
 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

Dyddiad y Cyfarfod  4 Hydref 2019 

Swyddog Arweiniol Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd 

Awdur yr Adroddiad: Steve Price 

Teitl Cyd-graffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y trefniadau cyd-

graffu sydd wedi'u sefydlu i graffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

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

Gwnaed cais am yr adroddiad hwn gan y Pwyllgor er mwyn darparu trosolwg cynnar o’r 

trefniadau Cyd-graffu. 

3. Beth yw’r Argymhellion?  

Bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn ystyried cynnydd y trefniadau cyd-graffu 

ar gyfer craffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

4. Manylion yr adroddiad 

Ym mis Hydref 2018, bu i Gyngor Sir Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sefydlu 

Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych. 

Mae’r Cydbwyllgor yn cyflawni gofyniad statudol ar yr awdurdod lleol i ddynodi pwyllgor 

craffu i graffu ar waith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y cyd Conwy a Sir Ddinbych. 

Barn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (y Bwrdd) a’r awdurdodau lleol oedd mai 

Cydbwyllgor Craffu ffurfiol fyddai'r cyfrwng mwyaf priodol ar gyfer craffu’n effeithiol ar 

fwrdd traws-sirol strategol fel y Bwrdd hwn. 



 

Cynhaliwyd sesiwn hyfforddi a chyflwyno ar gyfer aelodau’r Cydbwyllgor Craffu newydd 

ym mis Chwefror eleni, a amlinellodd brif nodau’r Cydbwyllgor, sef: 

 dal Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i gyfrif yn ddemocrataidd ac yn lleol 

 craffu ar benderfyniadau a chamau gweithredu’r Bwrdd 

 craffu ar drefniadau llywodraethu'r Bwrdd 

 ymgysylltu â’r Bwrdd wrth ymgynghori ar ei Asesiadau a Chynlluniau Llesiant. 

Roedd yr hyfforddiant hefyd yn cynnwys gwybodaeth am waith y Bwrdd ar wella llesiant 

economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yr ardal, yn ôl cyfarwyddwyd 

Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yn ogystal â gwybodaeth am drefniadau 

llywodraethu’r Pwyllgor Craffu ei hun. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer 

pwyllgorau craffu awdurdodau lleol ar graffu ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

ynghlwm yn atodiad 1. 

Cynhaliodd y Cydbwyllgor Craffu ei gyfarfod cyntaf ym Modlondeb, Conwy ym mis Mai 

2019, lle bu iddo adolygu a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2018 – 2019 y Bwrdd a’i 

dri maes blaenoriaeth, sef lles meddyliol, ymrymuso'r gymuned a chadernid amgylcheddol. 

Trefnwyd ail gyfarfod y Cydbwyllgor Craffu ar gyfer 27 Medi 2019.  Bwriad y cyfarfod hwn 

oedd canolbwyntio ar y flaenoriaeth Cadernid Amgylcheddol, ond cafodd ei ohirio 

oherwydd nad oedd sefydliad y Bwrdd oedd yn arwain ar y flaenoriaeth hon ar gael. Bydd 

y cyfarfod yn cael ei aildrefnu cyn gynted ag y gellir cytuno ar ddyddiad. 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

Nid oes angen penderfyniad, ond datblygwyd Cynllun Corfforaethol y Cyngor mewn 

ymgynghoriad â sefydliadau partner, gan gynnwys partneriaid y Bwrdd. Mae gan Gynllun 

Lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Chynllun Corfforaethol y Cyngor nodau a 

gweithgareddau sy’n ategu ei gilydd. 

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 



 

Mae trefniadau llywodraethu’r Cydbwyllgor Craffu’n dyrannu rolau ategol y swyddog craffu 

arweiniol a swyddog y pwyllgor i awdurdod cadeirydd y pwyllgor.  Y Cynghorydd Brian 

Cossey o Gonwy yw’r cadeirydd presennol, felly bydd y rolau ategol hyn yn nwylo Conwy, 

gyda chymorth ychwanegol gan Swyddog Craffu Sir Ddinbych. 

Bydd rôl y Cadeirydd yn newid bob dwy flynedd bob yn ail rhwng yr awdurdodau lleol, a 

bydd rôl ategol arweiniol y pwyllgor hefyd yn trosglwyddo i Sir Ddinbych bryd hynny. 

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

Nid oes angen asesiad o effaith ar gyfer yr adroddiad hwn.  Fodd bynnag, bydd rôl y 

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd o ran cefnogi trefniadau craffu effeithiol ar y Bwrdd 

yn cyfrannu at allu’r Bwrdd i gyflawni ei rôl statudol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

Nid oedd angen cynnal ymgynghoriad ar gyfer yr adroddiad hwn. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Nid oedd angen datganiad ar gyfer yr adroddiad hwn. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 

lleihau? 

Mae’r trefniadau cyd-graffu a amlinellir yn yr adroddiad hwn wedi’u sefydlu er mwyn 

rhannu adnoddau a gwybodaeth o ran rôl y Pwyllgor Craffu, ac i hwyluso craffu effeithiol ar 

y Bwrdd. Cytunwyd ar gylch gorchwyl a rheolau gweithredu manwl gan y ddau awdurdod 

lleol er mwyn egluro sut y byddai’r rhain yn cael eu cyflawni. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Adran 35 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015  

Adran 58 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 
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