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Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Cynulliad Cenedlaethol ac o lywodraeth. Mae’n archwilio
ac yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus a noddir ganddi ac sy’n gysylltiedig â hithau
gan gynnwys cyrff y GIG yng Nghymru. Mae ganddo’r pŵer statudol i gyflwyno adroddiadau i’r Cynulliad
Cenedlaethol ar economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny o’u hadnoddau
wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.
Mae’r Archwilydd Cyffredinol, ynghyd ag archwilwyr penodedig, hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng
Nghymru, mae’n cynnal astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth
gydag anghenion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.
Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a ddarperir gan
Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod hwnnw ac i fonitro a chynghori’r
Archwilydd Cyffredinol.
Am ragor o wybodaeth ysgrifennwch at yr Archwilydd Cyffredinol yn y cyfeiriad uchod, ffôn 02920 320500,
e-bost: info@wao.gov.uk, neu gweler y wefan www.wao.gov.uk.
© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2014
Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu
gyfrwng. Rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd
fel hawlfraint Archwilydd Cyffredinol Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint
unrhyw drydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei ailddefnyddio.
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Crynodeb
‘Mae craffu effeithiol yn hanfodol wrth sicrhau gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel sy’n
diwallu anghenion y cyhoedd ac wrth sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn gwneud
y defnydd gorau o’u harian’
Gweinidog Llywodraeth Leol, Lesley Griffiths, Tachwedd 2013
1

1
2
3
4

4

Mae craffu effeithiol yn bwysicach fyth wrth
i wasanaethau cyhoeddus ymateb i her y
sefyllfa ariannol fyd-eang tra’n parhau i geisio
gwella gwasanaethau. Gall craffu effeithiol
wella sail y dystiolaeth ar gyfer penderfyniadau
ar ddyrannu adnoddau yn ogystal â sicrhau
bod penderfyniadau yn dryloyw ac yn cael eu
gwneud yn unol ag anghenion y gymuned leol.
Mae gan graffu hefyd ran bwysig i’w chwarae
wrth gyfrannu at ddatblygu polisi, wrth gynnal
adolygiadau penodol ac wrth fonitro perfformiad.
Mae datblygu trefniadau craffu effeithiol ar y cyd
ar gyfer cydweithrediadau newydd a datblygol
hefyd yn debygol o fod yn ffocws allweddol
ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn ystod y
blynyddoedd nesaf. Bydd angen i swyddogaethau
craffu barhau i ymateb hefyd i’r newidiadau a
gyflwynwyd drwy Fesur Llywodraeth Leol (Cymru)
2011. Mae’r newidiadau hyn yn cynnwys y
gofyniad i ystyried safbwyntiau’r cyhoedd a’r gallu
i sefydlu pwyllgorau trosolwg a chraffu ar y cyd
gydag un neu fwy o awdurdodau lleol.
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Nodwyd gwendidau o ran trefniadau craffu
cynghorau mewn sawl adolygiad ac adroddiad
archwilio ac arolygu ers i drefniadau craffu ym
maes llywodraeth leol gael eu cyflwyno yn dilyn
Deddf Llywodraeth Leol 2000. Er enghraifft:
Adolygiad o Drefniadau Cyflenwi Gwasanaethau
Awdurdodau Lleol Llywodraeth Cymru1 yn 2006;
Adroddiad Blynyddol 2010-11 Prif Arolygydd
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cymru (AGGCC)2; Adroddiad Blynyddol 2009-10
Estyn3; a memorandwm esboniadol Llywodraeth
Cymru i Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 20114.

3

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cydnabod
yr angen am well trefniadau craffu a’r angen i
ganolbwyntio ar dryloywder a pharodrwydd am
her. Mae angen y gwelliannau hyn er mwyn
sicrhau bod craffu yn chwarae rhan gwbl effeithiol
wrth sicrhau bod trefniadau llywodraethu da ar
waith o fewn awdurdodau lleol yng Nghymru.
Am y rhesymau hyn, yn 2012, ymrwymodd yr
Archwilydd Cyffredinol i gynnal Astudiaeth Wella
er mwyn ystyried sut y gellid gwella trefniadau
craffu mewn cynghorau yng Nghymru.
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Roedd ein dull gweithredu mewn perthynas â’r
astudiaeth hon yn arloesol ac yn wahanol i’r dull
archwilio traddodiadol gan hwyluso adolygiadau
cymheiriaid, dysgu a gwella ‘amser real’
mewn trefniadau craffu dros gyfnod o ychydig
dros flwyddyn. Nod yr astudiaeth oedd helpu
cynghorau i gyflawni gwelliannau parhaus mewn
trefniadau craffu. Gweithiodd staff Swyddfa
Archwilio Cymru gyda chynghorau i roi cyfle i’r
rheini sy’n rhan o’r broses graffu nodi drostynt eu
hunain lle y gallai fod angen gwneud gwelliannau
i’w trefniadau eu hunain, ac i rannu gwybodaeth a
phrofiad gydag eraill er mwyn dod o hyd i atebion.

Ar Draws Ffiniau: Gwasanaethau Lleol yng Nghymru sy’n Canolbwyntio ar y Dinesydd. Adolygiad o’r Gwasanaethau a Ddarperir yn Lleol: Adroddiad i Lywodraeth Cynulliad
Cymru, Llywodraeth Cymru, Hawlfraint y Goron, 2006.
Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd AGGCC 2010-2011, Hawlfraint y Goron, 2012.
Adroddiad Blynyddol Estyn 2009-2010.
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) - Memorandwm Esboniadol sy’n ymgorffori’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a’r Memorandwm Pwerau Dirprwyedig, Llywodraeth Cynulliad
Cymru, Gorffennaf 2010.
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Rhoddodd yr astudiaeth gyfle i gynghorau
werthuso eu perfformiad eu hunain, rhannu
gwybodaeth, meithrin sgiliau, sefydlu ac
atgyfnerthu cydberthnasau, a nodi cyfleoedd
newydd i gydweithredu â chynghorau eraill a
phartneriaid. Er mwyn helpu i rannu’r hyn a
ddysgwyd, datblygwyd Timau Dysgu a Gwerthuso
Cymheiriaid gennym ymhob cyngor, a oedd
yn cynnwys aelodau a swyddogion craffu. Bu’r
timau hyn yn arsylwi ar drefniadau craffu cyngor
arall ac yn eu gwerthuso. Nodir canlyniadau’r
gwerthusiadau hyn gan gymheiriaid yn Atodiad 1.
Helpodd yr astudiaeth i lywio’r Nodweddion
Allweddol Trosolwg a Chraffu Effeithiol yr oedd
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi’u
llunio’n wreiddiol o ganllawiau arfer da a oedd
yn bodoli eisoes. Ers cwblhau’r astudiaeth,
datblygwyd cyfres gytûn o ‘ganlyniadau a
nodweddion trefniadau trosolwg a chraffu effeithiol
i lywodraeth leol’ gan Rwydwaith Swyddogion
Craffu Cymru, gyda chymorth y Ganolfan Craffu
Cyhoeddus5. Rhestrir y nodweddion hyn yn
Atodiad 2.
Ar 28 Tachwedd 2013, trefnwyd a chynhaliwyd
cynhadledd genedlaethol, Goleuni ar Graffu:
Gwneud y mwyaf o’ch buddsoddiad ar y cyd
gan Ysgol Fusnes Caerdydd, y Ganolfan
Craffu Cyhoeddus, Swyddfa Archwilio Cymru,
Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth
Leol Cymru. Datblygwyd rhan o raglen y
gynhadledd er mwyn ystyried rhai themâu
cyffredin a ddaeth i’r amlwg o astudiaeth Swyddfa
Archwilio Cymru ac i nodi ffyrdd o ymdrin â’r
heriau yn y dyfodol.
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Denodd y gynhadledd genedlaethol lawer o
sylw ar gyfryngau cymdeithasol, yn enwedig
drwy ‘Twitter’. Gwnaeth y cyfranogwyr a’r rheini
a gymerodd ran rithwir gyfraniadau a sylwadau
defnyddiol a atgynhyrchwyd gennym ar amrywiol
bwyntiau drwy gydol yr adroddiad.
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Mae’r adroddiad hwn yn anelu at dynnu sylw
at yr heriau a drafodwyd yn y gynhadledd ac
mae’n seiliedig ar y canlynol: hunanwerthusiadau
cynghorau; gwerthusiadau cymheiriaid a
gynhaliwyd gan dimau o aelodau a swyddogion
o gynghorau eraill; a sylwadau a gwybodaeth
sydd eisoes wedi cronni gan staff Swyddfa
Archwilio Cymru ar swyddogaethau craffu a
threfniadau llywodraethu cynghorau. Mae’n nodi’r
prif heriau o ran craffu mwy effeithiol, ym marn yr
Archwilydd Cyffredinol, ac yn seiliedig ar amrywiol
gyfraniadau i’r gynhadledd graffu genedlaethol yn
amlinellu atebion posibl.
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Yn gyffredinol, down i’r casgliad canlynol: mae
trefniadau craffu llywodraeth leol yng Nghymru
yn gwella ond mae angen i gynghorau wneud
mwy i ddatblygu trefniadau craffu cyson gadarn
er mwyn gwella atebolrwydd i’r cyhoedd o ran y
penderfyniadau a wneir. Dangosodd cynghorau
ymrwymiad gwirioneddol i ddysgu a gwella
drwy gydol yr astudiaeth, ac mae arfer craffu
pwyllgorau llawer o gynghorau wedi gwella. Fodd
bynnag, erys llawer o heriau. I grynhoi, nodwyd y
canlynol gennym:
a

mae arfer craffu yn gwella, ond nid yw’r effaith
y mae craffu yn ei chael bob amser yn amlwg;

b

er bod y rhan fwyaf o gynghorau o’r farn bod
amgylchedd cefnogol ar waith ar gyfer craffu;
gall diffyg eglurder o ran rolau a chyfrifoldebau
gyfyngu ar effeithiolrwydd trefniadau craffu
wrth sicrhau bod y weithrediaeth yn atebol;

Mae’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus yn elusen annibynnol, sy’n canolbwyntio ar syniadau, ffyrdd o feddwl a’r broses o gymhwyso a datblygu polisi ac arfer er mwyn sicrhau
gwasanaethau cyhoeddus atebol.
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c

mae angen gwell cynllunio, cadeiryddion mwy
effeithiol a gwelliannau i ystod ac ansawdd
gwybodaeth a’r defnydd a wneir ohoni er
mwyn gwella trefniadau craffu ar draws
cynghorau yng Nghymru;

ch yn gyffredinol, nid yw trefniadau craffu
cynghorau bob amser wedi’u cysoni’n llawn
â phrosesau gwella eraill cynghorau, nac yn
adeiladu ar brosesau archwilio, arolygu ac
adolygu allanol; a
d
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bydd trefniadau mwy effeithiol ar gyfer
ymgysylltu â’r cyhoedd a phartneriaid yn
gwella prosesau craffu ac yn cynyddu
atebolrwydd cyhoeddus.

Yn dilyn yr astudiaeth a’r gynhadledd graffu
genedlaethol, cyhoeddodd y Comisiwn ar
Ddarparu a Llywodraethu Gwasanaethau
Cyhoeddus6, a sefydlwyd gan Brif Weinidog
Cymru, ei ganfyddiadau ym mis Ionawr 2014.
Nododd adroddiad y Comisiwn fod craffu yn
ffactor pwysig wrth sicrhau gwelliant, ond tynnodd
sylw at y ffaith fod angen ei ddatblygu gan na
chaiff pwysigrwydd sylfaenol craffu, ymhlith
pethau eraill, wrth lywio gwelliant, ei gydnabod.
Ymhlith argymhellion y Comisiwn roedd y
canlynol:
a

Rhaid cydnabod, blaenoriaethu, cynnal ac
atgyfnerthu pwysigrwydd, statws a gwerth
craffu yn barhaus.

b

Rhaid i sefydliadau ystyried gweithgareddau
craffu fel buddsoddiad er mwyn sicrhau
gwelliannau ac arbedion yn y dyfodol. Rhaid
iddynt sicrhau adnoddau a chymorth priodol i
weithgareddau craffu.

Drwy gydol yr adroddiad hwn, byddwn yn cyfeirio
at ddyfyniadau ac argymhellion adroddiad y
Comisiwn lle y bo’n berthnasol.

Y Comisiwn ar Ddarparu a Llywodraethu Gwasanaethau Cyhoeddus - Ionawr 2014
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Argymhellion

Argymhelliad

Partneriaid cyfrifol

A1 Egluro rôl aelodau gweithredol ac uwch swyddogion wrth gyfrannu at y
broses graffu.

Cynghorau, Llywodraeth Cymru,
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

A2 Sicrhau bod aelodau craffu, ac yn benodol cadeiryddion craffu, yn cael
hyfforddiant a chymorth er mwyn sicrhau eu bod yn meddu ar yr holl
sgiliau sydd eu hangen i gynnal gwaith craffu effeithiol.

Cynghorau, Llywodraeth Cymru,
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

A3 Datblygu prosesau blaenraglennu craffu ymhellach er mwyn:
• darparu rhesymeg glir dros ddewis pynciau;
• canolbwyntio mwy ar ganlyniadau;
• sicrhau y defnyddir y dull craffu mwyaf addas ar gyfer y maes pwnc
a’r canlyniad dymunol; a
• chysoni rhaglenni craffu â threfniadau rheoli perfformiad,
hunanwerthuso a gwella’r cyngor.

Cynghorau

A4 Sicrhau bod gwaith craffu yn defnyddio gwaith archwilio, arolygu a
rheoleiddio yn effeithiol a bod ei weithgareddau yn ategu gwaith cyrff
adolygu allanol.

Cynghorau, staff Swyddfa Archwilio
Cymru, AGGCC, Estyn

A5 Sicrhau bod cyrff adolygu allanol yn ystyried rhaglenni gwaith craffu
ac allbynnau gweithgareddau craffu, lle y bo’n briodol, wrth gynllunio a
chyflawni eu gwaith.

Staff Swyddfa Archwilio Cymru,
AGGCC, Estyn

A6 Sicrhau y caiff effaith craffu ei gwerthuso’n briodol ac y gweithredir arni
er mwyn gwella effeithiolrwydd y swyddogaeth; gan gynnwys gwneud
gwaith dilynol ar gamau gweithredu arfaethedig ac archwilio canlyniadau.

Cynghorau, Llywodraeth Cymru,
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

A7 Cynnal hunanwerthusiadau rheolaidd o drefniadau craffu gan ddefnyddio
‘canlyniadau a nodweddion trefniadau trosolwg a chraffu effeithiol i
lywodraeth leol’ a ddatblygwyd gan Rwydwaith Swyddogion Craffu
Cymru.

Cynghorau

A8 Rhoi cynlluniau gweithredu ar gyfer gwella craffu ar waith yn seiliedig ar
astudiaeth wella Swyddfa Archwilio Cymru.

Cynghorau

A9 Mabwysiadu 10 Egwyddor Cyfranogaeth Cymru ar gyfer Ymgysylltu â’r
Cyhoedd wrth wella’r ffordd y mae’r swyddogaeth graffu yn ymgysylltu â’r
cyhoedd a rhanddeiliaid.

Cynghorau

Dylai’r partneriaid cyfrifol a gaiff eu henwi uchod gydweithredu wrth benderfynu sut y byddant yn ymdrin â’r
argymhellion hyn yn unigol ac ar y cyd a sut y gellir cynnwys eraill; er enghraifft, Rhwydwaith Swyddogion Craffu
Cymru a Phanel Cyfeirio Craffu Llywodraeth Cymru.
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Adroddiad Manwl

13

Mae’r adroddiad manwl sy’n dilyn yn ystyried
yr heriau a nodir yn ein casgliadau yn fanylach,
ac yn cyfeirio at atebion posibl gan ddefnyddio
syniadau a ystyriwyd yn y gynhadledd
genedlaethol fel man cychwyn ar gyfer gwella.

Craffu Cymru. Cymerodd y Timau Dysgu a
Chyfnewid Cymheiriaid ran mewn gweithdai
dysgu rhanbarthol hefyd.
16

Nododd staff Swyddfa Archwilio Cymru, a
weithredodd fel cydgysylltwyr drwy gydol yr
astudiaeth, fod y cynghorau wedi dangos
ymrwymiad gwirioneddol i ddysgu a gwella
drwy gydol yr astudiaeth, a bod llawer wedi
parhau i weithio gyda’r cynghorau eraill er
mwyn rhannu gwybodaeth i wella arfer. Mewn
llawer o gynghorau, gwelodd staff Swyddfa
Archwilio Cymru welliannau o ran arfer craffu yn
y pwyllgorau yr aethant iddynt ers iddynt gymryd
rhan yn yr astudiaeth.
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Yn ein hadroddiad cryno cenedlaethol Cynllunio
ac Adrodd ar Welliannau Lleol yng Nghymru, Medi
2013, nodwyd gennym fod llawer o gynghorau
yn darparu gwell amrywiaeth o wybodaeth
berthnasol a chyfredol i bwyllgorau craffu nag
a wnaed yn y gorffennol. Mae’r duedd hon o
ran amrywiaeth ac amseroldeb y wybodaeth
a gaiff ei rhoi i bwyllgorau craffu yn galonogol,
er y nododd yr adroddiad hefyd bod lle i wella
ymhellach er mwyn sicrhau bod gwybodaeth yn
gyson berthnasol, yn gyfredol ac yn amserol. Yn
ddiweddarach yn yr adroddiad hwn, dychwelwn
at faterion sy’n ymwneud ag amrywiaeth
ac ansawdd y wybodaeth a ddefnyddir gan
bwyllgorau craffu i ymgymryd â’u gwaith.
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Mae angen barnu gwelliannau o ran arfer
craffu yn erbyn y canlyniadau sy’n deillio o’i
weithgareddau. Mae’n bwysig dangos effaith
craffu, yn arbennig o ystyried yr amser a’r
adnoddau sylweddol a gaiff eu buddsoddi mewn
swyddogaethau craffu ledled Cymru, yn ogystal
â dangos y buddiannau ym maes llywodraethu,
atebolrwydd a gwella sy’n gysylltiedig â chraffu
effeithiol. Tynnodd y Gweinidog Llywodraeth Leol
a Busnes y Llywodraeth sylw at bwysigrwydd
craffu effeithiol yn ei phrif araith i’r gynhadledd
graffu genedlaethol gan ddatgan y canlynol:
Mae craffu wrth wraidd llywodraethu effeithiol ac

Mae arfer craffu yn gwella, ond nid yw’r
effaith y mae craffu yn ei chael bob
amser yn amlwg
14

Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn ystyried i ba
raddau y mae gweithgareddau craffu ar waith
mewn cynghorau ledled Cymru a ph’un a all
cynghorau ddangos y cyfraniadau y mae’r
gweithgareddau yn eu gwneud a’r effaith y maent
yn ei chael.

Y Comisiwn ar Ddarparu a Llywodraethu
Gwasanaethau Cyhoeddus
Fel rhan o’r gwaith i godi statws a phroffil craffu, ac
ymgysylltu â dinasyddion, rhaid gwella gwelededd
allbwn a chanlyniadau gwaith craffu llywodraeth leol. –
argymhelliad 31.

15

8

Yn ystod hydref 2012 a gwanwyn 2013,
cymerodd bob cyngor yng Nghymru ran
weithredol yn ein hastudiaeth gwella craffu,
gan ymgysylltu’n llwyddiannus â chynghorau
eraill yn ystod gwerthusiadau gan gymheiriaid
a gweithdai dysgu. Sefydlwyd Timau Dysgu a
Chyfnewid Cymheiriaid, yn cynnwys cynghorwyr
a swyddogion, ymhob cyngor. Cyflwynodd
y Timau Dysgu a Chyfnewid Cymheiriaid
safbwynt allanol i gyngor arall drwy werthuso
ei swyddogaeth graffu yn erbyn meini prawf a
ddatblygwyd ar y cyd gan Swyddfa Archwilio
Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru,
Llywodraeth Cymru a Rhwydwaith Swyddogion

Craffu Da? Cwestiwn Da!

atebolrwydd. Mae’n hanfodol er mwyn dangos
bod awdurdodau lleol yn agored ac yn dryloyw.
Roedd o blaid cynigion i fuddsoddi amser ac
adnoddau ar y cyd mewn gweithgareddau craffu,
ond pwysleisiodd fod angen i’r gweithgareddau
hynny ychwanegu gwerth a bod craffu yn
enghraifft glasurol o wasanaeth buddsoddi-i-arbed
i’r sector cyhoeddus.
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a Chraffu ar wahân o fewn cynghorau, yn ei
gwneud yn ofynnol i gynghorau sy’n gweithredu
trefniadau gweithrediaeth greu o leiaf un Pwyllgor
Trosolwg a Chraffu sy’n cynnwys cynghorwyr
nad ydynt yn aelodau o Bwyllgor Gweithredol, na
Chabinet, y cyngor hwnnw. Nid oes unrhyw safon
na rhagnodiad cenedlaethol ar y strwythur y bydd
cynghorau yn ei fabwysiadu er mwyn bodloni’r
gofynion deddfwriaethol hyn. Mae amrywiaeth
eang o ddynodiadau a strwythurau ar waith, gan
amrywio o bwyllgorau unigol i bwyllgorau lluosog
â grwpiau gorchwyl a gorffen. Mae’r gwaith craffu
llywodraeth leol sy’n mynd rhagddo ledled Cymru
yn sylweddol, fel y gwelir yn y tabl isod.

Wrth gwrs, rhaid ystyried gwerth yng nghyddestun faint o amser ac arian a gaiff eu neilltuo
i roi trefniadau craffu ar waith, ac ansawdd
cyfatebol y canlyniadau sy’n deillio ohonynt.
Mae Deddf Llywodraeth Leol 2000, a greodd
swyddogaethau Gweithrediaeth a Throsolwg

Pwyllgorau trosolwg a chraffu ar ddechrau blwyddyn7 ddinesig 2013-14
Cyfanswm Cymru
Nifer y pwyllgorau trosolwg a chraffu
Nifer y lleoedd ar bwyllgorau trosolwg a
chraffu
Nifer yr aelodau trosolwg a chraffu

Isaf/uchaf fesul
cyngor

Cyfartaledd fesul
cyngor

92

1-6

4.2

1221

16 - 92

55.5

842

14 - 58

38.3

Gweithgarwch craffu yn ystod blwyddyn ddinesig 2012-13
Cyfanswm Cymru

Cyfartaledd fesul
cyngor

Nifer y cyfarfodydd trosolwg a chraffu

827

8 - 63

37.6

Nifer y grwpiau gorchwyl a gorffen

107

0 - 18

4.9

Nifer cyfarfodydd y grwpiau gorchwyl a
gorffen

573

3 - 200

26.0

27

0-6

1.2

Nifer y penderfyniadau gweithredol a
gafodd eu 'galw i mewn'

7

Isaf/uchaf fesul
cyngor

Y cyfnod rhwng cyfarfodydd Blynyddol Llawn y Cyngor.
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Swm yr uwch gyflog sy’n daladwy i gadeirydd
pwyllgor trosolwg a chraffu ar gyfer 2013-14 yw
£21,910 (gan gynnwys cyflog sylfaenol o £13,175
sy’n daladwy i holl aelodau prif gynghorau).
Felly, gan dybio y telir uwch gyflog drwy gydol
blwyddyn ddinesig 2013-14 i gadeirydd pob un
o’r 92 o bwyllgorau a oedd yn bodoli ar ddechrau
blwyddyn ddinesig 2013-14, byddai hyn yn dod i
gyfanswm o tua £803,000 ychwanegol.
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Yn ogystal â’r adnoddau sy’n ymwneud yn
uniongyrchol â chyfranogiad aelodau mewn
gweithgareddau craffu, mae cynghorau hefyd
yn gwario adnoddau ar agweddau ar gymorth
craffu, gan gynnwys amser swyddogion a
chymorth gweinyddol ar gyfer cyfarfodydd.
Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo
i wario £360,000 rhwng 2012-13 a 2014-15
er mwyn helpu’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus i
roi rhaglen waith bwrpasol ar waith i hwyluso
trefniadau craffu yng Nghymru. Yn ogystal, mae
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £300,000 yn
ystod yr un cyfnod i gefnogi trydydd cam y Gronfa
Datblygu Gwaith Craffu yng Nghymru. Hefyd,
mae Llywodraeth Cymru, o dan un o brosiectau
Cronfa Gymdeithasol Ewrop, sef Prosiect y Bwrdd
Gwasanaethau Lleol - Datblygu a Chyflawni
Blaenoriaethau, yn talu cost secondiad mewnol
i roi cyngor ymarferol ar gyflawni ei rhaglen
gymorth ym maes craffu, gyda ffocws ar graffu
ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol a datblygu
trefniadau craffu cydweithredol. Yn olaf, mae
Llywodraeth Cymru yn darparu grant gwella
i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (£1.7
miliwn yn 2013-14), y mae rhywfaint ohono
wedi’i glustnodi i helpu swyddogion ac aelodau i
ddarparu swyddogaeth graffu effeithiol.

8

10

Yr opsiynau oedd 1. Dim. 2. Ychydig iawn. 3. Ychydig. 4. Llawer.
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Er gwaethaf yr holl fuddsoddiad hwn, a
gwelliannau dilynol o ran ansawdd arfer craffu,
nid yw effaith gwaith craffu bob amser yn amlwg
ac anaml y caiff ei chofnodi. O blith yr 20 o
gynghorau a ymatebodd i un o gwestiynau’r
astudiaeth ar effaith eu hunanwerthusiadau,
roedd y mwyafrif o’r farn bod gwaith craffu yn cael
effaith gadarnhaol neu sylweddol. Fodd bynnag,
roedd wyth allan o’r 20 o gynghorau o’r farn mai
dim ond yn rhannol yr oedd hyn yn wir. Roedd
timau gwerthuso cymheiriaid yn llai cadarnhaol
o ran pa un a oedd cynghorau yn gallu dangos
effaith gwaith craffu. Mae hyn yn gyson ag
Arolwg Blynyddol y Ganolfan Craffu Cyhoeddus o
gynghorau yng Nghymru a Lloegr yn 2012-13, lle,
mewn ymateb i’r cwestiwn: ‘Yn eich barn chi, faint
o wahaniaeth y mae gwaith craffu yn ei wneud i
fywydau pobl?’ dim ond tri o blith 18 o ymatebion
o Gymru a atebodd ‘llawer’, atebodd 10 gan
ddweud ‘ychydig’, pedwar gan ddweud ‘ychydig
iawn’ ac un gan ddweud ‘dim’8.
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Arsylwyd enghreifftiau gennym hefyd o
bwyllgorau’n methu â llunio casgliadau ac
argymhellion clir, ynghyd ag achosion o ddiffyg
‘crynhoi’, neu sefyllfaoedd lle na neilltuwyd digon
o amser i drafod casgliadau ac argymhellion
posibl. Roedd rhai o’r meysydd ar gyfer gwella
a nodwyd o fewn hunanwerthusiadau terfynol
cynghorau yn cynnwys: yr angen i bwyllgorau
craffu gynllunio prosiectau a phennu cwmpas
gweithgarwch craffu yn well gan ystyried
canlyniadau; a’r angen i bwyllgorau craffu nodi
argymhellion neu ganlyniadau clir o’u gwaith.

Cyflwynwyd un enghraifft o ganlyniad cadarnhaol yn deillio
o waith craffu gan Dave McKenna, Rheolwr Craffu yng
Nghyngor Dinas a Sir Abertawe, yn y gynhadledd graffu
genedlaethol. Arweiniodd y gwaith a wnaed gan Fwrdd
Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
Abertawe at sefydlu cynllun mentora cyfoedion ar gyfer
pobl ifanc sy’n gadael gofal gan bobl a oedd wedi
gadael gofal yn y gorffennol. Arweiniodd y cynllun hwn at
ganlyniad cadarnhaol i’r rheini a gafodd eu mentora ond
hefyd i’r mentoriaid a enillodd gymhwyster achrededig.
Roedd Dave am ddangos bod craffu yn broses sy’n
cynnwys nifer o gamau ac os cewch bob un o’r camau
hynny’n iawn, yna gall arwain at ganlyniad gwirioneddol
dda. Gellir gweld clip fideo o Dave yn egluro’r enghraifft
hon gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol.

24

Dave McKenna

Mae rhai mesurau ymarferol y gall cynghorau eu
rhoi ar waith er mwyn annog pwyllgorau craffu i
ganolbwyntio mwy ar ganlyniadau. Gallai’r rhain
gynnwys:
a

nodi canlyniadau disgwyliedig yn glir yn ystod
y cam dewis pynciau;

b

ystyried pa ddull o weithgaredd craffu sy’n
debygol o gael yr effaith fwyaf;

c

sicrhau bod adroddiadau a gaiff eu cyflwyno
i bwyllgorau craffu yn amlinellu’n glir rôl
fwriadedig y pwyllgor craffu; a

ch nodi’r opsiynau sydd ar gael i’r pwyllgor wrth
iddo lunio ei gasgliadau.

Dave McKenna link - http://vimeo.com/94525623
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Mae’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus wedi datblygu
cyngor ac arweiniad ymarferol i helpu cynghorau i
ganolbwyntio ar allbynnau a mesur effaith craffu.

Y Ganolfan Craffu Cyhoeddus – dull gweithredu ‘Adenillion ar Fuddsoddiad’
Yn seiliedig ar y cysyniad o ‘adenillion ar fuddsoddiad’, mae’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus wedi datblygu modelau
a all helpu i ddatblygu rhaglenni gwaith sy’n dangos gwerth ac effaith gweithgareddau craffu yn well. Gall dull mwy
strwythuredig o ddewis pynciau a methodolegau priodol helpu i sicrhau y caiff yr adnoddau cyfyngedig sydd ar gael ar
gyfer gweithgareddau craffu eu defnyddio i sicrhau cymaint o fudd â phosibl.
Mae dysgu gweithredol drwy gymhwyso adnoddau adenillion ar fuddsoddiad mewn ffordd ymarferol wedi dangos bod
gwaith craffu yn cael effaith fwy cadarnhaol pan gaiff canlyniadau eu hystyried yn ofalus yn ystod pob cam o’r broses.
Yn hanfodol, mae hyn yn cynnwys amcangyfrif a gwerthuso effaith fesuradwy argymhellion craffu ar ddechrau’r broses
fel rhan allweddol o’r gwaith o ddatblygu’r ‘achos busnes’ dros graffu. At hynny, canfu ymarferwyr sydd wedi cymhwyso
methodolegau adenillion ar fuddsoddiad yn eu maes hefyd fod nodi mesurau proses a chanlyniad yn arwain at well
dealltwriaeth o gymunedau lleol drwy driongli straeon lleol â data a phatrymau cenedlaethol a rhoi cyfle i grwpiau ymylol
leisio barn fel rhan o adolygiadau.
Mae cyhoeddiad y Ganolfan Craffu Cyhoeddus ‘Tipping the Scales’ (2011) yn darparu cyngor ac arweiniad ymarferol ar
ddulliau adenillion ar fuddsoddiad yn seiliedig ar brofiadau pump Ardal Datblygu Craffu. Mae ‘Valuing Inclusion’ (2012)
yn mireinio dulliau adenillion ar fuddsoddiad ac yn canolbwyntio ar ymgysylltu fel rhan hanfodol o’r model sy’n galluogi
aelodau a swyddogion craffu i gyfarfod yn uniongyrchol ag aelodau cymunedau lleol a gwrando ar eu profiadau a’u
harbenigedd.
Ar hyn o bryd, mae’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus yn nhrydedd flwyddyn ei rhaglen cymorth craffu i awdurdodau lleol
yng Nghymru sy’n anelu at atgyfnerthu gallu ac adnoddau er mwyn craffu’n effeithiol ar wasanaethau cyhoeddus yng
nghyd-destun diwygio’r sector cyhoeddus a chaledi ariannol parhaus.
Dolenni - www.cfps.org.uk/publications?item=7137&offset=25
www.cfps.org.uk/publications?item=7303&offset=0
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Mae hefyd yn bwysig bod aelodau craffu yn
egluro’r rhesymau pam eu bod wedi gofyn am
wybodaeth ac adroddiadau. Yn yr un modd, os
bydd swyddogion yn awgrymu y dylai pwyllgor
craffu ystyried eitemau, dylent sicrhau bod
rhesymeg glir dros wneud hynny. Bydd datblygu
mesurau mwy cadarn a all ddangos effaith gwaith
craffu yn dasg fwy heriol. Mae cytuno ar gyfres
o nodweddion a chanlyniadau craidd yn fan
cychwyn da ar gyfer cyflawni hyn.
Gallai hunanwerthusiadau cadarn o
swyddogaethau craffu hefyd helpu i sicrhau
bod gwaith craffu yn canolbwyntio’n ddigonol
ar ganlyniadau. Cyfeiriodd nifer o gynghorau
at gynnal rhyw fath o hunanwerthusiad o’u
swyddogaethau craffu. Roedd y dulliau a
ddefnyddiwyd yn cynnwys: llunio adroddiad
blynyddol ar graffu; diwrnod ‘cwrdd i ffwrdd’
i gadeiryddion; a phwyllgorau yn cynnal
gwerthusiad o’u perfformiad eu hunain ar ôl pob
cyfarfod. Mae cynghorau wedi croesawu’r ffaith
bod astudiaeth yr Archwilydd Cyffredinol wedi
hwyluso’r broses hunanwerthuso gan gydnabod
y dylid datblygu’r maes ymhellach a’i gynnwys o
fewn eu gwaith.

Nodweddion Allweddol Trosolwg a Chraffu
Effeithiol

Mae Rhwydwaith Swyddogion Craffu Cymru, gyda
chymorth y Ganolfan Craffu Cyhoeddus, wedi datblygu
cyfres o nodweddion allweddol y gall cynghorau ymrwymo
iddynt wedi’u hanelu at gyflawni ‘canlyniadau gwell’,
‘penderfyniadau gwell’ ac ‘ymgysylltu gwell’. Bu staff
Swyddfa Archwilio Cymru yn rhan o’r broses o ddatblygu’r
canlyniadau a’r nodweddion ar amrywiol adegau ac maent
o’r farn eu bod yn darparu disgrifiad defnyddiol iawn o
graffu effeithiol. Fe’u nodir yn Atodiad 2.
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Y Comisiwn ar Ddarparu a Llywodraethu
Gwasanaethau Cyhoeddus
Rhaid i sefydliadau fabwysiadu dull ‘arfer gorau’ ar graffu,
nid gwneud ‘y lleiafrif angenrheidiol’. Rhaid i’r allbynnau
craffu a’r nodweddion sy’n cael eu paratoi gan y Ganolfan
Craffu Cyhoeddus gael eu datblygu mewn trafodaeth gyda
sefydliadau sector cyhoeddus eraill. Unwaith y byddent
wedi eu cytuno arnynt, rhaid iddynt gael eu mabwysiadu
gan bob sefydliad o fewn 6 mis. – argymhelliad 32.

Er bod y rhan fwyaf o gynghorau o’r
farn bod amgylchedd cefnogol mewn
perthynas â chraffu, gall diffyg eglurder
o ran rolau a chyfrifoldebau gyfyngu ar
effeithiolrwydd y trefniadau craffu wrth
ddwyn y weithrediaeth i gyfrif
28

29

Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn ystyried y
diwylliant y mae trefniadau craffu yn gweithredu
o’i fewn, y gwerth a roddir arno, ac ansawdd
y cymorth, y strwythurau a’r prosesau mewn
cynghorau. Mae’n seiliedig ar gymysgedd o
hunanwerthusiadau gan y cynghorau eu hunain,
arsylwadau gan dimau dysgu cymheiriaid, ac
arsylwadau archwilio a gwybodaeth gronedig.

Y Comisiwn ar Ddarparu a Llywodraethu
Gwasanaethau Cyhoeddus
Rhaid i bob aelod etholedig, aelodau annibynnol o
fyrddau iechyd, cyfarwyddwyr anweithredol a swyddogion
gydnabod pwysigrwydd a gwerth craffu wrth wella
gwasanaethau i bobl a sefydliadau yng Nghymru. Rhaid
pwysleisio a diogelu annibyniaeth gweithgareddau craffu,
felly hefyd eu natur adeiladol a chadarnhaol hanfodol.
Yn yr un modd, rhaid i aelodau gweithredol, cyfarwyddwyr
anweithredol a swyddogion gydnabod gwerth craffu wrth
eu helpu i ddarparu gwasanaethau yn well. Rhaid iddynt
roi cyhoeddusrwydd i’w penderfyniadau a’u hegluro’n glir,
a gwahodd pobl i graffu arnynt, gan gynnwys trefniadau
ar gyfer craffu cyn gwneud penderfyniadau, mewn
ffordd barod ac agored. Rhaid iddynt hefyd gydnabod
adroddiadau craffu yn brydlon ac ymateb iddynt yn
ffyddiog. - argymhelliad 31.

Roedd hunanwerthusiadau cynghorau yn
gymharol gadarnhaol o ran pa mor dda roedd
rôl craffu yn cael ei deall, ei gwerthfawrogi a’i
chefnogi. Nododd sawl cyngor nifer o gyfraniadau
gan bwyllgorau craffu i bolisïau a phenderfyniadau
a’r agwedd gadarnhaol tuag at graffu. Cred y rhan
fwyaf o gynghorau fod y gydberthynas rhwng
pwyllgorau trosolwg a chraffu, y weithrediaeth
ac uwch swyddogion yn cefnogi gwaith craffu
effeithiol. Roedd rhai o’r agweddau cadarnhaol a
nodwyd yn cynnwys:
a

datblygu prosesau craffu cyn gwneud
penderfyniadau;

b

aelodau’r cabinet ac uwch swyddogion yn
cyfeirio materion a phenderfyniadau yn
uniongyrchol i bwyllgorau craffu;

c

aelodau’r cabinet ac uwch swyddogion yn
cymryd rhan mewn sesiynau cynllunio gwaith
ar gyfer pwyllgorau craffu; a

ch bodolaeth protocolau/disgrifiadau rôl yn nodi
sut y dylai pwyllgorau craffu, aelodau’r cabinet
ac uwch swyddogion gydweithio.
30

Fodd bynnag, roedd rhai cynghorau a
chymheiriaid arsylwi o’r farn y gellid gwella’r
gydberthynas rhwng pwyllgorau craffu
ac aelodau’r cabinet. Hefyd, drwy arsylwi
ar bwyllgorau, nodwyd gennym nad yw’r
gydberthynas rhwng y weithrediaeth a’r pwyllgor
craffu bob amser yn eglur. Mewn rhai cynghorau,
gwahoddwyd aelodau’r cabinet i fynychu rhai
o gyfarfodydd y pwyllgor craffu er mwyn ateb
cwestiynau neu roi safbwyntiau ar faterion
allweddol, ac roedd rhaniad amlwg o ran y rolau
yr oedd unigolion yn ymgymryd â hwy yn y
cyfarfodydd hyn. Mewn cynghorau eraill, nid oedd
aelodau’r cabinet yn bresennol yng nghyfarfodydd
y pwyllgor craffu, neu os oeddent yn bresennol,
nid oeddent yn cymryd rhan yn y cyfarfodydd
ac nid oedd yn ymddangos fel petai ganddynt
unrhyw rôl eglur.
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Gall fod dryswch ynghylch rôl pwyllgorau craffu
wrth ddwyn y weithrediaeth i gyfrif o fewn
cynghorau lle nad yw’r rolau a’r cyfrifoldebau
hynny wedi’u nodi’n ddigon eglur. Nid yw
pwyllgorau craffu yn debygol o ddwyn y
weithrediaeth i gyfrif yn effeithiol os mai anaml y
caiff aelodau’r cabinet eu gwahodd i gyfarfodydd
y pwyllgor craffu i ateb cwestiynau neu roi
tystiolaeth. Dylai cynghorau sicrhau bod rôl
aelodau’r cabinet yng nghyfarfodydd pwyllgorau
craffu yn eglur er mwyn sicrhau bod atebolrwydd
yn glir ac y gellir cyflwyno her adeiladol yn hwylus
heb danseilio annibyniaeth y broses graffu. Dylai
pwyllgorau craffu hefyd sicrhau eu bod yn deall
yn eglur y rhesymau pam yr hoffent i aelodau’r
cabinet ddod i gyfarfodydd cyn eu gwahodd i’r
cyfarfodydd hynny.

32

Lle ceir diffyg eglurder o ran rolau a
swyddogaethau, mae’n debygol na chaiff gwerth
gweithgareddau craffu fel rhan o’r broses
ddemocrataidd a dwyn y weithrediaeth i gyfrif ei
werthfawrogi’n llawn.

‘Sicrhau atebolrwydd - goblygiadau a chanlyniadau’
Un o brif lefarwyr y gynhadledd graffu genedlaethol oedd
Peter Watkin Jones, sef cyfreithiwr ymchwiliad cyhoeddus
Ymddiriedolaeth Sylfaen y GIG Canol Swydd Stafford.
Rhoddodd Peter anerchiad diddorol ar bwysigrwydd
diwylliant atebolrwydd cryf a’r angen i swyddogion
anweithredol ac aelodau craffu ddilysu a herio’r sicrwydd a
roddwyd iddynt er mwyn sicrhau atebolrwydd priodol.
Ceir dolen i allbwn y gynhadledd a syniadau Peter yma.
Dolen - http://goodpracticeexchange.wordpress.com/2014/01/10/
scrutiny-beyond-boundaries/
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Dangosodd hunanwerthusiadau cynghorau
safbwyntiau cymysg o ran y cymorth a geir gan
swyddogion ar draws y Cyngor, a dim ond ychydig
o dan hanner y cynghorau oedd o’r farn mai dim
ond yn rhannol yr oedd hyn yn ategu gwaith craffu
effeithiol. Cydnabu nifer fach o gynghorau hefyd
yr angen i wella dealltwriaeth o rôl craffu ymhlith
swyddogion, ac roedd rhai o’r meysydd ar gyfer
gwella a nodwyd yn yr hunanwerthusiadau yn
ymwneud â phresenoldeb swyddogion mewn
cyfarfodydd. Drwy arsylwi ar bwyllgorau craffu,
nodwyd gennym fod rôl uwch swyddogion
o ran craffu fel pe bai’n aneglur mewn rhai
cynghorau. Roedd rhai cynghorau wedi nodi
rolau a chyfrifoldebau swyddogion yn glir, ac
roedd swyddogion yn cael gwahoddiad i ddod i
gyfarfodydd y pwyllgor er mwyn ateb cwestiynau
a chyflwyno adroddiadau neu dystiolaeth. Cafwyd
nifer o arsylwadau gan dimau cymheiriaid hefyd
a nododd fod swyddogion yn bresennol drwy
gydol cyfarfodydd pwyllgorau heb unrhyw reswm
amlwg. Pryder arall a nodwyd yw cysondeb
pwyllgorau craffu wrth ddefnyddio arbenigedd
swyddogion.
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O ystyried yr arsylwadau hyn, mae’n bwysig i
gynghorau fyfyrio ar rôl uwch swyddogion yn y
broses graffu er mwyn sicrhau y defnyddir amser
swyddogion yn y ffordd fwyaf effeithiol. Dylai
pwyllgorau fanteisio’n briodol ar arbenigedd
a gwybodaeth swyddogion wrth gyflawni eu
rôl graffu, tra’n sicrhau bod prosesau craffu
yn parhau i gael eu harwain gan aelodau’r
pwyllgorau craffu. Cafwyd gennym fod cynghorau
lle roedd swyddogion yn cael gwahoddiad i
fynychu cyfarfodydd ar gyfer eitemau penodol fel
‘tystion’ i ateb cwestiynau, yn hytrach na mynychu
cyfarfodydd llawn fel aelodau o’r pwyllgor fwy neu
lai, yn helpu i annog cwestiynau mwy effeithiol a
phenodol ac atgyfnerthu rolau gwahanol aelodau’r
pwyllgor craffu, uwch swyddogion ac aelodau
gweithredol. Mae gan swyddogion cymorth craffu
penodedig ran allweddol i’w chwarae wrth helpu

y wybodaeth a’r gwaith ymchwil a ddarperir i
bwyllgorau craffu. Dengys tystiolaeth o arolygon
blynyddol y Ganolfan Craffu Cyhoeddus gyswllt
clir rhwng lefel y cymorth craffu penodedig ac
effeithiolrwydd pwyllgorau craffu wrth gyflawni
eu rôl. Cydnabu’r Comisiwn ar Ddarparu a
Llywodraethu Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn
rhaid atgyfnerthu gallu ac adnoddau pwyllgorau
craffu i lywio gwelliant, a bod yn rhaid sicrhau bod
digon o adnoddau ar gael i bwyllgorau craffu a
digon o gymorth ar lefel swyddogion.

pwyllgorau craffu i gynllunio ar gyfer cyfraniadau
swyddogion ac i gysylltu â’r swyddogion hynny
er mwyn sicrhau bod y pwyllgorau yn gwneud y
gorau o’r adnoddau sydd ar gael iddynt.
Egluro priod rolau o ran trosolwg a chraffu
Drwy nodi rolau cadeiryddion craffu, pwyllgorau craffu,
aelodau’r cabinet a swyddogion yn y broses trosolwg
a chraffu yn glir, ni ddylai fod unrhyw amwysedd na
gorgyffwrdd a dylid gallu gwneud cyfraniadau priodol ac
amserol. Mae sicrhau bod ‘Canllaw Trosolwg a Chraffu’
ar gael ar wefannau cynghorau yn ffordd effeithiol i
gynghorau gyfleu rolau wedi’u diffinio’n glir i’r cyhoedd. Ar
hyn o bryd, mae gan naw cyngor yng Nghymru ganllawiau
sydd ar gael i’r cyhoedd drwy eu gwefannau, ac mae gan
bump ddolenni ar eu gwefannau sydd wedi torri neu nad
ydynt yn gyfredol. Mae’r canllawiau a luniwyd gan Gyngor
Caerdydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor
Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg yn nodi eu priod rolau
craffu yn glir. Mae enghreifftiau o’r tu allan i Gymru fel
y canllaw a ddatblygwyd gan Fwrdeistref Merton yn
Llundain (scrutiny_handbook_2011-3.pdf) a Chyngor Sir
Caerlŷr (overviewandscrutinyguide.pdf), hefyd yn werth eu
hystyried.
Dolenni - www.merton.gov.uk/council/decision-making/scrutiny_
handbook_oct_2011-3.pdf
www.leics.gov.uk/overviewandscrutinyguide.pdf
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Mae nifer y swyddogion sy’n cefnogi gwaith craffu
yn uniongyrchol yn amrywio rhwng cynghorau,
ac mae gan rai swyddogion rolau ychwanegol
heblaw am gymorth craffu. Roedd rhai sylwadau
o fewn hunanwerthusiadau terfynol cynghorau
yn cydnabod bod adnoddau yn gyfyngedig. Dim
ond un sylw a gyfeiriodd yn benodol at ostyngiad
diweddar yn lefel yr adnoddau ar gyfer cymorth
craffu ac awgrymodd rhai cynghorau fod timau
wedi cael eu hatgyfnerthu’n ddiweddar neu eu
bod ar fin cael eu hatgyfnerthu. Nododd rhai
cynghorau sawl ffordd y gallai swyddogion roi
cymorth mwy effeithiol, gan gynnwys helpu i
ddatblygu llinellau ymholi a gwella ansawdd

Y Comisiwn ar Ddarparu a Llywodraethu
Gwasanaethau Cyhoeddus
Rhaid i awdurdodau lleol sicrhau bod cefnogaeth
berthnasol ar gael, ar lefel swyddogion, i ddatblygu a
chydlynu cynlluniau craffu, adnabod diffygion mewn
arbenigedd ar y pwyllgorau a darparu gwybodaeth
gymesur a dealladwy i aelodau pwyllgorau.
Rhaid i hyfforddiant gorfodol gael ei ddarparu i holl
aelodau a chadeiryddion pwyllgorau craffu llywodraeth
leol. – argymhelliad 32.
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Mae sicrhau bod yr unigolion sy’n rhan o’r broses
graffu yn meddu ar y sgiliau a’r cymwyseddau
priodol yn elfen allweddol o baratoi ar gyfer
gwaith craffu effeithiol. Nid yw hyn wedi’i
gyfyngu i’r rheini sy’n ymwneud â chefnogi a
rhoi gwybodaeth i bwyllgorau craffu, ond mae
hefyd yn berthnasol i graffwyr. Mae llawer o
gynghorau o’r farn bod hyfforddiant i aelodau
craffu sy’n canolbwyntio ar angen yn ategu
gwaith craffu effeithiol mewn ffordd gadarnhaol a
gwnaethant gyfeirio at amrywiaeth o hyfforddiant
a ddarparwyd. Er bod timau archwilio lleol wedi
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gweld tystiolaeth o rywfaint o sgiliau craffu
cadarn megis sgiliau cadeirio a sgiliau cwestiynu,
cafwyd enghreifftiau hefyd lle nad oedd y sgiliau
hyn mor amlwg a lle roedd angen eu gwella.
Yn eu hunanwerthusiadau terfynol, nododd
rhai cynghorau fod hyfforddiant yn allweddol er
mwyn gwella gwaith craffu, a chydnabu nifer
o gynghorau yr angen i ddatblygu hyfforddiant
mwy penodol yn seiliedig ar anghenion unigolion.
Mae rhywfaint o’r diffyg eglurder a amlygwyd yn
gynharach mewn perthynas â’r rôl graffu o fewn
trefniadau llywodraethu cynghorau, a phriod rolau
uwch swyddogion ac aelodau’r cabinet, hefyd yn
awgrymu bod angen hyfforddiant a datblygiad
pellach mewn rhai cynghorau.
37
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Yn ystod yr astudiaeth, cydnabu’r timau dysgu a
gwerthuso cymheiriaid, er mwyn helpu i ddatblygu
trefniadau craffu effeithiol, bod angen i gynghorau
sicrhau bod hyfforddiant a datblygiad yn seiliedig
ar nodi anghenion hyfforddiant unigol. Mae’r
anghenion hyfforddiant hyn yn cynnwys datblygu
sgiliau craffu megis holi, dadansoddi a chadeirio,
yn ogystal â helpu aelodau craffu i feithrin eu
gwybodaeth am y pwnc/meysydd gwasanaeth
y maent yn craffu arnynt. Cydnabuwyd hefyd
nad yw gweithgarwch datblygu wedi’i gyfyngu i
‘hyfforddiant’, ac y gellid ei ehangu i ganolbwyntio
ar weithgareddau dysgu a datblygu ehangach.
Er enghraifft, gallai rhai meysydd posibl i’w
datblygu gael budd o ryngweithio a chydweithredu
‘ar y swydd’ rhwng aelodau a swyddogion yn
hytrach na hyfforddiant ‘sgiliau’ ffurfiol. Gallai
hyn gynnwys, er enghraifft, cydweithio i bennu
cwmpas adolygiad neu arsylwi cyfarfodydd tîm
cyfarwyddiaethau o ran adolygiadau perfformiad.
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Mae Cronfa Datblygu Craffu Llywodraeth Cymru
yn cefnogi prosiect ar hyn o bryd i nodi anghenion
hyfforddiant a sgiliau Swyddogion Craffu ac
wedyn i roi atebion hyfforddiant achrededig wedi’u
teilwra’n arbennig ar waith. Caiff yr hyfforddiant ei
ddatblygu a’i ddarparu gan Brifysgol De Cymru.
Dechreuodd y rhaglen ym mis Hydref 2013 a daw
i ben ym mis Mehefin 2014. Mae’n cwmpasu tri
modiwl:
a

Ymwybyddiaeth Wleidyddol;

b

Craffu ac Adolygu/Deall a Herio Perfformiad
Gwasanaethau Cyhoeddus; a

c

Llywodraethu a Chraffu.

Mae angen gwell cynllunio, cadeiryddion
mwy effeithiol a gwelliannau i ystod ac
ansawdd gwybodaeth a’r defnydd a
wneir ohoni er mwyn gwella trefniadau
craffu ar draws cynghorau yng Nghymru
39

Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn ystyried ansawdd
gweithgareddau pwyllgorau craffu. Yn arbennig,
mae’n ystyried y broses o flaenraglennu gwaith
a nodi pynciau i graffu arnynt a rôl bwysig
rhag-gyfarfodydd a’r cadeirydd o ran trefniadau
craffu effeithiol.

Mae dewis pynciau priodol a’r dull cywir yn
hanfodol er mwyn craffu’n effeithiol
40

41
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Mae dewis pynciau priodol i graffu arnynt, o
dan arweiniad aelodau craffu gyda chymorth
gan swyddogion ac yn unol â meini prawf dewis
clir, yn elfen allweddol o’r broses o baratoi ar
gyfer craffu effeithiol. Mae dewis y dull priodol
ar gyfer gweithgarwch craffu yr un mor bwysig,
er enghraifft, penderfynu pa un a ddylid ystyried
pynciau drwy grŵp gorchwyl a gorffen neu
bwyllgor llawn.

bwyllgorau craffu. Dylid rhaglennu eitemau mewn
ffordd amserol, er enghraifft, er mwyn annog
gwaith craffu cyn gwneud penderfyniadau lle
y byddai hyn yn ychwanegu gwerth. Er mwyn
helpu i sicrhau bod gwaith craffu yn cael effaith,
mae’n bosibl y bydd yn rhaid i bwyllgorau
craffu gydbwyso awydd i ystyried nifer fawr o
bynciau â’r tebygolrwydd y ceir effaith fwy drwy
ganolbwyntio’n fanylach ar nifer lai o eitemau.
43

Roedd pob cyngor, fwy neu lai, o’r farn bod eu
prosesau cynllunio gwaith yn effeithiol, gyda
llawer o gynghorau yn datgan bod dewis pynciau’r
aelodau yn briodol. Fodd bynnag, nid oedd
cynghorau mor gadarnhaol o ran i ba raddau yr
oedd rhaglenni gwaith yn gytbwys ac yn cynnwys
ffocws priodol, nac o ran i ba raddau yr oeddent
yn cael eu datblygu yn dilyn proses o ymgynghori
â’r cyhoedd a phartneriaid, a thrwy drafod gydag
uwch swyddogion ac aelodau gweithredol.
Dylai cynghorau sicrhau bod cynnwys
blaenraglenni gwaith yn seiliedig ar feini prawf
cadarn gyda rhesymeg glir dros y pynciau a
ddewisir ac y rhoddir ystyriaeth ddigonol i’r dull
craffu, yn hytrach na dim ond y broses o ddewis
pynciau. Dylai’r graddau y mae pwyllgorau craffu
yn debygol o gael effaith yn y maes a ddewiswyd
ganddynt fod yn faen prawf allweddol ar gyfer
dewis pynciau a’r dull craffu. Gall amrywiaeth o
ffynonellau gwybodaeth helpu i lywio’r broses o
ddewis rhaglenni gwaith craffu. Mae ffynonellau
gwybodaeth yn cynnwys: safbwyntiau uwch
swyddogion, aelodau’r cabinet a dinasyddion;
newidiadau polisi pwysig; materion perfformiad;
risgiau; a phryderon arolygwyr a rheoleiddwyr.
Dylai’r amser sydd ar gael i ymgymryd â
gweithgarwch craffu, gan gynnwys amser
aelodau, fod yn ystyriaeth allweddol arall i

Nododd cynghorau rai diffygion cyffredin mewn
perthynas â blaenraglennu gwaith. Roedd y rhain
yn cynnwys:
a

i ba raddau roedd rhaglenni gwaith yn
canolbwyntio ar ganlyniadau;

b

y ffaith bod prosesau cynllunio gwaith wedi’u
llywio’n ormodol gan swyddogion;

c

y ffaith bod agendâu cyfarfodydd rhai
pwyllgorau yn cynnwys gormod o eitemau;

ch i ba raddau roedd y cyhoedd yn cael eu
cynnwys wrth ddewis pynciau;
d
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cysoni â blaenraglenni gwaith y cabinet er
mwyn sicrhau y gallai gweithgareddau craffu
gyfrannu at wella polisïau arfaethedig neu
bolisïau sy’n bodoli eisoes.

Defnyddir grwpiau gorchwyl a gorffen, neu
grwpiau cyfatebol, sy’n aml yn cynnwys grŵp llai
o aelodau craffu sy’n mynd ati i ystyried pwnc
penodol yn fanwl, mewn sawl cyngor i gynnal
adolygiadau manwl. Thema allweddol ar gyfer
gwella a nodwyd yn hunanwerthusiadau sawl
cyngor yw’r angen i atgyfnerthu sail y dystiolaeth
ar gyfer yr adolygiadau hyn, gan gynnwys mwy
o ddefnydd o ddata, gwybodaeth feincnodi
neu ehangu seiliau tystiolaeth er mwyn casglu
safbwyntiau ehangach.
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Gall trefniadau effeithiol ar gyfer dewis pynciau a
chynllunio yn ystod y cam dewis prosiectau helpu
i nodi’r dystiolaeth sydd ei hangen a sut y gellir
ei chasglu, gan gynnwys ystyried y ffynonellau
gwybodaeth sydd ar gael a’r ffordd fwyaf priodol
o gasglu amrywiaeth o safbwyntiau. Oherwydd y
goblygiadau posibl o ran adnoddau, mae’n bwysig
sicrhau y rhoddir ystyriaeth ofalus i’r pynciau a
ddewisir a’r dull a ddefnyddir i gynnal adolygiadau
manwl, gan gynnwys amseroldeb a’r effaith
debygol.

gwybodaeth o well ansawdd a gwybodaeth
fwy amserol. Nododd rhai cynghorau hefyd yr
angen i atgyfnerthu’r broses o bennu cwmpas
a/neu flaenraglennu gwaith er mwyn sicrhau
bod pwyllgorau craffu yn gofyn am y wybodaeth
briodol.
48

Er mwyn sicrhau bod anghenion gwybodaeth
pwyllgorau craffu yn glir, a bod y wybodaeth a
ddarperir yn berthnasol, yn amserol ac ar fformat
priodol, mae angen i gynghorau sicrhau bod
sianelau cyfathrebu clir ar waith rhwng pwyllgorau
craffu a’r rheini sy’n gyfrifol am ddarparu
gwybodaeth iddynt. Gallai hyn gynnwys uwch
reolwyr, swyddogion craffu, aelodau’r cabinet ac
unrhyw dystion neu bartneriaid allanol y mae’r
pwyllgor wedi gofyn iddynt am wybodaeth. Mae
gan aelodau craffu ran bwysig i’w chwarae wrth
lywio cynnwys a fformat y wybodaeth a gaiff ei
chyflwyno iddynt a, lle y bo’n briodol, wrth herio’r
ffordd y caiff gwybodaeth ei chyflwyno os na fydd
yn eu galluogi i gyflawni eu rôl yn effeithiol. Mae
angen i aelodau pwyllgorau craffu hefyd sicrhau
y caiff anghenion gwybodaeth pwyllgorau ac
argaeledd gwybodaeth eu hystyried wrth ddewis
pynciau ac yn ystod camau cynllunio prosiectau.
Mae angen i aelodau hefyd fod yn glir ynghylch
diben gwneud cais am wybodaeth benodol a’r
canlyniad y maent yn gobeithio ei gyflawni o
ganlyniad i ystyried y wybodaeth honno.
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Yn ogystal â chael gwybodaeth briodol, mae
angen i adroddiadau a gyflwynir i bwyllgorau
craffu fod yn ddigon dadansoddol a darparu
gwerthusiad. Yn aml, mae adroddiadau
hunanwerthuso yn cyflwyno data heb nodi
perfformiad na chynnydd anfoddhaol. Mae
adroddiadau yn aml yn rhy ddisgrifiadol ac nid
ydynt yn canolbwyntio ddigon ar werthuso effaith
gwasanaethau.

Mae’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus wedi cyhoeddi canllaw
byr, A Cunning Plan, sy’n egluro’r egwyddorion sylfaenol
sy’n sail i raglennu gwaith da ac sy’n dyfynnu enghreifftiau
o arfer nodedig gan awdurdodau lleol yn Lloegr
(acunningplan).
Dolen - www.cfps.org.uk/publications?item=113&offset=0

Nid yw’r wybodaeth a ddarperir i bwyllgorau craffu
bob amser yn ddigon cadarn, clir nac amserol
46
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Mae amrediad, amseroldeb, cyflwyniad a
pherthnasedd y wybodaeth sydd ar gael i
bwyllgorau oll yn cael effaith ar effeithiolrwydd y
broses graffu. Roedd gan gynghorau safbwyntiau
cymysg o ran i ba raddau roedd y wybodaeth
roedd pwyllgorau craffu yn ei chael yn cefnogi
gwelliant.
Nododd cynghorau nifer o ffyrdd y gellir
atgyfnerthu’r wybodaeth i ategu trefniadau craffu.
Roedd y rhain yn cynnwys y ffaith bod angen
llai o fanylion amherthnasol mewn adroddiadau,
amrywiaeth ehangach o wybodaeth er mwyn
rhoi darlun mwy cynhwysfawr, yn ogystal â
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Dylai cynghorau hefyd ystyried adroddiad
yr Archwilydd Cyffredinol sy’n dwyn y teitl
Cynllunio ac Adrodd ar Welliannau Lleol yng
Nghymru9. Nododd yr adrodiiad ‘Mewn nifer
fach o awdurdodau, nid yw’r wybodaeth a
gyflwynir i bwyllgorau craffu yn ddigon cyson na
diduedd’ ac ‘nad yw cynghorwyr, sy’n gwneud
cyfraniad allweddol at sicrhau gwelliannau trwy
graffu effeithiol, yn cael eu llywio gan ddata a
gwybodaeth gynhwysfawr’.

Mae ansawdd y gwaith o baratoi ymlaen llaw ar
gyfer pwyllgorau craffu yn amrywio’n sylweddol
rhwng cynghorau
51

9

Gall rhag-gyfarfodydd, lle y bydd pwyllgorau craffu
yn cyfarfod cyn cyfarfodydd ffurfiol y pwyllgor,
helpu i gynllunio a pharatoi gweithgarwch
craffu mewn sawl ffordd. Gall rhag-gyfarfodydd
a gynhelir ymhell cyn cyfarfodydd ffurfiol y
pwyllgor roi cyfle i bwyllgorau drafod a phennu’r
canlynol: y wybodaeth sydd ei hangen; llinellau
ymholi allweddol; y dewis o dystion a’u trefn; ac
amcanion y pwyllgor o ran yr eitemau y mae’n
bwriadu eu hystyried. Gallai pwyllgorau hefyd
ddefnyddio rhag-gyfarfodydd i bennu amseroedd
bras ar gyfer eitemau er mwyn sicrhau mai dim
ond ar gyfer eitem(au) berthnasol y bydd tystion
yn bresennol.
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Mae cynllunio ymlaen llaw yn y fath fodd hefyd
yn golygu y gellir briffio ‘tystion’ ymlaen llaw am
y pwnc yr hoffai’r pwyllgor ei drafod, ac unrhyw
wybodaeth yr hoffai iddi gael ei chynnwys o
fewn yr adroddiadau a gyflwynir iddo. Nid oes
yn rhaid i’r trafodaethau hyn gael eu cynnal fel
cyfarfod ar wahân, ond gallent fod yn rhan o
drafodaethau cyfarfod ffurfiol blaenorol y pwyllgor.
Gall rhag-gyfarfodydd a gaiff eu cynnal yn
union cyn cyfarfod ffurfiol y pwyllgor roi cyfle i’r
aelodau drafod a chytuno ar ganlyniad bwriadedig
y cyfarfod, llinellau ymholi allweddol o ran y
cwestiynau i’w holi a’r dull holi y mae’r pwyllgor
yn bwriadu ei ddefnyddio. Gall rhag-gyfarfodydd
hefyd annog pwyllgorau i weithio fel tîm wrth
gynllunio eu gweithgarwch ar y cyd.

Cyflwynwyd enghraifft dda o baratoi ar gyfer craffu
effeithiol gan Alison Ward, Prif Weithredwr Cyngor
Bwrdeistref Sirol Torfaen, yn y gynhadledd graffu
genedlaethol. Nododd Alison ei bod o’r farn mai craffu
yw’r elfen fwyaf heriol o ddemocratiaeth ond yr elfen
bwysicaf. Ar ôl etholiadau 2012, dechreuodd CBS Torfaen
weithio gyda’r Aelodau i wella gwaith craffu. Comisiynwyd
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ganddo i gynnal
arfarniad o’i swyddogaeth graffu, ac o ganlyniad, mae
wedi newid ei ddull gweithredu mewn perthynas â chraffu
yn sylweddol. Un newid sylweddol a wnaed yw cynnal
sesiynau pennu gweledigaeth blynyddol gan ddefnyddio
gwybodaeth gan y cyhoedd a staff i greu darlun o’r
materion yr hoffent eu hystyried drwy’r broses graffu. Mae
hyn wedi arwain at sesiynau craffu cryfach gyda gwell
cwestiynau a gwell argymhellion yn cael eu cyflwyno.
Gellir gweld clip fideo o’r enghraifft hon gan ddefnyddio’r
ddolen ganlynol.
Alison Ward
Dolen - http://vimeo.com/94525623

Cynllunio ac Adrodd ar Welliannau Lleol yng Nghymru, Swyddfa Archwilio Cymru, Medi 2013.
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Nid yw pob pwyllgor craffu yn cynnal rhaggyfarfodydd ac, o blith y rheini sy’n gwneud
hynny, gwelsom amrywiaeth o ddulliau
gweithredu. Mae’r dulliau gweithredu yn amrywio
o’r rheini a gaiff eu cynnal sawl diwrnod neu
wythnos cyn cyfarfod llawn y pwyllgor fel arfer,
i’r rheini a gaiff eu cynnal yn union cyn cyfarfod
ffurfiol y pwyllgor neu ar ddechrau’r cyfarfod cyn
i’r tystion gyrraedd. Gwelsom hefyd rywfaint o
ddryswch o ran rôl rhag-gyfarfodydd. Roedd rhai
pryderon y gallai defnyddio rhag-gyfarfodydd
danseilio cyfarfod ffurfiol y pwyllgor gan arwain
at gwestiynau ‘wedi’u llwyfannu’ heb unrhyw
gwestiynau digymell neu gwestiynau dilynol.
Fodd bynnag, rydym o’r farn y gallai pwyllgorau
craffu wneud defnydd mwy effeithiol o raggyfarfodydd. Gellid cyflawni hyn drwy sicrhau
bod gan rag-gyfarfodydd ddiben clir y cytunwyd
arno a’u bod yn dilyn fformat y cytunwyd arno er
mwyn paratoi ar gyfer cyfarfod ffurfiol y pwyllgor
heb danseilio’r cyfarfod hwnnw. Ni waeth pa
ddull cynllunio a ddefnyddir, mae’n bwysig bod
pwyllgorau yn cael y cyfle i drafod a chynllunio eu
gweithgarwch craffu er mwyn sicrhau’r canlynol:
bod diben pob eitem yn glir; bod yr anghenion
gwybodaeth a’r tystion sydd eu hangen wedi’u
cytuno; a bod gan y pwyllgor system effeithiol ar
waith i ddatblygu llinellau ymholi. Ni chaent eu
hystyried yn gyfarfodydd pwyllgor ffurfiol gan mai
dim ond at ddibenion cynllunio y caent eu cynnal,
ac fel y cyfryw, ni fyddai’n ofynnol iddynt fod yn
agored i’r cyhoedd.

Ceir rhai enghreifftiau o gwestiynau heriol da gan
bwyllgorau craffu ond mewn rhai achosion, mae’r
cwestiynau yn aneffeithiol
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Mae craffu llwyddiannus yn dibynnu ar gwestiynu
effeithiol sydd: yn dilyn llinellau ymholi; yn ceisio
dod o hyd i ragor o wybodaeth; yn barod i herio lle
bo angen; ac wedi’i gysylltu’n glir â rôl y pwyllgor.
Mae ansawdd y cwestiynu yn deillio’n rhannol o
sgiliau a gwybodaeth aelodau pwyllgorau craffu
a chyfraniadau’r rheini sy’n ateb y cwestiynau.
Fodd bynnag, mae hefyd yn dibynnu ar waith
paratoi effeithiol, gan gynnwys dewis y pynciau
cywir, cynllunio gweithgarwch craffu a sicrhau bod
aelodau a swyddogion yn deall eu rôl yn y broses
herio.
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Roedd cynghorau yn gadarnhaol ar y cyfan am
y graddau yr oedd pwyllgorau craffu yn herio
drwy sgiliau cwestiynu effeithiol. Nododd nifer
ohonynt eu bod wedi cael hyfforddiant mewn
sgiliau cwestiynu; a nododd rhai bod safon
cwestiynu yn gwella. Cydnabu rhai cynghorau fod
angen gwella sgiliau cwestiynu ymhellach. O’n
harsylwadau ein hunain o gyfarfodydd pwyllgorau
craffu, nodwyd gennym fod ansawdd cwestiynau
aelodau yn amrywiol. Nodwyd rhai enghreifftiau
da o gwestiynau heriol a threiddgar; ond, roedd
enghreifftiau hefyd o gwestiynu aneffeithiol,
megis:
a

cwestiynau plwyfol a chwestiynau wedi’u
llywio gan agenda bersonol;

b

pwyllgorau nad oeddent yn dilyn unrhyw
linellau ymholi penodol;

c

diffyg cydlyniant o ran cwestiynu gan aelodau;

ch aelodau yn gwneud datganiadau yn hytrach
na chwestiynu tystion;
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d

cyfarfodydd yn ymddangos fel petaent wedi’u
‘sgriptio’n ormodol’ â diffyg cwestiynau
digymell;

dd methiant ar ran pwyllgorau i ofyn cwestiynau
treiddgar.
57

Amlygodd ein hastudiaeth bwysigrwydd rôl y
cadeirydd wrth hwyluso ac arwain pwyllgorau
craffu. Arsylwyd enghreifftiau o gadeirio
cyfarfodydd yn effeithiol gennym, lle roedd y
cadeiryddion yn crynhoi trafodaethau, gan sicrhau
bod cwestiynau a thrafodaethau yn parhau i
ganolbwyntio’n briodol ar y pwnc dan sylw ac
yn pennu cywair priodol i’r cyfarfodydd gan roi
cyfleoedd i aelodau a thystion gyfrannu mewn
ffordd adeiladol. Fodd bynnag, gwelsom hefyd rai
achosion lle nad oedd cadeiryddion mor effeithiol,
er enghraifft, wrth ganiatáu i drafodaethau
ddirwyn i ben heb gytuno ar unrhyw gasgliad neu
argymhelliad clir. Mae’n arbennig o bwysig bod
cynghorau yn sicrhau bod cadeiryddion craffu
yn cael lefel briodol o hyfforddiant a chymorth er
mwyn meithrin yr amrywiaeth o sgiliau sydd eu
hangen i ymgymryd â’r rôl yn effeithiol.

Yn gyffredinol, nid yw trefniadau
craffu cynghorau bob amser wedi’u
cysoni’n llawn â phrosesau gwella eraill
cynghorau nac yn adeiladu ar brosesau
archwilio, arolygu ac adolygu allanol
58

Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn ystyried sut
mae’r swyddogaeth graffu yn rhyngweithio gyda
gwaith cyrff archwilio, arolygu ac adolygu ac yn
defnyddio’r gwaith hwnnw i helpu i lywio ei gwaith.

Yn gyffredinol, nid yw trefniadau craffu yn adeiladu
ar yr hyn a ddysgwyd o waith archwilio, arolygu ac
adolygu allanol

Y Comisiwn ar Ddarparu a Llywodraethu
Gwasanaethau Cyhoeddus
Rhaid i graffu, archwilio, arolygu a rheoleiddio ddod i
ategu ei gilydd, rhaid iddynt fod wedi’u cysoni’n glir ac
atgyfnerthu ei gilydd - argymhelliad 4.
Rhaid i archwilwyr, arolygwyr a rheoleiddwyr sy’n cyflwyno
adroddiadau ar sefydliadau unigol wneud hynny’n
uniongyrchol i’r pwyllgor craffu neu archwilio priodol.
Lle y bo’n briodol, dylent helpu’r pwyllgor i ystyried yr
adroddiad a sicrhau bod y weithrediaeth yn atebol. –
argymhelliad 34.

59

Mae cyfleoedd i bwyllgorau craffu ddefnyddio
adroddiadau cyrff adolygu allanol i lywio’r broses
o gynllunio eu gwaith eu hunain, ac i ddarparu
tystiolaeth i lywio canfyddiadau adolygiadau
craffu. Gall y cyrff adolygu allanol hyn hefyd
ystyried defnyddio’r gwaith a wnaed gan
swyddogaeth graffu’r Cyngor i gael sicrwydd.
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Mae canllawiau statudol ar gyfer Mesur
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 hefyd yn datgan:
‘Os yw prosesau craffu awdurdod wedi datblygu’n
ddigonol i gyflawni’r uchod, a bod tystiolaeth
glir o hynny i’w chael, yna gall yr Archwilydd
Cyffredinol a rheoleiddwyr perthnasol fanteisio ar
y gweithgaredd craffu hwn yn ystod eu hymwneud
â’r awdurdod.’
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Er mwyn adeiladu ar waith archwilwyr, arolygwyr
a rheoleiddwyr, dylai cynghorau a chyrff adolygu
allanol ystyried ffyrdd ymarferol y gellid gwella
trefniadau cyfathrebu mewn perthynas â
chynlluniau gwaith a chanfyddiadau eu priod waith
yn y dyfodol. Nododd y Comisiwn ar Ddarparu a
Llywodraethu Gwasanaethau Cyhoeddus fod y
ffordd y mae SAC yn atebol i Bwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus y Cynulliad yn atgyfnerthu’r sail
dystiolaeth ar gyfer ymchwiliadau’r Pwyllgor
hwnnw ac yn rhoi mwy o effaith i’w ganfyddiadau
a’i argymhellion. Mae hefyd yn helpu i sicrhau
mwy o gysondeb rhwng atebolrwydd Llywodraeth
Cymru i SAC a’i hatebolrwydd i’r Cynulliad ac felly
fod y drefn yn llai beichus ac yn fwy effeithiol.

Yn gyffredinol, nid yw’r trefniadau craffu wedi’u
cysoni’n effeithiol â phrosesau gwella ehangach
cynghorau
60

Canfu ein hastudiaeth fod y mwyafrif o
gynghorau o’r farn y gellid gwella’r trefniadau
cyfathrebu rhwng pwyllgorau craffu, ac
archwilwyr, rheoleiddwyr ac arolygwyr y cyngor.
Cyfeiriodd hunanwerthusiadau rhai cynghorau
at enghreifftiau o archwilwyr, rheoleiddwyr neu
arolygwyr allanol yn cael gwahoddiad i fynychu
pwyllgorau craffu, a chydnabu rhai cynghorau
hefyd rôl Pwyllgorau Archwilio wrth gydgysylltu ag
archwilwyr, rheoleiddwyr neu arolygwyr.
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Cydnabu cynghorau hefyd y gellid gwella’r
trefniadau ar gyfer rhannu rhaglenni gwaith rhwng
cyrff adolygu allanol a swyddogaethau craffu. Dim
ond un cyngor oedd o’r farn bod y maes hwn yn
faes o gryfder, ac roedd tri chyngor o’r farn fod
y diffyg rhannu, mewn gwirionedd, yn llesteirio
gwelliant. Cyfeiriodd sawl cyngor at y ffaith bod ei
raglenni gwaith craffu ar gael ar wefan y cyngor,
ond nid oedd unrhyw dystiolaeth o gynghorau’n
mynd ati i rannu rhaglenni gwaith craffu gyda
chyrff adolygu allanol.
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Caiff rôl craffu yn yr agenda ar gyfer gwella
llywodraeth leol ei chydnabod mewn canllawiau
statudol. Mae’r Canllawiau ar Ran 1 o Fesur
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn nodi: ‘Mae rôl
glir i swyddogaeth graffu awdurdod yn ei brosesau
gwella: fel rhan o’i rôl yn galw penderfynwyr a
llunwyr polisi i gyfrif yn lleol, a’i rôl yn datblygu
polisïau.’ Mae’r canllawiau yn awgrymu y dylai rôl
craffu gynnwys ‘craffu ar addasrwydd y sefydliad
i gyflawni’r ddyletswydd gyffredinol i wella’, yn
ogystal â’i rôl wrth ddatblygu polisïau a chraffu
ar berfformiad a gwelliant. O’n profiad ni, anaml
y mae gweithgareddau craffu yn ystyried capasiti
ac addasrwydd at y diben, a byddai’n fuddiol
i raglenni craffu gynnwys gweithgareddau o’r
fath. Yn ymarferol, gall hyn gynnwys ymholiadau
craffu sy’n ystyried capasiti a’r gallu i gyflawni, yn
hytrach nag ansawdd polisïau a chynlluniau ar yr
wyneb.
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Roedd dwy ran o dair o gynghorau o’r farn bod
y graddau y mae craffu wedi chwarae rhan
benodol a gwerthfawr o fewn trefniadau’r cyngor
ar gyfer hunanwerthuso, rheoli perfformiad a
gwella, naill ai’n cefnogi gwelliant mewn ffordd
gadarnhaol neu mewn ffordd sylweddol. Fodd
bynnag, i saith cyngor, dim ond yn rhannol yr
oedd hyn yn wir. Nododd rhai cynghorau hefyd
fod angen gwella neu egluro rôl craffu o fewn
trefniadau hunanwerthuso corfforaethol. Ymhlith
y meysydd eraill a nodwyd ar gyfer gwella roedd:
hyfforddiant i aelodau etholedig; yr angen i newid
fformat y data a gyflwynir i bwyllgorau craffu;
ac amseru o ran pryd roedd pwyllgorau craffu
yn cael gwybodaeth am berfformiad. Roedd
y meysydd eraill a nodwyd ar gyfer gwella yn
cynnwys yr angen i gysoni prosesau mewnol yn
well, gan gynnwys eu cysoni â rhaglenni gwaith
gweithredol, a gwella trefniadau cyfathrebu
mewnol hefyd.
Dim ond ychydig dros hanner y cynghorau sydd
o’r farn bod pwyllgorau craffu yn effeithiol wrth
herio perfformiad gwael. Cafwyd gennym fod gan
bwyllgorau craffu y rhan fwyaf o gynghorau ran
i’w chwarae o fewn trefniadau rheoli perfformiad
a bod gwybodaeth am berfformiad yn cael ei
chyflwyno’n rheolaidd. Fodd bynnag, lle cyflwynir
gwybodaeth o’r fath, cafwyd gennym fod lefel
y ddealltwriaeth mewn perthynas â’r data yn
amrywio ymhlith aelodau craffu, nad yw’r broses
o gwestiynu perfformiad bob amser yn effeithiol,
ac mai cyfyngedig yw’r cysylltiad rhwng y data
perfformiad a roddir i bwyllgorau a’r canlyniadau
y maent yn honni eu bod yn berthnasol iddynt. O
ganlyniad, yn yr achosion hyn, nid yw’r pwyllgorau
craffu mewn sefyllfa i gyfrannu’n effeithiol at y
broses o werthuso a rheoli perfformiad.

Bydd trefniadau mwy effeithiol ar gyfer
ymgysylltu â’r cyhoedd a phartneriaid yn
gwella prosesau craffu ac yn cynyddu
atebolrwydd cyhoeddus
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Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn ystyried i ba
raddau y mae swyddogaethau craffu cynghorau
yn ymgysylltu â phartneriaid, rhanddeiliaid,
grwpiau cymunedol ac aelodau o’r cyhoedd ac yn
eu cynnwys yn eu gwaith.
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Gall ymgysylltu â’r cyhoedd helpu i sicrhau bod
y broses o ddewis pynciau i graffu arnynt yn
ystyried safbwyntiau cymunedau lleol, yn gwella
sail y dystiolaeth ar gyfer argymhellion craffu ac
yn dangos atebolrwydd dros benderfyniadau,
polisïau a pherfformiad. Fel arweinwyr
cymunedol, mae aelodau etholedig mewn sefyllfa
ddelfrydol i hwyluso’r broses o ymgysylltu â’r
cyhoedd a phartneriaid ym maes craffu drwy eu
cysylltiadau â’r gymuned a phartneriaid lleol.
Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn
ei gwneud yn ofynnol i bwyllgorau craffu ystyried
safbwyntiau’r cyhoedd. Caiff rôl craffu wrth ddwyn
partneriaid lleol i gyfrif ei phwysleisio hefyd o fewn
canllawiau statudol sy’n ymdrin ag integreiddio
cynlluniau a phartneriaethau - ‘dylai awdurdodau
lleol sicrhau bod prosesau craffu effeithiol ar waith
er mwyn sicrhau atebolrwydd democrataidd lleol
am gamau a gymerir gan bartneriaethau’.10

Cydamcanu - Cydymdrechu, Canllawiau ar integreiddio Partneriaethau a Chynlluniau – Llywodraeth Cymru, Fersiwn 2, Hawlfraint y Goron, Rhagfyr 2012.
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Y Comisiwn ar Ddarparu a Llywodraethu
Gwasanaethau Cyhoeddus
Rhaid i bwyllgorau craffu llywodraeth leol a chyrff craffu
ffurfiol eraill ymgysylltu’n fwy effeithiol â’r cyhoedd a
phartneriaid. Dylai hynny gynnwys cyfethol unigolion
o grwpiau eiriolaeth a grwpiau eraill i bwyllgorau craffu
er mwyn cynyddu capasiti a gallu pwyllgorau o’r fath
i ddarparu gwasanaeth craffu adeiladol a hyddysg. argymhelliad 33.
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Mae’r rhan fwyaf o gynghorau yn cydnabod bod
y graddau y mae pwyllgorau craffu yn sicrhau y
caiff llais pobl leol ei glywed fel rhan o’r broses o
wneud penderfyniadau lleol yn faes y mae angen
ei wella. Yn ystod yr astudiaeth, cyfeiriodd rhai
cynghorau at yr angen i ddatblygu strategaeth ar
gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd ym maes craffu, yn
ogystal â’r angen i wella’r broses o ymgysylltu â’r
cyhoedd wrth gynllunio gwaith craffu. Cydnabu
cynghorau hefyd fod ehangu a gwella trefniadau
ymgysylltu â phartneriaid yn faes i’w ddatblygu.

Yn ystod yr astudiaeth graffu, darparodd
cynghorau hefyd enghreifftiau yn eu
hunanwerthusiadau o’r ffordd y maent wedi ceisio
gwella trefniadau ymgysylltu allanol, gan gynnwys
defnyddio cyfryngau cymdeithasol, cyfethol i
bwyllgorau a defnyddio panelau dinasyddion.
Cyfeiriodd sawl cyngor hefyd at y ffaith y gall y
cyhoedd gwblhau ffurflen yn gwneud cais iddynt
graffu ar bwnc penodol. Dywedodd un cyngor fod
ffurflen ar gael i’r cyhoedd roi sylwadau ar unrhyw
bwnc a oedd yn cael ei ystyried gan bwyllgor
craffu.

Yn y gynhadledd graffu genedlaethol, soniodd y
Cynghorydd Peter Farley o Gyngor Sir Fynwy am
bwysigrwydd cynnwys y cyhoedd mewn gwaith craffu.
Ystyriodd y ffordd y gall ymgysylltu â’r cyhoedd fod yn
ffordd o wella gwaith craffu ac hefyd werth cyfranogiad y
cyhoedd mewn pwyllgorau craffu.
Rhoddodd dair enghraifft o’r ffordd yr aed ati i wneud
hyn yn Sir Fynwy a sut y mae cynnwys rhanddeiliaid,
unigolion, cymunedau a grwpiau buddiant wedi gwella’r
swyddogaeth graffu yn Sir Fynwy yn sylweddol. Gellir
gweld clip fideo o’r Cynghorydd Farley gan ddefnyddio’r
ddolen ganlynol.
Y Cynghorydd Peter Farley
Dolen - http://vimeo.com/94525623
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Fodd bynnag, wrth arsylwi pwyllgorau craffu,
gwelsom nifer o arferion a all atal y cyhoedd a
phartneriaid cynghorau rhag cymryd rhan mewn
cyfarfodydd pwyllgorau craffu. Roedd arferion o’r
fath yn cynnwys acwsteg wael, diffyg copïau sbâr
o agendâu, a’r defnydd o ystafelloedd cyfarfod
anaddas a oedd yn helpu i greu amgylchedd rhy
ffurfiol neu lle nad oedd llawer o seddau ar gyfer
arsylwyr allanol.
Yn amlwg, mae cyfleoedd i swyddogaethau craffu
ehangu eu gweithgarwch ymgysylltu ac i rai
ddysgu o’r amrywiaeth o ddulliau gweithredu sydd
eisoes wedi’u rhoi ar waith. Mae rhai cynghorau
yn fwy rhagweithiol nag eraill yn eu hymdrechion
i ymgysylltu â’r cyhoedd yn ystod pob cam
o weithgarwch craffu, gan gynnwys: dewis
pynciau; cynllunio a phennu cwmpas; casglu
tystiolaeth; ac adrodd ar ganfyddiadau. Er mwyn
ymgysylltu’n effeithiol, mae’n bosibl y bydd angen
newid lleoliad, fformat a chynllun cyfarfodydd a
chynnwys rhaglenni gwaith er mwyn annog mwy
o ddiddordeb ac ymgysylltu. Gall cynghorau
hefyd ddefnyddio’r dulliau niferus o ymgysylltu
â’r cyhoedd a roddwyd ar waith eisoes ledled
Cymru a Lloegr. Mae’r gydnabyddiaeth gan lawer
o gynghorau bod ymgysylltu â phartneriaid yn
faes y gellid ei wella yn awgrymu bod pwyllgorau
craffu yn aml yn methu â defnyddio gwybodaeth,
arbenigedd a safbwyntiau partneriaid i lywio eu
gwaith.
Fel rhan o’r gynhadledd graffu genedlaethol,
cynhaliwyd sesiynau i ystyried ffyrdd y gallai
pwyllgorau craffu ymgysylltu’n well â’r cyhoedd a
phartneriaid. Ceir manylion a dolenni yn y blychau
isod.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Adnodd Ymgysylltu
â’r Cyhoedd
Ystyriodd y gweithdy hwn yr egwyddor o gyfranogi mewn
gweithgareddau craffu ac amlinellodd y defnydd o adnodd
ymgysylltu. Mae’r Cynulliad Cenedlaethol fel sefydliad
wedi rhoi blaenoriaeth i ehangu cyfranogiad mewn
gweithgareddau craffu. Mae ‘ymgysylltu â phobl Cymru’ yn
flaenoriaeth gorfforaethol.
Ceir dolen i allbwn y gynhadledd a’r Adnodd Ymgysylltu
â’r Cyhoedd yma.
Dolen - www.assemblywales.org/public_engagement_toolkit_2014.pdf

Rôl Graffu y Cynghorydd Rhwydwaith
Amlinellodd Catherine Howe o Public-i Group Ltd pam
bod craffu yn fan cychwyn perffaith ar gyfer datblygu’r
gydberthynas rhwng y cynghorydd rhwydwaith a’r
cyhoedd.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.public-i.info
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Mae ymgysylltu’r cyhoedd â busnes y cyngor
yn anodd ac mae angen ystyried yn ofalus
gyda phwy y dylid ymgysylltu, ar beth ac at ba
ddiben. Unwaith y bydd hyn yn hysbys, mae’r
dull a’r arddull ymgysylltu yn bwysig er mwyn
gallu sicrhau y ceir cymaint o gyfraniadau â
phosibl ac y cânt yr effaith fwyaf posibl. Nid
oes unrhyw atebion syml, ac ni fydd yr hyn a
weithiodd i un cyngor mewn perthynas â mater
penodol o reidrwydd yn gweithio i gyngor arall.
Fodd bynnag, yn aml, mae’r symudiad tuag at
drefniadau ymgysylltu mwy effeithiol yn symudiad
diwylliannol sydd ei angen ar draws cyngor cyfan,
yn hytrach na dim ond ar gyfer y swyddogaeth
graffu.
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Gall cynghorau fod yn awyddus i ystyried y 10
Egwyddor Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu
â’r Cyhoedd a ddatblygwyd gan Cyfranogaeth
Cymru wrth ystyried y ffordd orau i ymgysylltu
â’r cyhoedd a’u cynnwys. Mae eu nodiadau
cyfarwyddyd ar yr Egwyddorion Cenedlaethol
yn darparu ffordd ddefnyddiol o ystyried rhai o’r
materion hyn (www.participationcymru.org.uk/
media/288784/national_principles_for_public_
engagement_aug1_.pdf).
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I grynhoi, cydnabyddir bod yr angen i ymgysylltu’n
fwy effeithiol â’r cyhoedd a rhanddeiliaid yn
her barhaus i swyddogaethau craffu, ac i
gynghorau yn gyffredinol. Fodd bynnag, drwy
gynllunio gweithgareddau craffu mewn ffordd
fwy rhagweithiol, drwy ymdrechion ac adnoddau
penodedig a thrwy gymorth gan sefydliadau
fel Cyfranogaeth Cymru a’r Ganolfan Craffu
Cyhoeddus, gall llais pobl leol chwarae rhan
bwysig mewn gwaith craffu ac o ran gwneud
penderfyniadau lleol.
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Atodiadau
Atodiad 1 - Hunanwerthusiadau a
gwerthusiadau gan dimau
cymheiriaid
Atodiad 2 - Canlyniadau a nodweddion
trefniadau trosolwg a chraffu
effeithiol i lywodraeth leol
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Atodiad 1
Hunanwerthusiadau a gwerthusiadau gan dimau
cymheiriaid
Astudiaeth Wella Archwilydd Cyffredinol Cymru - Craffu mewn Llywodraeth Leol
Roedd yr astudiaeth wella hon yn wahanol i’r dull archwilio traddodiadol gan ei bod yn cynnwys
gweithgareddau cydweithio amser real, hunanwerthusiadau a chyfleoedd i gymheiriaid gyfnewid
gwybodaeth am yr hyn a ddysgwyd ganddynt. Roedd y broses gyfnewid hon rhwng cymheiriaid yn
golygu bod cynghorau yn cynnal eu hunanwerthusiadau eu hunain o drefniadau craffu gyda chynghorau
partner gan arsylwi a rhannu sylwadau ar bwyllgorau craffu ei gilydd. O ganlyniad i’r broses hon,
llwyddwyd i feithrin cydberthnasau rhwng cynghorau, gan feithrin gwell dealltwriaeth, ymwybyddiaeth a
gwerthfawrogiad ohonynt hwy eu hunain ac eraill, yn ogystal â nodi cyfleoedd i gydweithio ac ymgymryd
â gweithgareddau craffu ar y cyd yn y dyfodol.
Ar ddiwedd yr astudiaeth, roedd gan bob cyngor linell sylfaen gyfredol o’i drefniadau craffu ei hun a
threfniadau craffu cynghorau eraill. Roedd y llinell sylfaen hon yn seiliedig ar arsylwadau amser real,
gweithdai rhanbarthol, adborth gan gynghorau partner, hunanwerthusiad terfynol a oedd yn berthnasol i
bob cyngor ac adroddiad lleol gan Swyddfa Archwilio Cymru. Galluogodd hyn i’r cynghorau gyflwyno eu
hunanwerthusiad terfynol i’w haelodau eu hunain ac i benderfynu ar gynllun gweithredu ar gyfer gwella.
Hunanwerthusiadau a gwerthusiadau gan dimau cymheiriaid
C1. A oes gan aelodau gweithredol ac anweithredol, uwch swyddogion, swyddogion craffu a phartneriaid lleol
allweddol ddealltwriaeth glir a rennir o rôl a diben gweithgarwch Trosolwg a Chraffu (TCh) ac a yw’n cael ei
gyflawni mewn ffordd glir a chyson?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (21)
Hunan-werthusiad dilynol (22)
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Craffu Da? Cwestiwn Da!

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

C2. A oes statws uchel i TCh ac a yw’n ennyn parch ac ymddiriedaeth o fewn yr Awdurdod a’r tu
allan iddo?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (22)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C3. A oes cydberthynas bendant ac adeiladol rhwng TCh, y pwyllgor gweithredol ac uwch
swyddogion?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (22)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

Craffu Da? Cwestiwn Da!
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C4. A oes gan TCh rôl bendant a gwerthfawr i’w chwarae yn nhrefniadau hunanwerthuso, rheoli
perfformiad a gwella’r cyngor?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (22)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C5. A oes cyfathrebu dwyffordd rheolaidd ac effeithiol rhwng TCh ac archwilwyr allanol/mewnol,
rheoleiddwyr ac arolygwyr?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (15)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

32

Craffu Da? Cwestiwn Da!

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

C6. A oes gan TCh drefniadau llywodraethu clir a ddeëllir ac sy’n cael eu rhoi ar waith yn effeithiol?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (19)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C7. A yw cadeiryddion ac aelodau gweithredol TCh yn mynd ati i hyrwyddo rôl a gwerth y
swyddogaeth graffu i amrywiaeth o randdeiliaid mewnol ac allanol?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (19)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

Craffu Da? Cwestiwn Da!
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C8. A all aelodau TCh fanteisio ar gyfleoedd datblygu a hyfforddi sy’n canolbwyntio ar angen, fel
rhan o ymrwymiad ehangach y cyngor i gefnogi a datblygu aelodau?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (19)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C9. A yw TCh yn cael digon o gymorth penodedig gan swyddogion a all ymchwilio’n annibynnol a
rhoi dadansoddiadau a chymorth gwrthrychol o safon i aelodau TCh?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (21)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

34

Craffu Da? Cwestiwn Da!

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

C10. A yw rôl swyddogion sy’n cefnogi gweithgarwch craffu yn uniongyrchol yn cael ei deall yn
dda a’i gwerthfawrogi o fewn y sefydliad?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (17)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C11. A yw’r broses TCh yn cael cymorth effeithiol gan gorfflu swyddogion ehangach y cyngor yn
ôl yr angen?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (20)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

Craffu Da? Cwestiwn Da!
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C12. A yw’r wybodaeth a roddir i TCh yn berthnasol, yn gadarn, yn gytbwys, yn ystyrlon, yn
ymateb i geisiadau ac o safon ac a gaiff ei rhoi mewn modd amserol a chyson?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (22)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C13. Adran Un, Amgylchedd Craffu: A yw’r amgylchedd lle mae TCh yn gweithredu yn cefnogi
gwelliant?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (21)
Hunan-werthusiad dilynol (22)
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Craffu Da? Cwestiwn Da!

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

C14. A yw TCh yn rhoi her adeiladol sy’n seiliedig ar dystiolaeth; yn gweithredu’n wrthrychol, yn
anwleidyddol ac yn annibynnol ar wneuthurwyr penderfyniadau gweithredol?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (22)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C15. A yw aelodau TCh yn nodi pynciau priodol at ddibenion eu herio neu adolygu/datblygu
polisïau ac yn datblygu blaenraglenni gwaith sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (20)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

Craffu Da? Cwestiwn Da!
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C16. A yw aelodau TCh yn herio’r rhai sy’n gwneud ac yn gweithredu polisïau a phenderfyniadau (gan gynnwys
partneriaid ac ati) yn adeiladol ond yn gadarn drwy ofyn cwestiynau, gwrando a dadansoddi’n effeithiol, ac yn
meithrin dealltwriaeth a gwybodaeth dda o’r pwnc dan sylw?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (22)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C17. A yw ymchwiliadau/adolygiadau TCh yn fanwl ac yn drylwyr ac a ydynt yn defnyddio
safbwyntiau annibynnol a gwrthrychol o amrywiaeth eang o ffynonellau (gan gynnwys defnyddio
gwybodaeth feincnodi) o fewn y cyngor a’r tu allan iddo?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (18)
Hunan-werthusiad dilynol (22)
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Craffu Da? Cwestiwn Da!

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

C18. A yw TCh yn ymgysylltu’n rheolaidd ag aelodau, swyddogion, y cyhoedd a rhanddeiliaid
allanol eraill wrth gynllunio a gwneud ei waith?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (19)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C19. A oes gan TCh raglen waith gytbwys a phenodol a ddatblygir gan aelodau TCh, ar ôl
ymgynghori â’r cyhoedd a phartneriaid a thrafod ag aelodau gweithredol ac uwch swyddogion?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (20)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

Craffu Da? Cwestiwn Da!
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C20. A yw aelodau TCh yn cynllunio eu gwaith gan ystyried priodoldeb amrywiaeth o ddulliau/
methodolegau craffu, defnyddio cylch gorchwyl clir a chynlluniau prosiect realistig?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (18)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C21. A gaiff blaenraglenni craffu eu rhannu fel rhan o’r drefn ag archwilwyr, arolygwyr a
rheoleiddwyr er mwyn dylanwadu ar y gwaith o gynllunio gweithgarwch gwella?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (16)
Hunan-werthusiad dilynol (22)
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Craffu Da? Cwestiwn Da!

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

C22. A yw TCh yn chwarae rôl allweddol yn nhrefniadau hunanwerthuso ac asesu’r cyngor ac yn
gwerthuso ei hun yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i ddysgu a gwella’r modd y mae’n
ychwanegu gwerth ac effaith?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (17)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C23. Adran Dau, Arfer Craffu: A yw arfer TCh yn effeithiol?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (20)
Hunan-werthusiad dilynol (21)

Craffu Da? Cwestiwn Da!
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C24. A yw TCh yn cyfrannu’n rheolaidd at wella polisïau arfaethedig/presennol er budd yr ardal a’i
chymunedau lleol?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (21)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C25. A yw TCh yn nodi achosion lle nad yw polisïau y cytunwyd arnynt yn cael eu rhoi ar waith
yn effeithiol ac yn argymell camau unioni priodol i’r sawl sy’n gyfrifol y tu mewn i’r Cyngor neu’r tu
allan iddo?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (20)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

42

Craffu Da? Cwestiwn Da!

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

C26. A yw TCh yn herio perfformiad gwael a’r rhesymau drosto ac yn tynnu sylw uwch swyddogion, y
pwyllgor gweithredol, y cyngor llawn neu bartneriaid atynt fel y gellir cymryd camau unioni fel y bo’n
briodol tra’n parhau i fonitro’r cynnydd a wneir er mwyn unioni hyn?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (20)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C27. Wrth gynnal ymchwiliadau/adolygiadau manwl o ran meysydd sy’n perfformio’n wael, a yw
TCh yn helpu i lywio ymatebion er mwyn gwella perfformiad a pherfformiad darparwyr eraill yn y
sector cyhoeddus?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (16)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

Craffu Da? Cwestiwn Da!
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C28. A yw TCh yn sicrhau y caiff ‘llais’ pobl a chymunedau lleol ledled yr ardal ei glywed fel rhan o
brosesau gwneud penderfyniadau a llunio polisïau lleol?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (20)
Hunan-werthusiad dilynol (22)

C29. A yw TCh yn gwella atebolrwydd democrataidd drwy herio gwneuthurwyr penderfyniadau lleol/
darparwyr gwasanaethau yn yr ardal leol (gan gynnwys darparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill /
darparwyr ‘gwasanaethau a rennir’) yn rheolaidd, yn gadarn, yn adeiladol ac yn gyhoeddus?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (19)
Hunan-werthusiad dilynol (21)

44

Craffu Da? Cwestiwn Da!

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

C30. Adran Tri, Effaith Craffu: A yw gweithgarwch TCh yn cael effaith?
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Llesteirio craffu
effeithiol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
rhannol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
gadarnhaol

Cefnogi craffu
effeithiol yn
sylweddol

Hunan-werthusiad cyntaf (22)
Gwerthusiad PLET (21)
Hunan-werthusiad dilynol (20)

Craffu Da? Cwestiwn Da!
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Atodiad 2
Canlyniadau a nodweddion trefniadau trosolwg a
chraffu effeithiol i lywodraeth leol
Rhwydwaith Swyddogion Craffu Cymru
Canlyniadau a nodweddion trefniadau trosolwg a chraffu effeithiol i lywodraeth leol
Canlyniad
Beth mae craffu da yn anelu
at ei gyflawni?

Nodweddion
Sut olwg fyddai arno? Sut y gallem ei adnabod?

1

Yr amgylchedd

Mae atebolrwydd
democrataidd yn
llywio gwelliant mewn
gwasanaethau cyhoeddus.
‘Canlyniadau Gwell’

i)

Mae gan drosolwg a chraffu rôl benodol a gwerthfawr o fewn trefniadau gwella a
llywodraethu’r cyngor.

ii) Mae’r swyddogaeth trosolwg a chraffu yn cael y cymorth sydd ei angen arni gan
swyddogion penodedig sy’n gallu cynnal gwaith ymchwil annibynnol yn effeithiol, ac
mae’n rhoi dadansoddiadau, cyngor a hyfforddiant o ansawdd uchel i gynghorwyr.
Arfer
iii) Mae ymchwiliadau’r swyddogaeth trosolwg a chraffu yn anwleidyddol, yn
fethodolegol gadarn ac yn cynnwys amrywiaeth eang o dystiolaeth a safbwyntiau.
Effaith
iv) Mae’r swyddogaeth trosolwg a chraffu yn herio gwneuthurwyr penderfyniadau a
darparwyr gwasanaethau yn rheolaidd ar sail tystiolaeth.
v) Mae’r swyddogaeth trosolwg a chraffu yn darparu atebion hyfyw yn seiliedig ar
dystiolaeth gadarn i broblemau cydnabyddedig.
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Mae’r broses o wneud
penderfyniadau
democrataidd yn atebol, yn
gynhwysol ac yn gadarn.
‘Penderfyniadau gwell’

Yr amgylchedd
i)

Mae cynghorwyr trosolwg a chraffu yn cael y cyfleoedd hyfforddi a datblygu sydd eu
hangen arnynt i ymgymryd â’u rôl yn effeithiol.

ii) Mae’r broses yn cael cefnogaeth effeithiol gan dîm rheoli corfforaethol y cyngor sy’n
sicrhau bod y wybodaeth a roddir i’r swyddogaeth trosolwg a chraffu o ansawdd
uchel ac y caiff ei darparu mewn modd amserol a chyson.
Arfer
iii) Caiff y swyddogaeth trosolwg a chraffu ei harwain gan gynghorwyr, mae’n ystyried
safbwyntiau’r cyhoedd, partneriaid a rheoleiddwyr, ac yn cydbwyso’r broses o
flaenoriaethu pryderon y gymuned yn erbyn materion lle ceir risg strategol a
materion o bwysigrwydd strategol.
iv) Caiff cyfarfodydd a gweithgareddau’r swyddogaeth trosolwg a chraffu eu cynllunio’n
dda, eu cadeirio’n effeithiol ac maent yn gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd
ar gael iddi.
Effaith
v) Mae gwneuthurwyr penderfyniadau yn sicrhau eu bod yn atebol i’r cyhoedd mewn
perthynas â’u cyfrifoldebau portffolio o fewn pwyllgorau trosolwg a chraffu.
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Craffu Da? Cwestiwn Da!

Canlyniad
Beth mae craffu da yn anelu
at ei gyflawni?

Nodweddion
Sut olwg fyddai arno? Sut y gallem ei adnabod?

3

Mae’r cyhoedd yn cymryd
rhan mewn trafodaethau
democrataidd am y ffordd
y caiff gwasanaethau
cyhoeddus eu darparu nawr
ac yn y dyfodol.

Yr amgylchedd

‘Ymgysylltu’n well’

Arfer

i)

Mae’r weithrediaeth a’r tîm rheoli corfforaethol yn cydnabod y swyddogaeth trosolwg
a chraffu fel un o systemau pwysig y cyngor ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned,
ac mae’r swyddogaeth yn hwyluso mwy o gyfranogiad gan y cyhoedd ym maes
llywodraethu.

ii) Nodweddir y swyddogaeth trosolwg a chraffu gan drefniadau cyfathrebu effeithiol er
mwyn codi ymwybyddiaeth o atebolrwydd democrataidd ac annog cyfranogiad.
iii) Mae’r swyddogaeth trosolwg a chraffu yn gweithredu mewn modd anwleidyddol ac
yn ymdrin yn effeithiol â thensiwn, gwrthdaro a materion gwleidyddol sensitif.
iv) Mae’r swyddogaeth trosolwg a chraffu yn meithrin ymddiriedaeth a chydberthnasau
da ag amrywiaeth eang o randdeiliaid mewnol ac allanol.
Effaith
v) Mae’r swyddogaeth trosolwg a chraffu yn galluogi i ‘lais’ pobl a chymunedau lleol
ledled yr ardal gael ei glywed fel rhan o’r prosesau gwneud penderfyniadau a llunio
polisïau.

Craffu Da? Cwestiwn Da!
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