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Gwaith Trosolwg a Chraffu Llywodraeth Leol

Mae Pwyllgor Iechyd, Lles, a Llywodraeth Leol Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n cynnal ymchwiliad i’r maes hwn, ac wedi galw am
dystiolaeth.  Y ddogfen hon yw ymateb grwp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Caerfyrddin.

Er bod sawl model wahanol ar gael ar gyfer strwythur a rheolaeth cynghorau sir yng Nghymru, ein barn ni yw taw’r gwahaniaeth
sylfaenol yw’r gwahaniaeth rhwng model cydweithredol, lle mae’r holl grwpiau’n cydweithredu i rannu grym, a’r model ‘llywodraeth –
gwrthblaid’ lle mae un neu fwy o grwpiau’n ffurfio gweinyddiaeth a’r grwpiau eraill yn ffurfio gwrthblaid.  Mae’r ddwy fodel wahanol yn
codi heriau gwahanol o ran sicrhau fod y broses graffu’n annibynnol o’r weinyddiaeth.  Er bod Llywodraeth y Cynulliad yn cynghori
cynghorau i sicrhau cydbwysedd gwleidyddol ymhlith cadeiryddion, nid yw hyn yn ofyniad statudol, ac mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi
dewis peidio â dilyn y canllaw yma.

Yn achos Caerfyrddin, er enghraifft, yr ydym ymhell o fod yn hyderus fod y broses graffu’n ddigon annibynnol.  Mae pob un cadeirydd
o’r pwyllgorau craffu wedi’i benodi naill ai gan arweinydd y cyngor neu ynteu gan y dirprwy arweinydd – sef arweinyddion y ddwy blaid
wleidyddol sydd mewn clymblaid ar y cyngor.  Mae hyn yn golygu fod y cadeiryddion yn derbyn lwfansau ychwanegol ar enwebiad yr
arweinydd neu’r dirprwy arweinydd, ac y gall arweinydd y cyngor, neu ddirprwy arweinydd y cyngor, ddisodli unrhyw gadeirydd nad yw’n
ufudd i’r weinyddiaeth.

Ar ben hynny, mae cadeiryddion y pwyllgorau craffu yn cwrdd fel grwp i geisio cydlynu eu hagendau, ac mae’r Bwrdd Gweithredol yn
‘awgrymu’ pynciau i’r pwyllgorau craffu eu hystyried.

Yn ein tyb ni, mae hyn yn creu sefyllfa lle mae gan yr arweinyddiaeth lawer gormod o reolaeth dros y broses sydd i fod sicrhau
atebolrwydd y weinyddiaeth honno.  Byddem ni, felly, yn argymell y dylid sicrhau, trwy ddeddf gwlad, nad oes modd i gadeiryddion y
Pwyllgorau Craffu, yn achos cyngor lle sy’n dewis gweithredu yn ôl y fodel ‘Llywodraeth – Gwrthblaid’ gael eu penodi gan arweinyddiaeth
y Cyngor.  Mewn gwirionedd, golyga hyn y dylai holl gadeiryddion y fath bwyllgorau felly gael eu penodi gan y gwrthbleidiau.

Byddai aelodaeth y pwyllgorau’n dal i fod ar sail cryfder y gwahanol grwpiau gwleidyddol ar y cyngor, gan sicrhau fod y weinyddiaeth yn
gallu ennill y dydd os daw i bleidlais yn y pwyllgorau; ond byddai cadeiryddion sy’n annibynnol o’r weinyddiaeth yn cryfhau’r broses
graffu’n sylweddol yn ein tyb ni.
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