol perthnasol graffu ar waith y bwrdd 
gwasanaethau cyhoeddus. Mater i’r awdurdod lleol unigol fydd ei drefniadau ar gyfer 
craffu ar y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus y mae'n aelod ohono. Er enghraifft, gellir 
defnyddio pwerau deddfwriaethol sy’n bod eisoes i roi trefniadau ar y cyd ar waith, fel 
‘cyfethol’ pobl nad ydynt yn aelodau o'r awdurdod i eistedd ar y pwyllgor a lle bo'n 
briodol, penodi cydbwyllgorau sy’n rhychwantu ffiniau mwy nag un awdurdod lleol. 
 
Er y bydd yn parhau i fod yn hollol gyfreithlon i bwyllgor craffu pwnc (megis pwyllgor 
craffu plant a phobl ifanc) graffu ar waith y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus mewn 
perthynas â mater penodol, mae’n bwysig fod gan un pwyllgor drosolwg cyffredinol ar 
effeithiolrwydd y bwrdd.  Dyma pam fod yn rhaid i un pwyllgor gael ei ddynodi i 
ymgymryd â’r gwaith hwn.”1 

 
 Trefniadau presennol 
4.5 Yn unol â deddfwriaeth, mae awdurdodau Conwy a Sir Ddinbych wedi dewis pwyllgor 

archwilio fel eu pwyllgor archwilio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  Yn ystod tymor 
y cynghorau blaenorol, roedd y ddwy sir wedi dynodi eu Pwyllgorau Archwilio 
Partneriaethau fel eu pwyllgor archwilio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 
4.6 Er mai’r Pwyllgor Archwilio Partneriaethau yw pwyllgor dynodedig Sir Ddinbych ar 

gyfer craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy, yn dilyn adolygiad o’i bwyllgorau craffu, wedi chwalu ei Bwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Partneriaethau ac wedi dynodi ei Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac 
Adnoddau newydd fel ei bwyllgor ar gyfer craffu ar waith y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus. 

 
4.7 Dan ei drefniadau blaenorol ar gyfer craffu ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, 

roedd Conwy wedi cyfethol cynrychiolwyr o sefydliadau partner y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i fod ar ei bwyllgor Trosolwg a Chraffu Partneriaethau 
pan oedd y Pwyllgor yn archwilio gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  
Penderfynodd Sir Ddinbych yn erbyn cyfethol cynrychiolwyr sefydliadau partner y 

                                            
1 http://gov.wales/docs/desh/publications/160225-spsf-3-collective-role-en.pdf  Shared Purpose:  Shared 
Future Statutory guidance on the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, SPSF3:  Collective role 
(public services boards) Welsh Government, 2016 

http://gov.wales/docs/desh/publications/160225-spsf-3-collective-role-en.pdf


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i fod ar ei bwyllgor wrth drafod materion Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  Nid yw Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau 
newydd Conwy wedi trafod a fydd yn cyfethol cynrychiolwyr Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus i’r pwyllgor at y diben hwn eto. 

            
4.8 Ym mis Ionawr 2016 gwnaeth Pwyllgor Archwilio Partneriaethau Sir Ddinbych drafod 

trefniadau archwilio posibl ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus newydd yn 
dilyn ei sefydlu.  Bryd hynny penderfynodd barhau gyda’r “trefniadau archwilio 
presennol ar gyfer y BGLl/BGC... yn amodol ar benderfyniad ar ad-drefnu llywodraeth 
leol”.   

 
4.9 Mae deddfwriaeth LlC wedi rhoi statws statudol i BGC, mae hyn yn golygu bod angen 

i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ymgysylltu â phwyllgorau craffu llywodraeth 
leol yn rheolaidd.  Er mwyn cynorthwyo llywodraeth leol gyda’r gwaith o ddal BGC i 
gyfrif mae’r Llywodraeth wedi comisiynu Llywodraethu Cyhoeddus Cymru i gynnal 
prosiect ymchwil a datblygu canllawiau ar graffu ar Fyrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus.  Cyhoeddwyd y Canllawiau hynny ym mis Awst 2017 ac mae wedi’i atodi 
yn Atodiad A er gwybodaeth.  Mae’r Canllawiau yn nodi swyddogaeth strategol a 
phwrpas craffu ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  Mae hefyd yn amlinellu 
dulliau gwahanol a fabwysiadwyd ar draws Cymru ar gyfer craffu ar Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 
 Edrych Ymlaen 
4.10 Cadarnhawyd craffu presennol ar drefniadau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar 

adeg pan oedd uno awdurdodau lleol i’w weld yn sicr o ddigwydd.  Mae etholiadau 
llywodraeth leol wedi’u cynnal ac mewn cyfarfod diweddar ystyriodd y BGC ei 
drefniadau ei hun o ran mynediad i’w ddogfennau a’i gyfarfodydd.  Felly mae 
adolygiad o drefniadau Craffu yn y dyfodol yng ngoleuni canllawiau LlC i’w weld yn 
briodol. 

 
4.11 Gyda golwg ar sicrhau bod dyletswyddau statudol sy’n ymwneud â chyhoeddi 

Cynllun Lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael eu cyflawni, mae 
pwyllgorau archwilio dynodedig y ddau awdurdod lleol eisoes wedi trefnu bod 
ystyriaeth o’r Cynllun Lles drafft ar raglenni gwaith eu pwyllgorau ar gyfer cyfarfodydd 
mis Tachwedd 2017.  Bydd hyn yn sicrhau y bydd pwyllgorau’r ddau gyngor yn cael 
digon o amser i ystyried opsiynau ar gyfer craffu ar y Bwrdd gwasanaethau 
Cyhoeddus yn y dyfodol a gwneud darpariaethau addas i sefydlu eu trefniadau a 
ffafrir yn iawn.  

 
 Sylwadau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar drefniadau craffu yn y dyfodol 
4.12 Yn ei gyfarfod ar 28 Medi trafododd BGC Conwy a Sir Ddinbych fynediad y cyhoedd 

at ei adroddiadau a chyfarfodydd yn ogystal â'r hyn fyddai orau ganddynt o ran 
trefniadau craffu yn y dyfodol.  Ar ddiwedd y trafodaethau hynny, cytunwyd lle bo’n 
bosibl dylai ei adroddiadau a'i gyfarfodydd fod ar agor i'r cyhoedd. 

 
4.13 O ran y trefniadau ar gyfer craffu ei waith yn y dyfodol, daeth y Bwrdd i'r casgliad mai 

ei ddewis fyddai iddo gael ei graffu gan gydbwyllgor a oedd yn cynnwys 
cynrychiolwyr craffu cynghorau Conwy a Dinbych.  Cydnabu hefyd efallai bydd 
eithriadau pan fo agweddau penodol o’i waith yn destun craffu neu archwilio gan un 
o’r cynghorau unigol.  



 
4.14 O gofio pwyslais Llywodraeth Cymru ar yr angen yn y dyfodol i ddarparu mwy o 

wasanaethau yn rhanbarthol, a fydd yn ei dro yn golygu trefniadau craffu rhanbarthol, 
bydd gofyn i’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Archwilio drafod y manteision 
posibl o lunio trefniadau craffu/archwilio ar y cyd â Chonwy ar gyfer y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (gall hyn fod yn ymarfer defnyddiol wrth graffu ar y cyd 
cyn craffu rhanbarthol aml-gyngor a allai fod yn fwy cymhleth ac y mae'n debygol y 
bydd ei angen yn y dyfodol).  Os yw'r Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion 
Archwilio o'r farn bod trefniadau o'r fath angen archwiliad pellach, bydd swyddogion 
yn cysylltu â chydweithwyr yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar fodelau posibl ar gyfer cyd-graffu cyn cyflwyno 
opsiynau ar gyfer ystyriaeth aelodau. Gofynnir am farn y Pwyllgor Gwasanaethau 

Democrataidd ynglŷn â hyn. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
 Dim cyfraniad uniongyrchol ond mae Archwilio/Craffu'r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn ofyniad statudol. 
 
6.  Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 

Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r adroddiad hwn. Bydd 
unrhyw gostau yn y dyfodol yn ymwneud ag adnoddau swyddogion yn ogystal â 
thaliad ychwanegol posibl o gyflog uwch ar gyfer dyletswyddau cadeirio. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 
 
 Nid oes angen Asesiad o Effaith ar gyfer yr adroddiad hwn.  
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 
 

Ymgynghorwyd â Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Archwilio a Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych ar y materion a godwyd yn yr 
adroddiad hwn. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
 Dim angen. 
 
10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 

Gallai ymateb annigonol i’r defnydd cynyddol o weithgareddau rhanbarthol ac is-
ranbarthol arwain at fesurau atebolrwydd a thryloywder gwael. Mae’r adroddiad hwn 
yn amlinellu ymateb posibl. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  
 Adran 35 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015  
 
 Adran 58 Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. 



 
Rheoliad 3 Rheoliadau Awdurdod Lleol 2013 (Cyd-Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu) 
(Cymru) 
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