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Pa mor effeithiol yw pwyllgorau'r Senedd? 

Pe ystyrid Senedd yn dŷ, y pwyllgorau fyddai’r gegin. Dyma lle gwneir swmp mawr 

o’r gwaith, ond nid ydych bob amser yn gweld y gwaith o anghenraid. Ond sut 

ydym yn gwybod a ydynt yn gweithio yn y ffordd orau? Sut y gallwn fesur eu 

heffeithiolrwydd o gofio bod natur a chyd-destun eu gwaith mor gymhleth? 

Y llynedd, comisiynwyd yr Athro Diana Stirbu o Brifysgol Fetropolitan Llundain drwy Gynllun 

Cymrodoriaeth Academaidd Ymchwil y Senedd i fyfyrio ar bŵer, dylanwad ac effaith pwyllgorau'r 

Senedd. Y nod oedd datblygu fframwaith i werthuso effeithiolrwydd pwyllgorau yn y Chweched Senedd. 

Sut y cynhaliwyd y gwaith ymchwil? 

Cynhaliodd yr Athro Stirbu yr ymchwil rhwng mis Medi 2020 a mis Ionawr 2021. Dechreuodd drwy 

adolygu'r dystiolaeth a'r deunydd darllen cyfredol ar effeithiolrwydd pwyllgorau seneddol. Wedi 

hynny, cynhaliodd waith ymchwil maes, yn cynnwys 37 cyfweliad â gwleidyddion a swyddogion, tair 

trafodaeth grŵp, a thri gweithdy cydweithredol. Cafwyd rhagor o gyfweliadau â rhanddeiliaid allanol a 

rhyngwladol, a chynhaliwyd sesiwn adborth gyda swyddogion ym mis Mai 2021. 

Y dull gweithredu presennol 

Er nad oes gan bwyllgorau'r Senedd ddull gweithredu na meini prawf cytunedig ar gyfer mesur 

effeithiolrwydd ar hyn o bryd, darganfu'r ymchwil fod arferion da i’w gweld eisoes, megis: 

▪ monitro a yw Llywodraeth Cymru yn derbyn neu’n gwrthod argymhellion; 

▪ monitro gweithrediad yr argymhellion, ac asesu'r canlyniadau; 

▪ cynnal gwaith craffu dilynol; 

▪ monitro’r graddau yr ymgysylltir â rhanddeiliaid; 

▪ adroddiadau blynyddol ac adroddiadau gwaddol. 

Ond mae'r arferion hyn yn aml yn digwydd mewn modd anghyson ac anghydlynus. Gan hynny, canfu'r 

ymchwil y dylai gwerthuso fod yn rhan annatod o ddull gweithredu strategol pwyllgorau, er mwyn 

sicrhau cysondeb rhwng amcanion, yr effaith a’r canlyniadau a ddymunir yn y tymor hir, a gweithgarwch 

pwyllgorau. Mae hyn yn cynnwys pennu nodau, blaengynllunio gwaith, monitro, olrhain y cynnydd a 

wneir, ac asesu’r gwaddol yn dilyn gwaith. 

Er mwyn ystyried sut y gellid cyflawni hyn, roedd ymchwil yr Athro Stirbu yn canolbwyntio’n benodol ar: 

▪ yr amodau ar gyfer gwaith pwyllgor effeithiol 

▪ yr amodau ar gyfer gwerthuso a hunanfyfyrio effeithiol. 

https://www.londonmet.ac.uk/profiles/staff/diana-stirbu/
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Beth yw pwyllgorau effeithiol? 

Canfu'r Athro Stirbu fod dealltwriaeth gyffredin o ran beth yw pwyllgorau effeithiol, sef y canlynol: 

▪ Bydd Aelodau yn ymgysylltu'n llawn ac â diddordeb yn eu gwaith; 

▪ Bydd gwasanaethau rhagorol yn eu cefnogi, a byddant yn gallu manteisio ar gyngor ac 

arbenigedd allanol, gan allu gweithredu mewn strwythurau lle y mae’r nodau corfforaethol 

yn cyd-fynd â busnes y pwyllgor; 

▪ Byddant yn gallu cynllunio a rheoli eu gwaith yn strategol, gyda nodau a diben clir. Byddant 

yn canolbwyntio ar ganlyniadau, nid gweithgareddau, a bydd ganddynt syniad clir, cyffredin 

o beth yw llwyddiant a sut i ddangos tystiolaeth o lwyddiant; 

▪ Byddant yn meithrin dulliau partneriaeth a dulliau gweithredu ar y cyd, cânt eu harwain gan 

dystiolaeth, byddant yn hybu proses ar gyfer dysgu gwersi, byddant yn cymryd rhan mewn 

ymarferion gwerthuso, byddant yn hunanfyfyrio a byddant yn gwella'n barhaus; 

▪ Bydd eu gwaith yn dryloyw a byddant yn effeithiol wrth gyfleu eu gwaith i ystod eang o 

gynulleidfaoedd. Bydd eu hadroddiadau yn hawdd eu deall, a  byddant yn adrodd straeon 

cymhellol am eu gwaith a'i effaith. Bydd ganddynt berthynas dda ag ystod eang ac amrywiol 

o randdeiliaid, sy'n eu helpu i gadw’n gyfoes, 

▪ Byddant yn uchelgeisiol ac yn greadigol wrth estyn allan at gynulleidfaoedd newydd, gan 

ddylunio gweithgareddau sy'n addas at y diben ac sy'n sicrhau'r effaith fwyaf posibl, ac sy'n 

defnyddio profiadau byw. 

Sut y gellir gwerthuso a hunanfyfyrio'n effeithiol? 

Roedd yr ymchwil yn clustnodi cyfleoedd i gefnogi'r broses werthuso a gwella: 

▪ Seilwaith data a system fwy cydlynol o gasglu a chyflwyno gwybodaeth am bwyllgorau (a 

gweithgareddau seneddol ehangach). Gallai hyn ddarparu dadansoddiad mwy hygyrch i 

gefnogi gwerthuso mewnol ac allanol; 

▪ Dadansoddiadau tameidiog yn erbyn dadansoddiadau cyfannol - mae llawer o wybodaeth 

yn cael ei chadw ar lefel unigol, a allai fod yn broblemus ar gyfer gwerthusiad mwy manwl, 

trawsbynciol, sy’n dangos y darlun mawr; 

▪ Mynd i’r afael â rhwystrau strwythurol a diwylliannol o ran sut y mae Aelodau yn gwerthuso 

ac yn hunanfyfyrio (megis cyfyngiadau amser, canfyddiad bogailsyllu, a'r angen i hwyluso 

trafodaethau yn effeithiol); 

▪ Bod yn uchelgeisiol ond pennu amcanion mesuradwy (neu o leiaf amcanion y gellir dangos 

tystiolaeth ohonynt) ar lefel pwyllgor, a gwaith mwy trylwyr o ran sesiynau dilynol, monitro 

ac adolygu nodau strategol pwyllgorau i'w helpu i gadw’n gyfoes a chanolbwyntio ar lle y 

gallant gael effaith; 
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▪ Mwy o eglurder a ffurfioli dylanwadwyr strategol mewnol mewn busnes seneddol (megis y 

Pwyllgor Busnes, Fforwm y Cadeiryddion, Pwyllgor y Llywydd), ac adolygiadau rheolaidd o 

drefniadaeth pwyllgorau; 

▪ Ymgysylltu mewn modd mwy ystyrlon ag ymatebion y Llywodraeth, y tu hwnt i dderbyn yr 

argymhelliad yn unig; 

▪ Mewnbwn allanol wrth werthuso ac adborth rheolaidd ar waith pwyllgorau. 

Ehangu ymgysylltiad â’r cyhoedd, a sicrhau amrywiaeth ymhlith tystiolaeth a 

thystion 

Roedd ymgysylltu â'r cyhoedd ac amrywiaeth mewn tystiolaeth yn themâu trawsbynciol yn y gwaith 

ymchwil. Datgelodd mai’r canfyddiad yw bod effaith pwyllgorau yn dibynnu, i raddau, ar y graddau y 

maent yn cyfathrebu'n effeithiol ag ystod eang o randdeiliaid. Ond canfu’r ymchwil, hefyd, fod y rhain yn 

bwysig ynghyd â swyddogaethau pwyllgorau unigol.  

Roedd arfer da a gwersi o'r Bumed Senedd yn cynnwys: 

▪ Dull strategol (a chanllawiau) y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion wrth gefnogi pwyllgorau 

gydag ystod eang o ddulliau ymgysylltu wedi'u dogfennu a'u profi, megis grwpiau ffocws, 

tystiolaeth fideo, arolygon, gwe-sgyrsiau, ymweliadau, paneli dinasyddion, cynulliad 

dinasyddion, trafodaethau bord gron, a mwy; 

▪ Ymdrech wirioneddol i ymgysylltu'n ystyrlon wedi'i sbarduno gan Aelodau a swyddogion, a 

brwdfrydedd yr Aelodau i ymgysylltu â chymunedau ehangach a chlywed ganddynt; 

▪ Sicrhau bod ymgysylltiad yn rhan o ddull gweithredu strategol pwyllgorau, yn gysylltiedig â 

sicrhau bod i ymgysylltu rôl sylfaenol, yn hytrach na chefnogol i bwyllgorau; 

▪ Gall ymgysylltu digidol â rhanddeiliaid a thystion alluogi ystod fwy amrywiol o dystiolaeth. 

Ond mae angen rhagor o ddadansoddiad i ddysgu gwersi cadarn yn dilyn y pandemig a’r 

achosion o allgáu digidol; 

▪ Ymdrechion cadeiryddion pwyllgorau a’r timau cymorth i fynd y tu hwnt i'r ‘un hen rai’ wrth 

ymgysylltu, hyd yn oed yn niffyg data amrywiaeth; 

▪ Arbrofi gyda ffyrdd gwahanol o glywed tystiolaeth lafar megis paneli dinasyddion a 

digwyddiadau bord gron. Gall profiadau defnyddwyr helpu i lunio gweithdrefnau yn y 

dyfodol a grymuso grwpiau ar y cyrion sydd heb eu clywed i roi tystiolaeth ffurfiol; 

▪ Ymgysylltiad anffurfiol â rhanddeiliaid i glywed safbwyntiau gonest, ac enghreifftiau o ofyn 

am adborth gan randdeiliaid. 

Roedd y rhwystrau i ymgysylltu’n effeithiol a sylfaen dystiolaeth pwyllgorau yn cynnwys: 

▪ Dehongliadau gwahanol a dryslyd o'r cysyniad o 'ymgysylltu' ar lefel gorfforaethol ac ar lefel 

pwyllgorau; 

▪ Nid yw cynulleidfaoedd gwaith pwyllgorau yn cyd-fynd â'r cynulleidfaoedd a ddiffinnir gan y 

Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu gorfforaethol; 
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▪ I ba raddau y mae’r pwyllgorau'n strategol yn eu gwaith ymgysylltu a’r amrywiaeth ymhlith 

ffynonellau tystiolaeth. 

▪ Llinellau sylfaen a meincnodau – yn enwedig y diffyg gwaith monitro a wneir o ran 

amrywiaeth tystion pwyllgorau, 

▪ Mae cyfryngau gwan yng Nghymru yn creu tirwedd anodd i'r Senedd a'i phwyllgorau gyfleu 

eu gwaith ac ysgogi ymgysylltiad ehangach. 

Beth y gellir ei wneud yn wahanol yn y Chweched Senedd? 

Mae'r adroddiad yn argymell y dylid gwerthuso ar dair lefel: 

▪ gan y pwyllgorau unigol (gwerthusiad microlefel); 

▪ ar lefel gorfforaethol y Senedd (gwerthusiad macrolefel) i sicrhau safbwynt ehangach, 

▪ wedi’i gynnal yn allanol (gwerthusiad metalefel), ar gyfer safbwynt hydredol, annibynnol. 

Mae'r Athro Stirbu yn awgrymu fframwaith i helpu pwyllgorau i sicrhau cydlyniad rhwng nodau strategol, 

gweithgareddau wedi'u cynllunio, a'r broses o asesu ac adolygu eu heffaith a'u dylanwad yn rheolaidd.  

Cyflwynir hwn fel model ‘theori newid’, sy'n ddisgrifiad o pam y bydd ffordd benodol o weithio yn 

effeithiol, gan ddangos sut y mae newid yn digwydd yn y tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hiri 

gyflawni'r effaith a fwriedir.  

Amlinellir y templed a gynigir gan yr Athro Stirbu ar gyfer 'theori newid weithredol a hyblyg' yn y 

diagram isod. 
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Daeth yr ymchwil i'r casgliad y dylai'r fframwaith mesur ddechrau o safbwynt yr effaith a’r canlyniadau yn 

y tymor hir, ac y dylai amlinellu’r meini prawf ar gyfer asesu uchelgais pwyllgorau, gan ddefnyddio hynny 

i ddatblygu cyfres o fesurau a ffyrdd o ddangos llwyddiant (neu gynnydd). 

Mae'r adroddiad hefyd yn awgrymu rôl fwy ffurfiol i Fforwm y Cadeiryddion wrth ymgynghori, comisiynu 

ac adrodd ar effeithiolrwydd pwyllgorau, gyda dylanwadwyr strategol eraill, fel y Pwyllgor Busnes, yn 

pennu canllawiau a disgwyliadau ar gyfer cadeiryddion pwyllgorau ac Aelodau. 

Argymhellion 

Creu'r amodau ar gyfer pwyllgorau effeithiol 

A.1.  Symleiddio a chryfhau llinellau atebolrwydd – mae hyn yn awgrymu ystyried a gwerthuso cylchoedd 

gwaith a swyddogaethau’r pwyllgorau, capasiti ac adnoddau’r pwyllgorau, ac egluro rôl gweithredyddion 

strategol wrth gryfhau atebolrwydd.  

Mae'r adroddiad yn argymell y canlynol: 

• bod y Pwyllgor Busnes yn adolygu rhinweddau a gwendidau posibl y portffolios pwyllgorau ar sail 

thema a’r portffolios sy'n gorgyffwrdd, yn ogystal â'r rhinweddau a'r gwendidau sy'n gynhenid i’r 

system pwyllgorau swyddogaeth ddeuol. 

• dull hyblycach o bennu maint a lefel y cymorth i bwyllgorau ar sail anghenion a chyda dull diogelu at y 

dyfodol mewn golwg. 

• Fforwm y Cadeiryddion i gael rôl fwy ffurfiol ac arwyddocaol wrth gryfhau a gwella gweithgarwch 

pwyllgorau drwy weithredu fel fforwm allweddol ar gyfer gwerthuso systemau’r pwyllgorau a dysgu 

gwersi. 

• y Pwyllgor Busnes i gael rôl fwy sylweddol wrth fod yn eiriolwr dros fwy o sefydlogrwydd yn aelodaeth 

y pwyllgorau, a phwysleisio manteision hynny.  

• dylai’r Chweched Senedd ystyried goblygiadau cyfansoddiadol y llinellau atebolrwydd (yn fewnol ac yn 

allanol) y mae’r system bwyllgorau yn eu sefydlu a sicrhau bod y trefniadau'n cael eu gwerthuso. 

A.2.  Sicrhau sefydlogrwydd yn aelodaeth y pwyllgorau i annog yr holl Aelodau i ymgysylltu’n llawn â gwaith y 

pwyllgorau. Dylid rhoi canllawiau i’r pleidiau gwleidyddol er mwyn blaenoriaethu gwaith y pwyllgorau a 

chyfyngu ar drosiant yn aelodaeth y pwyllgorau. Gall y Pwyllgor Busnes fod yn gyfrwng posibl ar gyfer hyn, 

gyda chymorth gan weithredyddion strategol eraill (y Llywydd, a Fforwm y Cadeiryddion). 

A.3.  Arbrofi mwy gyda dulliau amrywiol i ehangu cyfranogiad ac ymgysylltiad. Dylai ehangu ymgysylltiad a 

chyfranogiad yng ngwaith y pwyllgorau gael ei sbarduno gan Aelodau a pharhau i fod yn nod strategol i'r 

Senedd a'i phwyllgorau. Gall arbrofi gynnwys rhagor o ddefnydd o Gynulliadau Dinasyddion, casgliadau bach 

o’r cyhoedd (paneli dinasyddion a rheithgorau) a dulliau cydgynhyrchu (fel pwyllgorau ymgynghorol).  Mae'r 

adroddiad yn argymell bod pwyllgorau’r Chweched Senedd yn defnyddio o leiaf un Cynulliad Dinasyddion 

wedi’i gomisiynu ar y cyd fesul tymor etholiadol Senedd ac yn treialu model y pwyllgorau ymgynghorol gydag 

un pwyllgor. 

A.4.  Gwneud profiad byw yn ganolog i ddull y pwyllgorau o ran tystiolaeth drwy gyfrwng 1) adnoddau digonol 

i’r timau ymgysylltu sy'n cefnogi’r pwyllgorau, 2) ystyriaethau methodolegol clir ynghylch pwysoli gwerth 

profiad byw yn y sylfaen dystiolaeth a 3) adlewyrchu'r profiad byw a gasglwyd a’r ffordd iddo lywio gwaith y 

pwyllgorau mewn adroddiadau a negeseuon allanol. 
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A.5.  Gwneud monitro amrywiaeth yn arfer cyffredin (gweithgareddau ymgysylltu, tystiolaeth, tystion) ac adrodd 

ar gynnydd o flwyddyn i flwyddyn. Mae'r adroddiad yn argymell bod y Chweched Senedd yn datblygu system 

monitro amrywiaeth gynhwysfawr, gydag adroddiadau tryloyw ar gynnydd a wneir o flwyddyn i flwyddyn. 

A.6.  Ceisio adborth ffurfiol rheolaidd gan y rhai sy'n ymgysylltu â gwaith y pwyllgorau’n ffurfiol neu'n anffurfiol 

(tystion, unigolion, rhanddeiliaid). Mae'r adroddiad yn argymell bod y Chweched Senedd: 1) yn datblygu ffordd 

systematig o geisio adborth gan randdeiliaid allanol sy'n ymgysylltu â gwaith y pwyllgorau; a 2) yn cyhoeddi'r 

adborth hwn. Dylai’r adborth gael ei ystyried mewn pwyllgorau unigol (yn ystod gwaith adolygu a gwerthuso 

strategol) ac yn Fforwm y Cadeiryddion. 

A.7.  Defnyddio holl bwerau’r pwyllgorau i fynnu gwelliant gan Lywodraeth Cymru. Yn ogystal â gwaith craffu a 

gwaith dilynol penodol, mae'r adroddiad yn argymell bod pwyllgorau 1) yn mynnu bod y Llywodraeth yn 

adrodd yn flynyddol ar y graddau y gweithredir argymhellion y pwyllgorau a 2) yn dwyn y Llywodraeth i gyfrif 

ar y ffordd y mae’n ymgysylltu â’r pwyllgorau, eu gwaith a'u hargymhellion. Gallai’r Pwyllgor Craffu ar Waith y 

Prif Weinidog neu Fforwm y Cadeiryddion fod yn gyfrwng posibl ar gyfer y gwaith craffu ar y cyd hwn. 

Creu’r amodau ar gyfer gwerthuso effeithiol 

A.8.  Sefydlu ymrwymiad i werthuso a hunanfyfyrio yng ngwaith y pwyllgorau (h.y., cyfnod cynefino, cyfleoedd 

datblygu, y defnydd o rag-gyfarfodydd ac amser dad-friffio). Dylai'r Pwyllgor Busnes ddatblygu (neu 

gomisiynu) canllaw ar gyfer gwaith pwyllgor effeithiol ar gyfer Aelodau ac ar gyfer Cadeiryddion pwyllgor. Yn yr 

un modd, dylai Fforwm y Cadeiryddion ddatblygu canllawiau ar gyfer gwerthuso pwyllgorau. 

A.9.  Mabwysiadu model ar sail theori newid i gynllunio, adolygu, gwerthuso a chyfleu uchelgeisiau a 

chyflawniadau pwyllgorau. Bydd hyn yn helpu i symud y ffocws o allbynnau i ganlyniadau. Dylai cyfleoedd 

hyfforddi a datblygu fod ar gael i Aelodau a swyddogion ymgyfarwyddo â’r modelau theori newid ac offer 

gwerthuso eraill.   

A.10.  Cysoni’r strategaeth gorfforaethol â busnes seneddol fel ei bod yn adlewyrchu gweithgarwch y 

pwyllgorau. Mae angen i strategaethau lefel gwasanaeth adlewyrchu busnes seneddol a’r pwyllgorau. 

A11.  Datblygu seilwaith data seneddol agored cynhwysfawr. Mae'r adroddiad yn argymell bod y Chweched 

Senedd yn sefydlu Cymrodoriaeth Gwyddor Data Seneddol Agored i ddatblygu prawf o gysyniad, datblygu a 

phrofi egwyddorion a safonau sy'n sail i seilwaith data agored o’r fath, darganfod anghenion defnyddwyr o ran 

data seneddol (mewnol ac allanol), ystyried y darpariaethau presennol a’r modelau posibl, a darparu gwersi o 

seneddau eraill. 

A.12.  Creu partneriaethau a ariennir ac ehangu ymgysylltiad â sefydliadau ymchwil yng Nghymru a’r tu hwnt. 

Mae'r adroddiad yn awgrymu y gall partneriaethau a ariennir (drwy UKRI neu ffynonellau eraill) ategu capasiti i 

werthuso ac asesu yn y pwyllgorau. 

A.13.  Meithrin capasiti mewnol drwy ehangu interniaethau a chymrodoriaethau, gan ategu gwaith gwerthuso’r 

pwyllgorau. 

 

 


