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Ynglyn â’r adnoddau yma
Mae gan Graffu rôl allweddol i’w chwarae mewn hyrwyddo gwelliant, effeithlonrwydd a
chydweithrediad ar draws gwasanaethau cyhoeddus ac wrth ddal y rhai sy’n gyfrifol am
ddarparu’r gwasanaethau hynny yn atebol. Mae rôl craffu yn gynyddol bwysig yn y cyfnod hwn
pan fo gwasanaethau cyhoeddus yn ymateb i’r her o gyfyngiadau ariannol, wrth geisio’n gyson
i wella mewn ymateb i ddisgwyliadau’r cyhoedd, sy’n codi. Mae datblygu trefniadau craffu
effeithiol ar y cyd ar gyfer cydweithrediadau newydd hefyd yn flaenoriaeth fwyfwy pwysig.
Mae adnoddau a gynhyrchwyd cyn, yn ystod ac mewn ymateb i Gynhadledd ‘Goleuni ar Graffu
- Gwneud y mwyaf o’ch buddsoddiad’ ym mis Tachwedd 2013 wedi’u casglu at ei gilydd yn
y ddogfen hon. Mae’r adnoddau, sy’n cynnwys cyflwyniadau, areithiau, clipiau fideo, blogiau,
offer a negeseuon trydar cynrychiolwyr, yn adlewyrchu’r pwysigrwydd sy’n cael ei roi ar rôl craffu
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn ystod yr amseroedd heriol yma.
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Mae’r adnodd hwn yn cefnogi Craffu Da? Cwestiwn Da!, adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
ar astudiaeth wella o waith Craffu mewn Llywodraeth Leol.
Yn bwysig iawn, mae’r adroddiad ei hun yn cynnwys llawer o adnoddau, gan gynnwys Canlyniadau
a nodweddion trefniadau trosolwg a chraffu effeithiol i lywodraeth leol, gafodd ei ddatblygu
gan Rwydwaith Swyddogion Craffu Cymru, a gefnogir gan y Ganolfan Craffu Cyhoeddus. Mae’r
nodweddion wedi’u lleoli yn atodiad 2 o’r adroddiad.
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Trosolwg Strategol
Beth yw nod yr adran hon?
Nod yr adran hon yw rhoi trosolwg o’r pwysigrwydd a roddir i graffu effeithiol yng Nghymru; yr
heriau sy’n wynebu rôl craffu, a’r angen i yrru mwy o gysondeb.
Pwy sy’n rhannu’r wybodaeth yma?
Archwilydd Cyffredinol Cymru, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes Llywodraeth,
Llywodraeth Cymru a’r Cyfarwyddwr Gweithredol dros Ganolfan Craffu Cyhoeddus. Hefyd yn
cynnwys clipiau fideo gan Aelodau Craffu a gymerodd ran mewn Astudiaeth Genedlaethol yr
Archwilydd Cyffredinol ar Graffu, yn rhannu eu pwyntiau dysgu allweddol.
Mae’r gyfres olaf o glipiau fideo gan y Prif Swyddogion, Aelodau Craffu a Swyddogion Craffu yn
yr adran hon yn tynnu sylw at effaith mae craffu wedi cael ar wasanaethau cyhoeddus.
Sut caiff y wybodaeth yma ei rhannu?
Mae’r themâu hyn yn cael eu cynnwys mewn trawsgrifiadau areithiau, blogiau a ysgrifennwyd
cyn ac ar ôl y gynhadledd Craffu, clipiau fideo sy’n rhoi crynodeb o negeseuon allweddol a
negeseuon trydar cynrychiolwyr yn ymateb i’r fideos ac areithiau.
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Huw Vaughan Thomas,
Archwilydd Cyffredinol Cymru

‘‘

Ni ddylai rôl adolygiadau annibynnol na
swyddogaethau Cynulliad Cenedlaethol
Cymru a’i bwyllgor cyfrifon cyhoeddus gael eu
tanamcangyfrif o fewn y system ehangach hon.
Ni ddylid ychwaith anwybyddu swyddogaeth
pwyllgorau archwilio a phwyllgorau craffu o fewn
cyrff cyhoeddus yng Nghymru, na gwaith cyrff
archwilio, arolygu a rheoleiddio. Eto i gyd, mae
systemau priodol ar gyfer monitro adnoddau,
canlyniadau a gwerth am arian; amheuon
proffesiynol a’r adolygiadau o safonau mewn
bywyd cyhoeddus yn fater i bawb.

Bore da. Mae’r Gweinidog wedi gosod
cyd-destun diddorol ar gyfer y trafodaethau
y byddwn yn eu cael heddiw. Ni ddylai fod
unrhyw amheuaeth ynghylch pwysigrwydd
craffu cyhoeddus effeithiol yng Nghymru i’r ddau
ohonom. Fel yr adlewyrchir gan y niferoedd sydd
yma heddiw.
Fodd bynnag, byddwn yn herio’r ffordd yr ystyrir
craffu yn rhy gul weithiau. Yn aml, defnyddir
y term, o fewn llywodraeth leol, fel llaw-fer weithiau, ar gyfer rôl un neu fwy o bwyllgorau
craffu, weithiau ar gyfer y broses o graffu ar
aelodau o fewn awdurdod. Mae’n gywir ac yn
briodol i graffu ar bolisïau a phenderfyniadau lefel
uchel yn drylwyr yn y fath fodd. Fodd bynnag,
mae craffu yn ymwneud â llawer mwy na’r
prosesau democrataidd ffurfiol, a rôl ehangach
craffu rwyf am ei thrafod y bore yma.

Byddwn yn dadlau bod gan bawb sydd
ynghlwm wrth gynllunio a darparu gwasanaethau
cyhoeddus ryw fath o gyfrifoldeb am graffu.
Dyma’r diffiniad eang a ddefnyddiaf wrth siarad â
chi heddiw.
Tybed a all unrhyw un gofio’r dyfyniad hwn o fis
Medi’r llynedd: “Mae’n warthus eu bod hyd yn
oed wedi meddwl amdano heb sôn am wario
arian cyhoeddus pan fo’n rhaid i bawb arall arbed
arian oherwydd y sefyllfa economaidd sydd
ohoni.”
Araith lawn yr Archwilydd Cyffredinol.
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Mae’r fideo yma’n rhannu profiadau cynghorwyr o bob cwr o Gymru wrth iddynt
gymryd rhan yn yr astudiaeth Craffu Da? Cwestiwn da! Mae’r Cynghorydd Linda
Matthews, y Cynghorydd Elizabeth Evans, y Cynghorydd Tom Turner a’r Cynghorydd
Arwel Roberts yn rhoi eu barn am ddull yr astudiaeth, eu hawgrymiadau ar gyfer
craffu, a’r hyn maen nhw wedi dysgu.

Fideo o brofiadau cynghorwyr
Dyma Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn trafod y pwyntiau
allweddol yn ei araith ac yn rhoi ei neges allweddol o gynhadledd Goleuni ar Graffu:
Gwneud y mwyaf o’ch buddsoddiad, gan gynnwys pwysleisio datblygiad parhaus
craffu, rôl craffu ar y cyd, a buddsoddi mewn craffu.

Fideo o Huw Vaughan Thomas
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Negeseuon trydar ar Araith Agoriadol yr Archwilydd Cyffredinol

Neges drydar Arfer Da Cymru
Neges drydar CLlLC

Neges drydar Alan Morris

Neges drydar CLlLC

Neges drydar Alan Morris
Neges drydar CLlLC

Adnoddau Craffu

7

Lesley Griffiths AC, Gweinidog
Llywodraeth Leol a Busnes y
Llywodraeth

Llywodraethu, craffu a darparu yw un o themâu’r
Comisiwn ar Lywodraethu Gwasanaethau
Cyhoeddus a Chyflenwi. Mae llywodraethu cryf
ac effeithiol, ac felly craffu, yn ganolog i unrhyw
gynigion, waeth beth fydd canfyddiadau’r
adroddiad.
Mae craffu wastad wedi cael y rôl hon, ond yng
ngoleuni’r heriau ariannol yr ydym i gyd yn eu
hwynebu, daw’r cyfraniad hwn yn fwyfwy pwysig.
Mae’n iawn ein bod ni i gyd yn buddsoddi
amser ac adnoddau mewn gwaith craffu fel
gweithgaredd sy’n ychwanegu gwerth. Gallech
chi alw craffu’n wasanaeth ‘buddsoddi i arbed’ i’r
sector cyhoeddus.

‘‘

Yr wyf yn hynod falch o fod yma heddiw
oherwydd fy mod yn credu’n gryf yn y manteision
o graffu’n effeithiol.
Gallaf ddweud o weld y nifer o bobl sydd yma
nad fi yw’r unig un sy’n teimlo fel hyn ac mae’n
galonogol iawn gweld cynifer o gyd-aelodau
etholedig a chydweithwyr yma yn awyddus
i ddysgu o arfer gorau a chwilio am ddulliau
newydd ac arloesol o graffu.

Mae teitl y gynhadledd hon, ‘Goleuni ar Graffu:
Gwneud y mwyaf o’ch buddsoddiad’ felly’n hollol
amserol a pherthnasol wrth i ni i gyd anelu at
wneud y gorau ar gyfer pobl Cymru yn y cyfnod
ariannol heriol yma.
Araith lawn y Gweinidog.

Democratiaeth gref yw’r llinyn sy’n rhedeg
drwy bopeth - o wella gwasanaethau i sicrhau’r
defnydd gorau o arian cyhoeddus a llywodraethu
da.
Mae craffu yn gwbl ganolog i lywodraethu
effeithiol ac atebolrwydd. Mae’n hanfodol er
mwyn dangos bod awdurdodau lleol yn agored
ac yn dryloyw.

8

Adnoddau Craffu

’’

Cydweithio
Yn ei flog, amlinellodd Richard Shearer gyd-destun cynhadledd Goleuni ar Graffu o
safbwynt Llywodraeth Cymru. Mae Richard yn amlinellu pwysigrwydd cydweithredu,
rôl y Gronfa Datblygu Gwaith Craffu a’r ffaith mae’r Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 yw’r
sylfaen ar gyfer craffu yng Nghymru:
Ai’r gynhadledd Goleuni ar Graffu yw’r tro cyntaf i Graffu fod
yn ganolbwynt y sylw? Mae’n sicr yn awgrymu bod tro ar fyd.
Byddai rhai’n dweud bod dyheadau Deddf Llywodraeth Leol
2000, ar ôl yr holl waith caled i ddatblygu craffu, yn barod i gamu
i’r prif lwyfan; yn barod i arwain gwelliannau yn ein gwasanaethau
cyhoeddus ar ran y dinesydd.
Rhaid cydnabod bod sawl enghraifft eisoes o gydweithio sy’n
herio ein syniadau am graffu; Consortia Addysg Rhanbarthol,
prosiectau a ariennir gan Gronfeydd Cydweithio Rhanbarthol, a
datblygiad parhaus Byrddau Gwasanaethau Lleol a Chynllunio
Integredig Sengl. Ond mae’r llwyfan yn ddigon mawr i
ychwanegu’n helaeth at y cast, ac adeiladu’r arferion sydd eisoes ar waith a’u datblygu.
Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i Graffu fod yn fwy ymatebol, mae’n rhaid sicrhau bod
herio priodol yn digwydd a bod atebolrwydd effeithiol ar waith. Dyma gyd-destun newydd y
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ac mae craffu mewn sefyllfa dda i gyflawni’r
dyheadau hyn.
Blog llawn Richard.
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Prif neges gan Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y
Llywodraeth
Dyma’r Gweinidog dros Lywodraeth Leol Lesley Griffiths AC yn trafod negeseuon allweddol o’r Goleuni
ar Graffu: Gwneud y mwyaf o’ch buddsoddiad, rôl craffu mewn dadleuon ynghylch buddsoddi mewn
gwasanaethau cyhoeddus, a hefyd bwysigrwydd asesiadau effaith cydraddoldeb wrth graffu.

Fideo o Lesley Griffiths AC

Negeseuon trydar cynrychiolwyr

Neges drydar Lesley Griffiths

Neges drydar Catherine Howe

Neges drydar Cyfranogaeth Cymru
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Jessica Crowe, Cyfarwyddwr Gweithredol, Canolfan Craffu Cyhoeddus
Dyma Jessica Crowe o’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus yn trafod y prif bwyntiau o’r Goleuni ar Graffu:
Gwneud y mwyaf o’ch buddsoddiad ei gynhadledd effaith, gan gynnwys pwysigrwydd cysondeb a
diwylliannau a dulliau unigol.

Fideo o Jessica Crowe
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Dydyn ni ddim yn Kansas mwyach…
Jessica Crowe yw Cyfarwyddwr Gweithredol y Ganolfan Craffu Cyhoeddus, elusen
annibynnol a sefydlwyd yn 2003 i hyrwyddo gwaith craffu ac atebolrwydd gwell
wrth wneud penderfyniadau ar draws y sector cyhoeddus. Mae’r blog yn disgrifio’r
digwyddiad fel ‘trobwynt wrth adeiladu consensws newydd na ddylai craffu o safon
wael neu weddol gael ei ganiatáu yng Nghymru mwyach.’ Mae Jessica hefyd yn edrych
ar y camau nesaf i graffu yng Nghymru, sy’n cynnwys ‘Nodweddion Craffu Effeithiol’ i
reoleiddwyr a gwleidyddion.
Ddydd Iau diwethaf, clywais weinidog llywodraeth leol yn
dweud pethau fel hyn:
“craffu yw calon ac enaid llywodraethu da”
“craffu yw’r llywodraeth mewn llywodraeth leol”
“mae pawb o’r arweinyddiaeth i’r rheng flaen yn deall rôl
a gwerth craffu… dyma’r amodau angenrheidiol i graffu
allu ychwanegu gwerth “
“craffu yw’r gwasanaeth buddsoddi i arbed clasurol”
I ddarllenwyr yn Lloegr – na, doeddwn i heb gael fy
hudo i ffwrdd dros yr enfys i wlad chwedlonol Oz.
Y gweinidog dan sylw oedd Lesley Griffiths AC,
Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth yng Nghymru, yn rhoi’r prif anerchiad
mewn cynhadledd ar graffu yng Nghaerdydd, a ddenodd 250 o bobl. Fel y bydd rhai ohonoch
yn gwybod, dechreuodd y Ganolfan Craffu Cyhoeddus gyflwyno rhaglen newydd bwysig yng
Nghymru yn gynharach eleni ar ran Llywodraeth Cymru, ac roeddem yn cefnogi’r gynhadledd
hon fel rhan o’r rhaglen, ynghyd â’n partneriaid, Swyddfa Archwilio Cymru, Llywodraeth Cymru,
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Ysgol Fusnes Caerdydd.
Blog llawn Jessica.
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Neges drydar cynrychiolydd

Neges drydar CLlLC
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Atebolrwydd trwy wrando – Gwersi a
ddysgwyd o Ymchwiliad Cyhoeddus
Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG
Canol Swydd Stafford
Cyflwyniad
Cyflwyniad Peter Watkin Jones ar y gwersi a ddysgwyd.

Peter Watkin Jones, Partner, Eversheds
Dyma Peter Watkin Jones yn trafod sut mae Ymchwiliad Francis yn berthnasol i wasanaethau
cyhoeddus Cymru, gan gynnwys y pwysigrwydd o fod yn agored, yn dryloyw a didwyll.

Fideo o Peter Watkin Jones

Craffu tu hwnt i ffiniau
Gallwch hefyd weld crynodeb fideo o brif bwyntiau Peter.
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Negeseuon trydar

Neges drydar Elizabeth Evans

Neges drydar Alan Morris

Neges drydar Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru
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Enghreifftiau o sut mae Craffu
wedi cael effaith
Y Cynghorydd Peter Farley, Cadeirydd Craffu, Cyngor Sir Fynwy
 n y clip yma mae’r Cynghorydd Peter Farley yn trafod y prif bwyntiau o’r sesiwn drafod, gan gynnwys
Y
pwysigrwydd ymgysylltu â’r cyhoedd fel ffordd o wella gwaith craffu, a’r gwerth o gynnwys y cyhoedd yng
ngwaith y pwyllgorau craffu.

Fideo o’r Cynghorydd Peter Farley

Dr Helen Paterson, Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyma Helen Paterson o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn trafod y prif bwyntiau o’r sesiwn drafod,
gan gynnwys sut wnaeth pwyllgor economi’r sir cynnwys masnachwyr y farchnad yn ei waith craffu.

Fideo o Dr Helen Paterson
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Alison Ward, Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Yn y clip yma mae Alison Ward o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn trafod sut mae’r cyngor wedi gwella
eu craffu, gan symud i ffwrdd o wleidyddiaeth gwrthwynebus i er mwyn cael safbwynt ddeallus a thrylwyr i
waith y cyngor.

Fideo o Alison Ward

Dave McKenna, Rheolwr Craffu, Dinas a Sir Abertawe
Dyma Dave McKenna o Ddinas a Sir Abertawe yn trafod sut mai cyfranogiad pobl ifanc sydd wedi gadael
gofal wedi arwain at graffu gwell a buddion ychwanegol ar gyfer y bobl ifanc sy’n cymryd rhan.

Fideo o Dave McKenna

Adnoddau Craffu
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Arloesi, rheoleiddio ac ymgysylltu: tair rôl newydd i graffu?
Fe wnaeth Dave Mckenna, Rheolwr Craffu ar gyfer Dinas a Sir Abertawe, edrych ar y
sefyllfa bresennol o graffu llywodraeth leol. Edrychodd ei flog ar fyd newidiol craffu,
gan gynnwys ei rôl mewn arloesi, rheoleiddio ac ymgysylltu, yn ogystal â rôl craffu ei
hun.
Wedi tyfu ac yn ceisio darganfod ei ffordd; mae’n teimlo
fel bod craffu llywodraeth leol wrth y groesffordd. Roedd
y byd cafodd craffu ei eni iddi yn wahanol iawn ac mae
angen i graffu addasu i’r amgylchiadau heriol sydd o’i
gwmpas heddiw. Ond sut ddylai newid? Dwi eisiau
cyfeirio at dair rôl newydd fel ffyrdd posib o fynd; rheini
yw’r rolau arloesedd, rheoleiddio ac ymgysylltu.
Tyfu i fyny mewn Byd sy’n Newid
Yn ystod y cyfnod yn arwain i fynnu at beth sy’n
addo i fod yn gynhadledd craffu cyntaf mawr hynod o
arwyddocaol yng Nghymru, mae’n amser da i feddwl am sut allai craffu edrych yn y dyfodol.
Dwi’n hoffi’r thema ‘i gyd wedi tyfu i fyny’, wedi’r cyfan, mae craffu llywodraeth gyhoeddus,
a gafodd ei eni o’r Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 nawr yn ei arddegau. Ond gawn ni beidio
anghofio bod pobl yn eu harddegau ddim wedi tyfu i fynnu yn hollol eto; efallai yn fwy annibynnol
a chyfrifol mewn rhai ffyrdd, ond heb ymddiriedolaeth hollol yn eraill.
Mae craffu wedi dod yn bell iawn mewn 13 mlynedd ac mae llawer o esiamplau ardderchog o
graffu yn gwneud gwahaniaeth. Ond, hyd yn oed os bod craffu wedi aeddfedu fel swyddogaeth
(a dydw i ddim yn siŵr ei fod), dylai’r ffaith bod byd heddiw mor wahanol i’r un a gafodd craffu ei
eni iddi achosi i ni adlewyrchu.
Blog llawn Dave.

Cyflwyniad

Cyflwyniad Dave McKenna ar effiath craffu.
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Rôl Graffu y Cynghorydd
Rhwydwaith
Beth yw nod yr adran hon?
Nod yr adran hon yw i chi werthfawrogi mai nid dim ond sianel gyfathrebu arall yw cyfryngau
cymdeithasol. Mae craffu yn le perffaith i ddechrau datblygu perthynas rhwng y cynghorydd
rhwydwaith a’r cyhoedd.
Pwy sy’n rhannu’r wybodaeth yma?
Catherine Howe, Prif Weithredwr Public-I
Sut caiff y wybodaeth yma ei rhannu?
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei rhannu drwy gyflwyniad PowerPoint, blog a ysgrifennwyd ar ôl y
gynhadledd yn rhoi trosolwg o’r ddau weithdy; clip fideo yn darparu crynodeb o neges allweddol
y cyflwyniad, a negeseuon trydar cynrychiolwyr mewn cyswllt â’r gweithdy.

Cyflwyniad

Cyflwyniad Catherine Howe ar rôl y Cynghorydd rhwydwaith.

Catherine Howe, Prif Swyddog Gweithredol, Public-i
Dyma Catherine Howe o Public-i yn trafod sut mae cymdeithas yn newid yn seiliedig ar ddatblygiadau
mewn technoleg, a beth mae hynny’n ei olygu ar gyfer y gymuned gwasanaethau cyhoeddus.

Fideo o Catherine Howe

Adnoddau Craffu
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Rôl Graffu y Cynghorydd Rhwydwaith
Bu Catherine Howe o Public-I yn blogio am ei phrofiadau hi o’r gynhadledd craffu.
Fe edrychodd Catherine ar yr angen am ‘gynrychiolwyr rhwydweithiol, agored, cydgynhyrchiol a rhywun sy’n gyfforddus yn y byd digidol’, ac mae’n gofyn sut y bydden
ni’n dylunio cymdeithas ddemocrataidd i gymdeithas rwydweithiol?
Tuag at ddiwedd blwyddyn ddiwethaf mi wnes i redeg un neu ddau o sesiynau Rhwydwaith
Cynghorydd mewn cynhadledd Craffu wych a gafodd ei drefnu’n dda yng Nghymru. Un o’r
pethau sy’n creu argraff arnaf i pan rwy’n ymweld â Chymru yw’r ymrwymiad gwirioneddol tuag
at ddysgu amdano a ffeindio arfer da o fewn llywodraeth genedlaethol a lleol. Un o’r ffyrdd mae’r
gynhadledd hon yn gwneud hyn yw trwy ofyn i bob un o’r hwyluswyr i gyfrannu blogbost dilynol.
Dyma, yn hwyr braidd, fy ymdrech i.
Yn fy marn i o leiaf, y peth cyntaf i nodi yw’r cyswllt cryf sydd rhwng y meddylfryd y tu ôl i’r
Cynghorydd Rhwydwaith a’r cyfleoedd mae’r swyddogaeth graffu yn cynnig i ffeindio ffyrdd o
wneud pethau’n wahanol. Mae hyn yn hyd yn oed yn fwy gwir yng Nghymru, lle mae Deddf
Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 wedi agor i fyny sut gallwch gyrchu’r swyddogaeth craffu o fewn
llywodraeth leol. Fel canlyniad, mae llawer o waith yn cael ei wneud yng Nghymru i archwilio
ffyrdd y gallwn gynnwys y cyhoedd yn well yn y broses o atebolrwydd.
Yr hyn rwy’n gwerthfawrogi am y gynhadledd - ac sydd wedi aros gyda mi - oedd y pwyslais ar
yr angen i greu diwylliant o atebolrwydd. Un o’r sesiynau mwyaf pwerus i mi oedd Ymchwiliad
Cyhoeddus Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ganol Swydd Stafford, gan fod cymaint o’r
methiannau yn dod lawr i ymddygiad sefydliadol yn hytrach na jyst y broses neu ddata.
Blog llawn Catherine.
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Negeseuon trydar cynrychiolwyr

Neges drydar Dave McKenna

Neges drydar Dave McKenna

Neges drydar Alan Morris
Neges drydar Alan Morris

Neges drydar Dave McKenna
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Ymgysylltu â’r Cyhoedd ym
maes Craffu
Beth yw nod yr adran hon?
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi datblygu pecyn Ymgysylltu â’r Cyhoedd a ellir ei
addasu i gyd-fynd ag anghenion Aelodau Llywodraeth Leol.
Pwy sy’n rhannu’r wybodaeth yma?
Virginia Hawkins a Kevin Davies, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Sut caiff y wybodaeth yma ei rhannu?
Fersiwn ddiweddaraf o’r pecyn cymorth; blogiau a ysgrifennwyd cyn ac ar ôl y gynhadledd
Craffu; clipiau fideo sy’n rhoi crynodeb o neges(euon) allweddol a negeseuon trydar gan gynrychiolwyr yn ymateb i’r gweithdy a blogiau.

Ymgysylltu â’r Cyhoedd ym maes Craffu
Mae’r blog yma’n ymwneud â sut mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn annog mwy o
gyfranogiad ym mhwyllgor craffu. Rydym yn teimlo gallai’r dulliau hyn gael eu haddasu
i weddu i ymagweddau Llywodraeth Leol a gwasanaethau cyhoeddus eraill yng
Nghymru. Mae’r blog yma’n edrych ar sicrhau ein bod ni’n gweithio mewn ffyrdd sy’n
addas ar gyfer cyfranogwyr a sut bydd y gweithdy yn annog rhannu arfer da.
Ar ddydd Iau 28 Tachwedd, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cymryd rhan yng
Nghynhadledd Graffu Cymru gyfan a gaiff ei threfnu gan Swyddfa Archwilio Cymru yn Stadiwm
Swalec, Caerdydd. Cynhelir dau weithdy i drafod y mater o ‘gymryd rhan mewn gwaith craffu’ a
gaiff ei arwain gan Kevin Davies, sy’n aelod o adran Gyfathrebu’r Cynulliad, gyda’r nod o annog
rhagor o bobl i gymryd rhan mewn gwaith craffu pwyllgorau, a Virginia Hawkins, sydd wedi
gweithio yn y Cynulliad ers 10 mlynedd, ac sydd wedi bod yn rhan o bob agwedd ar waith craffu
yn ystod y cyfnod hwnnw, gan gynnwys cyfnod fel Clerc pwyllgor, cyfnod yn y Gwasanaeth
Ymchwil a chyfnod gyda’r Adran Gyfathrebu.
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Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi newid y ffordd y mae’n
cyfathrebu, er mwyn canolbwyntio llawer mwy ar y gwaith y mae’r Cynulliad yn ei wneud ar y
pryd, a siarad â grwpiau penodol o bobl sy’n debygol o ddangos diddordeb mewn pwnc, gan
weithredu fel cyfrwng i gael rhagor o bobl i gymryd rhan mewn gwaith craffu. Wrth wneud hynny,
rydym yn defnyddio pecyn cymorth mewnol ar-lein, sy’n amlinellu’r ffyrdd y gallwn ymgysylltu
â phobl y tu hwnt i ffyrdd traddodiadol o gyfrannu at waith craffu yn y Cynulliad, sef drwy
ysgrifennu at y pwyllgor neu drwy gael gwahoddiad i roi tystiolaeth.
Blog llawn.

Cyflwyniad

Cyflwynaid Virginia Hawkins ar ymgysylltu â’r cyhoedd.
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Virginia Hawkins, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Dyma Virginia Hawkins o Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod eu gwaith ar ymgysylltu â’r cyhoedd,
gan gynnwys sut mae rhaid I bobl prynu-i-mewn I’r ddiwylliant er mwyn gweithio’n effeithioll, ond mae’r
manteision yn fwy na’r ymdrech a’r adnoddau sydd angen.

Fideo o Virginia Hawkins
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Llawlyfr Ymgysylltu â’r Cyhoedd
Mae Kevin Davies yn adlewyrchu ar weithdy Cynulliad
Cenedlaethol Cymru, a wnaeth edrych ar rôl
ymgysylltiad cyhoeddus ym maes craffu. Mae’r blog
yn edrych ar yr hyn a wnaethant ar y diwrnod, sut
wnaethon nhw gofyn barn am faterion dilynol drwy
Twitter, a’r pecyn cymorth ymgysylltu â’r cyhoedd.
Mae’n deg dweud i Virginia a minnau dreulio llawer o amser
yn trafod y ffordd y byddem yn rhedeg ein gweithdy, a gallem
yn hawdd fod wedi meddwl am ddigon i lenwi diwrnod, felly
roedd cyfyngu hyd y gweithdy i awr yn dipyn o her.
Penderfynwyd y dylai’r gweithdai ganolbwyntio ar yr
egwyddor o gymryd rhan yn y gwaith craffu, ac ar rannu rhai
o’n profiadau gyda’r gynulleidfa. Roeddem yn teimlo hefyd
ei bod yn bwysig iawn i bobl gael cyfle i rannu syniadau â’i
gilydd yn y gweithdy. Gwnaethom gytuno y dylai ein gweithdai gael eu gweld fel man cychwyn,
ac y byddai’r blog hwn yn ffordd dda o lenwi’r bylchau, felly bant â’r cart…
Blog llawn gan Kevin.
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Negeseuon trydar

Neges drydar Stuart Hodges

Neges drydar Palmeriaid
Neges drydar Steve Barry

26

Adnoddau Craffu

Tystiolaeth o’r Effaith: Gwneud y gorau
o’ch buddsoddiad ym maes Craffu
Beth yw nod yr adran hon?
Mae’r adran hon yn ymwneud â datblygu eich dealltwriaeth o fodel ‘Enillion ar Fuddsoddiad’ a
ddatblygwyd gan y Ganolfan Craffu Cyhoeddus; yn ogystal â pham y datblygwyd y model, sut
a ble mae wedi cael ei ddefnyddio ac yn rhoi enghraifft o’r effaith wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd.
Pwy sy’n rhannu’r wybodaeth yma?
Brenda Cook, Canolfan Craffu Cyhoeddus
Sut caiff y wybodaeth yma ei rhannu?
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei rhannu drwy gyflwyniad PowerPoint, clip fideo yn darparu crynodeb o’r neges allweddol o’r cyflwyniad a negeseuon trydar cynrychiolwyr mewn perthynas â’r
gweithdy.

Cyflwyniad

Cyflwyniad Brenda Cook ar ddarparu tystiolaeth o’r effaith.

Brenda Cook, Canolfan Craffu Cyhoeddus
Dyma Brenda Cook o’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus yn trafod sut gall model dychwelyd ar fuddsoddiad a
ddatblygwyd gan y Ganolfan Craffu Cyhoeddus cael ei ddefnyddio o amgylch anghydraddoldebau iechyd.

Fideo o Brenda Cook
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Negeseuon trydar

Neges drydar Tanwen Haf

28

Neges drydar Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru
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Dileu’r Ofn o Graffu
ar Gyllideb
Beth yw nod yr adran hon?
Mae’r adran hon yn ymwneud ag ennill gwell ddealltwriaeth o’r broses o graffu ar gyllideb a
rhoi hyder i chi i gwestiynu, meithrin gwydnwch wrth gwestiynu a cheisio deall cynigion ar gyfer
cyllidebau.
Pwy sy’n rhannu’r wybodaeth yma?
John Dwight, Swyddfa Archwilio Cymru a Chris Tidswell, CIPFA
Sut caiff y wybodaeth yma ei rhannu?
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei rhannu drwy gyflwyniad PowerPoint a clip fideo yn darparu
crynodeb o neges allweddol y cyflwyniad.
Cyflwyniad
Cyflwyniad John Dwight a Chris Tidswell ar graffu ar gyllidebau.

John Dwight, Swyddfa Archwilio Cymru

Yn y clip yma mae John Dwight o Swyddfa Archwilio Cymru a Chris Tidswell o Sefydliad Siartredig
Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) yn trafod y pwysigrwydd o adeiladu ymddiriedaeth, a bod yr
aelodau’n datblygu dealltwriaeth dda o’r wybodaeth sydd ei hangen er mwyn i swyddogion ddarparu’r
wybodaeth ansawdd da sydd angen.

Fideo o John Dwight
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Defnyddio Craffu Seiliedig
ar Wybodaeth/Tystiolaeth
Beth yw nod yr adran hon?
Byddwch yn ennill gwybodaeth am adnabod pa mor ddefnyddiol yw data a gwybodaeth wedi’u
cynnwys mewn adroddiadau ac yn dysgu sut i ofyn cwestiynau perthnasol.
Pwy sy’n rhannu’r wybodaeth yma?
Huw Rees, Swyddfa Archwilio Cymru a Simon Brown, Clive Phillips, Gerard Kerslake a Huw
Davies, Estyn
Sut caiff y wybodaeth yma ei rhannu?
Mae’r wybodaeth yn cael ei rhannu drwy gyflwyniad PowerPoint, blog wedi’i ysgrifennu ar
ôl y gynhadledd yn cynnwys trosolwg o’r gweithdy; clip fideo yn darparu crynodeb o’r prif
neges(euon) o’r cyflwyniad a negeseuon trydar yn ymateb i’r gweithdy.

Fe wnaeth Huw Rees blogio ar ganfod pa mor ddefnyddiol yw’r data a gwybodaeth
sydd mewn adroddiadau a nodi pa mor ddefnyddiol yw data a’r wybodaeth a
gynhwysir yn yr adroddiadau a’u galluogi i ofyn cwestiynau perthnasol. Trafododd Huw
sut mae craffu yn wynebu amser heriol a sut fydd gweithdai yn y gynhadledd yn annog
rhannu syniadau.
Bydd ymhell dros 200 o gynrychiolwyr o’r Gymuned Archwilio
yng Nghymru yn mynychu Cynhadledd ‘Goleuni ar Graffu‘, sydd
yn cael ei chynnal ar 28 Tachwedd 2013 yn y Stadiwm Swalec
yng Nghaerdydd.

			

Mae’r gynhadledd yn cael ei chynnal ar y cyd rhwng Swyddfa
Archwilio Cymru, y Ganolfan Craffu Gyhoeddus, Cymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru ac Ysgol
Fusnes Caerdydd. Mae’n gwneud synnwyr i’r holl bartneriaid
sy’n ymwneud â gwella craffu yng Nghymru uno i gynnal y
digwyddiad yma. Mae mynychwyr a ni yn rhannu pwrpas
cyffredin, felly mae hwn yn gyfle unigryw i ddod at ein gilydd i
fanteisio ar ein gwybodaeth a’n profiad, ac i rannu a dysgu o
syniadau ac atebion i wella Craffu yng Nghymru.

				 Blog llawn Huw.
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Simon Brown, Estyn
Yn y fideo yma mae Simon Brown o Estyn a Huw Rees o Swyddfa Archwilio Cymru yn trafod eu gweithdy,
a oedd yn ail-greu cyngyfarfod craffu er mwyn rhoi cyfle i fynychwyr edrych ar yr adroddiadau enghreifftiol,
eu herio nhw a’u defnyddio i ofyn y cwestiynau cywir i gyfranogwyr.

Fideo o Simon Brown

Negeseuon trydar cynrychiolwyr yn ymateb i’r gweithdy

Neges drydar Bethan Davies
Neges drydar Bethan Davies

Neges drydar Bethan Davies
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Craffu Cydweithredol:
Myfyrdodau o Ymarfer
Beth yw nod yr adran hon?
Mae’r adran hon yn ymwneud â rhannu dysgu o astudiaeth ddiweddar ar graffu ar y cyd.
Pwy sy’n rhannu’r wybodaeth hon?
James Downe a Rachel Ashworth, Ysgol Fusnes Caerdydd a chynrychiolwyr o Prosiect Gwyrdd.
Sut caiff y wybodaeth hon ei rhannu?
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei rhannu drwy gyflwyniad PowerPoint, blog a ysgrifennwyd ar ôl
y gynhadledd yn cynnwys trosolwg o’r gweithdy; clip fideo yn darparu crynodeb o’r neges(euon)
allweddol o’r cyflwyniad a negeseuon trydar gan gynrychiolwyr yn ymateb i’r gweithdy.

Bydd yr adnodd hwn yn rhannu’r hyn a ddysgwyd o astudiaeth ddiweddar ar graffu ar y cyd
ac yn gwella’r ddealltwriaeth o’r buddion a’r heriau o weithio ar y cyd drwy astudiaeth achos o
Brosiect Gwyrdd.

Cyflwyniad

Cyflwyniad James Downe ar graffu ar y cyd.

James Downe, Ysgol Fusnes Caerdydd
Dyma James Downe o Ysgol Fusnes Caerdydd yn trafod pwyntiau allweddol y gweithdy,
gan gynnwys adnoddau ariannol ac amser swyddog penodedig.

Fideo o James Downe
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Craffu Cydweithredol: Myfyrdodau o Ymarfer
Cawsom air gyda Hazel Ilett, Rheolwr Craffu, Cyngor Sir Fynwy a Jonathan Jones,
Rheolwr Craffu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dilyn y gynhadledd Goleuni ar
Graffu, a gofynnwyd am eu hymateb i graffu cydweithredol. Maen nhw’n edrych ar
yr heriau, yr angen i gael rhywun penodol i weithio ar y prosiect, a’r pwysigrwydd o
ymddiriedaeth a datblygu perthnasau.
Mae craffu cydweithredol yn gymhleth … ac mae craffu ar y cyd ar bwnc dadleuol iawn, sef trin
gwastraff trefol, hyd yn oed yn fwy cymhleth – doeddwn ni ddim rili yn gwybod pa mor gymhleth
y gellid craffu ar y cyd bod! Er hynny rydym wedi clywed mai ein prosiect yw’r prosiect mwyaf
arwyddocaol ar graffu ar y cyd a gynhaliwyd yng Nghymru (ac mae’n debyg yn Lloegr hyd yma),
felly mae’n hen bryd i ni adlewyrchu ‘nôl arno a rhannu ychydig o wersi allweddol gydag eraill
sydd eisiau craffu ar y cyd ….. ac wrth gwrs, mae synnwyr trannoeth yn beth arbennig!
Fe wnaeth Llywodraeth Cymru comisiynu Ysgol Fusnes Caerdydd (Canolfan Ymchwil
Llywodraeth Leol a Rhanbarthol) i ddarparu briff ymchwil mawr ar ddatblygu diwylliant craffu
ar y cyd mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru.
Os mai jyst un neges ‘da chi’n cymryd o’n gweithdy ni, hoffwn ni eich bod chi’n cymryd yr un
‘ma – gallwch gael y trefniant ffurfiol perffaith a’r holl brotocolau yn y byd, ond eto gall craffu ar
y cyd cwympo yn y camau cyntaf. Rhaid bod yna lot o ymdrech bersonol i ddod ag aelodau at
ei gilydd yn anffurfiol er mwyn ddatblygu ymdeimlad o ‘hunaniaeth craffu ar y cyd’ i graffu fod
yn llwyddiannus. Os da chi ddim yn magu ‘diwylliant craffu ar y cyd’ a goresgyn yr holl heriau
gwleidyddol o’ch blaen chi ar eich llwybr i lwyddiant, bydd craffu cydweithredol yn rhywbeth
sydd ‘yma heddiw, wedi mynd yfory’.
Blog llawn gan Hazel a Jonathan.
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Negeseuon trydar cynrychiolwyr yn ymateb i’r gweithdy

Neges drydar Alan Morris

Neges drydar Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru

Neges drydar Elizabeth Evans
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Beth all ddigwydd yn y dyfodol?
Dyma Rebecca David-Knight, Rheolwr Rhaglen Craffu Cymru ar gyfer y Ganolfan
Craffu Cyhoeddus, yn edrych ar bwysigrwydd gwrando gweithredol wrth graffu. Mae
Rebecca yn esbonio sut mae tîm hyfforddiant yn y gweithle y Samariaid wedi helpu i’r
Ganolfan Craffu Cyhoeddus i archwilio technegau fel eglurhad, crynodeb, a defnydd
gofalus o-gwestiynau agored.
Beth ydych chi’n ei ddweud go iawn?” – Sicrhau trosolwg a chraffu effeithiol trwy
wrando gweithredol
Mae’r gallu i gwestiynu’r rhai sy’n
gwneud penderfyniadau yn agored
yn fynegiant cryf o ddemocratiaeth.
Ar lawer ystyr, gellir dweud bod y
weithred o holi a stilio’r sawl sydd
mewn awdurdod yn diffinio ac yn
cynrychioli rôl herio trosolwg a
chraffu, yn enwedig os gwneir hynny
yn yr arena gyhoeddus.
Serch hynny, i lawer o bwyllgorau
trosolwg a chraffu, mae mwy i
gwestiynu na dim ond herio er mwyn
herio – mae’n ffordd o sbarduno gwelliannau mewn gwasanaethau cyhoeddus ac o sicrhau bod
y system o wneud penderfyniadau’n gynhwysol, yn gadarn ac yn atebol.
Er bod pwyslais mawr ar ddefnyddio cwestiynau wrth graffu, dydw i ddim bob amser yn meddwl
bod digon o sylw’n mynd i’r broses o ateb. Wedi’r cyfan, mae’n fater o roi a derbyn ac mae’n
bwysig cadw’r ddysgl yn wastad rhwng y ddau. I ddyfynnu Mark Twain, “If we were supposed to
talk more than we listen, we would have two tongues and one ear.”
Blog llawn gan Rebecca.
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Tim Gilling, Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol, Ganolfan Craffu Cyhoeddus
Dyma Tim Gilling o’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus yn trafod sut bydd craffu da yn hanfodol yn y
blynyddoedd i ddod, gan fydd yn chwarae rhan hanfodol mewn y ffordd mae penderfyniadau yn cael eu
gwneud ynghylch buddsoddiad mewn gwasanaeth cyhoeddus.

Fideo o Tim Gilling

Negeseuon trydar cynrychiolwyr yn ymateb i’r gweithdy

Neges drydar Dave McKenna
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Neges drydar Alan Morris
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Adnoddau defnyddiol eraill
Bwrdd Pintrest Goleuni ar Graffu
http://www.pinterest.com/goodpracticewao/goleuni-ar-graffu-gwneud-y-mwyaf-ochbuddsoddiad/
Ydy craffu ar fin dod i oed …… ?
http://goodpracticeexchange.wordpress.com/2013/09/13/ydy-craffu-ar-fin-dod-i-oed/
Craffu Cymdeithasol
http://goodpracticeexchange.wordpress.com/2013/09/17/craffu-cymdeithasol/
Goleuadau, camera, amdani!
http://goodpracticeexchange.wordpress.com/2013/10/02/goleuadau-camera-amdani/
Ymestyn Allan, Tynnu i Mewn
http://goodpracticeexchange.wordpress.com/2013/10/23/ymestyn-allan-tynnu-i-mewn/
Synfyfyrio gan Blentyn Bach ar Twitter
http://goodpracticeexchange.wordpress.com/2013/11/05/synfyfyrio-gan-blentyn-bach-artwitter/
All along the watchtower – #Scrutiny13
http://goodpracticeexchange.wordpress.com/2013/11/19/all-along-the-watchtower-scrutiny13/
Craffu Celtaidd – rhannu gwersi ar draws Môr Iwerddon
http://goodpracticeexchange.wordpress.com/2013/12/16/craffu-celtaidd-rhannu-gwersi-ardraws-mor-iwerddon/
Y Flwyddyn y daeth Craffu yn gymdeithasol – Ymgyrch Cyfryngau Cymdeithasol y Gynhadledd
Craffu
http://goodpracticeexchange.wordpress.com/2014/01/09/y-flwyddyn-y-daeth-craffu-yngymdeithasol-ymgyrch-cyfryngau-cymdeithasol-y-gynhadledd-craffu-alan-morris/
Scotland’s public sector workforce: Good practice guide
http://www.audit-scotland.gov.uk/docs/central/2013/nr_131128_public_sector_workforce_
guide.pdf
Craffu Da? Cwestiwn Da!
http://www.wao.gov.uk/cy/cyhoeddi/craffu-da-cwestiwn-da-astudiaeth-wella-archwilyddcyffredinol-cymru-craffu-mewn-llywodraeth
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