Atodiad 2

Ffurflen Gynnig ar gyfer Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Craffu
ENW'R PWYLLGOR CRAFFU

AMSERLEN I'W HYSTYRIED

TESTUN

Beth sydd angen ei graffu arno (a pham)?
Ydi’r mater yn un o bwys i
drigolion/busnesau lleol?

YDI/NAC YDI

Ydi craffu yn gallu dylanwadu ar bethau
a’u newid?
(Os 'ydi' nodwch sut rydych chi’n meddwl y
gall craffu ddylanwadu neu newid pethau)

YDI/NAC YDI

Ydi’r mater yn ymwneud â gwasanaeth
neu faes sy’n tanberfformio?

YDI/NAC YDI

Ydi’r mater yn effeithio ar nifer fawr o
drigolion neu ardal fawr o’r Sir?
(Os 'ydi', rhowch syniad o faint y grŵp neu’r
ardal yr effeithir arni)

YDI/NAC YDI

Ydi’r mater yn gysylltiedig â
blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor?
(Os 'ydi' nodwch pa flaenoriaethau)

Hyd y gwyddoch, oes yna rywun arall yn
edrych ar y mater hwn?
(Os 'oes', nodwch pwy sy'n edrych arno)
Os derbynnir y testun ar gyfer craffu, pwy
fyddai arnoch chi eisiau eu gwahodd e.e.
Aelod Arweiniol, swyddogion, arbenigwyr
allanol, defnyddwyr y gwasanaeth?
Enw'r Cynghorydd/Aelod Cyfetholedig

Dyddiad

YDI/NAC YDI

OES/NAC OES

Ystyried addasrwydd pwnc ar gyfer craffu

Ffurflen Gynnig / Cais a dderbyniwyd
(dylid rhoi ystyriaeth ofalus i’r rhesymau dros wneud cais)

Ydi o’n bodloni’r
gofynion
canlynol?
NA (dim
cam gweithredu
nac adroddiad
gwybodaeth
pellach)
 Diddordeb Cyhoeddus
– ydi’r
mater o bwys i drigolion?
 Effaith– fedr craffu yn gael effaith ar bethau a’u newid?
 Perfformiad – ydi o’n wasanaeth neu faes sy’n tanberfformio?
 Graddfa – ydi o’n effeithio ar nifer o drigolion neu ardal
ddaearyddol fawr?
 Ailadrodd – ydi’r mater yn destun craffu/ymchwiliad gan berson
neu gorff arall?

NAC
YDI

YDI
Dim gweithredu pellach gan y
Pwyllgor Craffu. Gellir ei gyfeirio
at gorff arall neu ofyn am
adroddiad er gwybodaeth.






Penderfynu ar y canlyniadau a ddymunir
Penderfynu ar gwmpas a swmp y gwaith craffu sydd ei angen a’r dull mwyaf
priodol o graffu (h.y. adroddiad pwyllgor, ymchwiliad grŵp tasg a gorffen neu
aelod cyswllt ac ati)
Os penderfynir sefydlu grŵp tasg a gorffen, dylid penderfynu ar amserlen yr
ymchwiliad, pwy fydd yn rhan o’r ymchwiliad, beth yw’r gofynion ymchwilio, a oes
angen cyngor arbenigol a thystion, a beth yw’r trefniadau adrodd ac ati.

