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Rhagair 
 
 
Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi’r canllawiau statudol hyn a wnaed o dan 
ddarpariaethau Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. Prif fwriad y Mesur yw 
cryfhau rôl cynghorwyr, yn enwedig y rhai sy’n gwasanaethu y tu allan i 
arweinyddiaeth y cyngor, wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau a’u swyddogaethau 
pwysig, ac mae’r canllawiau hyn yn ceisio atgyfnerthu hyn. 
 
Yn sgil yr etholiadau lleol eleni, mae llawer o gynghorwyr newydd wedi’u hethol i’n 
hawdurdodau lleol ac rwy’n awyddus i sicrhau eu bod nhw, a’r aelodau profiadol a 
ail-etholwyd, yn cael y cymorth gorau posibl gan eu hawdurdod lleol. Mae’r Mesur a’r 
canllawiau hyn yn sicrhau bod pob aelod, yn enwedig y rhai newydd, yn cael lefelau 
rhesymol o hyfforddiant a datblygiad a byddwn yn gweithio gyda Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru ac eraill i sicrhau bod hynny’n digwydd. Rydym hefyd wedi 
cyflwyno Pwyllgorau Gwasanaethau Democrataidd i sicrhau bod rôl cynghorwyr nad 
ydynt yn aelodau gweithrediaeth yn cael ei chefnogi’n llawn, gan gynnwys pan 
fyddant yn cyflawni gwaith pwysig fel crafwyr. 
 
Rydym hefyd yn gofyn i gynghorau sicrhau bod cyfarfodydd y cyngor yn cael eu 
cynnal ar amser sy’n gyfleus i’r rhan fwyaf o aelodau. Mae’r canllawiau ar amseru 
cyfarfodydd yn dweud y dylai pob aelod gael cyfle i gyfrannu a byddaf yn disgwyl i 
awdurdodau lleol roi ystyriaeth arbennig i gynghorwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu 
neu gyflogaeth a all eu hatal rhag mynychu cyfarfodydd ar adegau traddodiadol. 
Gobeithio y byddwn yn gallu cefnogi’r broses hon ymhellach pan fyddwn mewn 
sefyllfa i gyflwyno’r darpariaethau ar fynychu o bell mewn cyfarfodydd, ar ôl i ni 
dreialu’r broses hon. 
 
Credaf fod gan bob aelod etholedig gyfraniad pwysig i’w wneud. Fodd bynnag, 
mae’n hollbwysig bod y rhai nad ydynt yn rhan o’r tîm arwain yn cydnabod y mandad 
pwysig a hanfodol sydd ganddynt o ran craffu ar y tîm arwain a’i ddwyn i gyfrif a 
sicrhau bod ein gwasanaethau cyhoeddus yn effeithiol ac effeithlon drwy’r gwaith 
craffu hwnnw.   
 
Mae ein Rhaglen Lywodraethu’n cydnabod bod democratiaeth leol gref yn hanfodol 
er mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus da. Rydym am sicrhau gwaith craffu 
sy’n annibynnol, sydd â digon o adnoddau ac sy’n effeithiol er mwyn nodi unrhyw 
wendidau mewn darpariaeth gwasanaeth a chynnig gwelliannau. Yn hyn o beth, y 
cynghorydd nad yw’n aelod gweithrediaeth yw llygaid, clustiau a llais yr etholwyr y 
mae’n eu cynrychioli ac mae’n hanfodol bod pob cynghorydd yn cyfrannu’n llawn at y 
craffu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Wrth wneud hynny, mae’n bwysig bod y cyhoedd yn ymgysylltu â’r broses graffu ac 
yn gallu dylanwadu arni; dylai’r canllawiau ar ymgysylltu â’r cyhoedd wrth graffu a 
galwadau cynghorwyr am gamau gweithredu annog hyn.  
 
 

 
 
 
 
Carl Sargeant AC 
Y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau 
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Pennod 1  Amseru Cyfarfodydd Cyngor 
 
Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 6 Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2011 

 
Cyflwyniad 
 
1.1 Mae Rhan 1 y Mesur yn cynnwys darpariaethau sy’n ymwneud ag atgyfnerthu 
democratiaeth leol. Yn fwy penodol, mae Pennod 1 y Rhan yn ymdrin â “hybu a 
chefnogi aelodaeth o awdurdodau lleol” ac adran 6 yn ymwneud ag amseru 
cyfarfodydd. 
 
1.2 Deilliodd y darpariaethau hyn o gynigion a ddatblygwyd yn At ein 
gwasanaeth?, adroddiad Panel Arbenigol Comisiwn Cynghorwyr Cymru a 
gyhoeddwyd yn 2009. Roedd yn cynnwys nifer o argymhellion gyda’r nod o wneud 
gwasanaeth llywodraeth leol yn fwy deniadol i groestoriad mwy amrywiol o’r 
boblogaeth sy’n oedolion. Roedd yr argymhellion yn cynnwys rhoi mwy o bwyslais ar 
rolau cynghorwyr “meinciau cefn”, gan gynnwys cyflwyno trefniadau ar gyfer 
mynychu cyfarfodydd cyngor o bell, adolygiad o ymrwymiadau amser cynghorwyr, 
arolwg chwe-misol i bennu anghenion cymorth cynghorwyr a chysylltu â chyflogwyr i 
geisio denu mwy o ymgeiswyr o blith y gweithlu cyflogedig. 
 
1.3 Yn y cyd-destun hwn, mae amser cyfarfodydd awdurdodau lleol yn 
arwyddocaol iawn gan y gall effeithio ar ba mor barod yw unigolion i ystyried sefyll 
etholiad.   
 
Yr hyn y mae’r Mesur yn gofyn amdano 
 
1.4 Canllawiau statudol yw’r rhain, a gyhoeddwyd yn unol ag adran 6 (1) y Mesur. 
Yn rhinwedd adran 6 (2) y Mesur, rhaid i awdurdodau lleol ystyried y canllawiau hyn 
mewn perthynas â pha bryd a pha mor aml y cynhelir cyfarfodydd awdurdod lleol. Y 
cyfarfodydd perthnasol yng nghyd-destun y canllawiau yw cyfarfodydd y cyngor 
llawn ac unrhyw un o bwyllgorau neu is-bwyllgorau’r cyngor. 
 
Adolygu’r trefniadau presennol 
 
1.5 Dim ond aelodau o weithrediaeth y cyngor a ystyrir yn gynghorwyr “amser 
llawn”,  ac adlewyrchir hynny yn lefelau’r taliadau y mae hawl ganddynt i’w derbyn 
am eu cyfrifoldebau arbennig. Ar y llaw arall, ystyrir bod aelodau nad ydynt yn 
aelodau o’r weithrediaeth yn cyflawni’r hyn sy’n cyfateb i rôl “ran-amser” ac mewn 
llawer o achosion, bydd angen gwneud lle iddi ochr yn ochr ag ymrwymiadau eraill 
cynghorwyr. 
 
1.6 Er bod llawer o gynghorwyr wedi ymddeol, canfu’r Panel Arbenigol fod eraill 
yn cael anhawster i gyfuno eu hymrwymiadau gwaith a dyletswyddau’r cyngor, neu, 
mewn achosion eraill, llwyddent i wneud hynny drwy aberthu unrhyw amser personol 
o werth. 
 

 1 
 



 

1.7 I lawer o ddarpar gynghorwyr mewn gwaith amser llawn, mae i ba raddau 
mae eu cyflogwyr yn cefnogi eu hymrwymiad newydd yn fater allweddol. Er  bod 
deddfwriaeth cyflogaeth1 yn rhoi hawl i gynghorwyr gael amser o’r gwaith i gyflawni 
dyletswyddau cyhoeddus, gall gweithredu hynny’n ymarferol fod yn dipyn mwy o her. 
 
1.8 Pa bryd a pha mor aml y cynhelir cyfarfodydd yw’r broblem fwyaf yn hyn o 
beth. Mae modd cyflawni dyletswyddau eraill ar adegau sy’n gyfleus i’r unigolyn ond 
cynhelir cyfarfod ar amser penodol ac (oni bai bod trefniadau wedi’u gwneud ar gyfer 
mynychu cyfarfod o bell) mewn man penodol.  
 
1.9 Nid yw’n ymarferol nac yn ddymunol i Lywodraeth Cymru ragnodi pryd a pha 
mor aml y dylid cynnal cyfarfodydd cyngor llawn, pwyllgorau ac is-bwyllgorau gan 
mai materion i bob awdurdod lleol eu hystyried yn unigol yw’r rhain. Fodd bynnag, 
mae’n bwysig nad yw awdurdodau lleol yn parhau i gynnal eu cyfarfodydd ar yr un 
amser ag erioed, a hynny oherwydd diffyg ysgogiad i newid. Ni fydd trefniant 
traddodiadol neu gyfleus i genhedlaeth flaenorol o gynghorwyr o anghenraid yn 
gyfleus i do newydd o gynghorwyr.  
 
1.10 Dylai pob awdurdod lleol adolygu’r amserau y cynhelir y cyfarfodydd o leiaf 
unwaith bob tymor, yn fuan ar ôl ethol y cyngor newydd os yn bosibl. Fel arfer, dylid 
cynnal cyfarfodydd ar amserau o’r dydd, mewn lleoliadau ac mor aml ag sy’n gyfleus 
i’w haelodau a, chyn belled ag y bo’n ymarferol, dylent roi sylw i faterion 
cydraddoldeb ac amrywiaeth. Dylai cynghorau ddod o hyd i ffyrdd o gynnal arolwg 
o’r hyn fyddai orau gan eu haelodau, ar ôl pob etholiad o leiaf, a dylent ymrwymo i 
weithredu ar sail y canlyniadau. Dylid cynnal yr arolwg o fewn tri mis i etholiadau 
cyffredin. Mater i bob awdurdod yn unigol fydd penderfynu pa mor aml y dylid cynnal 
arolygon o’r fath.  
 
1.11 Er y gallai’r broses hon olygu newid i batrymau gwaith rhai cynghorwyr a fu’n 
gwasanaethu ers amser maith, byddai’n werth ei wneud pe bai’n golygu fod y cyngor 
yn llwyddo’n well i gadw cynghorwyr newydd sydd â dyletswyddau allanol. 
 
1.12 Gallai materion sydd i’w hystyried wrth gynnal arolwg gynnwys y canlynol: 
 

• Ai cyfarfodydd a gynhelir yn ystod y dydd neu gyda’r nos fyddai orau gan y 
cynghorydd? 

• A oes adegau penodol sy’n peri anhawster i gynghorwyr â nodweddion 
penodol, fel oed, rhyw, crefydd, cynghorwyr â dyletswyddau gofal, 
cynghorwyr sy’n gweithio? 

 
1.13 O ganlyniad i’r arolwg hefyd, dylai awdurdodau lleol ystyried y  manteision 
posibl o gylchdroi amserau cyfarfodydd am nad oes modd plesio pawb o’u haelodau 
bob amser. Wrth gwrs, byddai’n rhaid rhoi cyhoeddusrwydd amlwg i drefniadau o’r 
fath er budd aelodau’r cyhoedd. 
 

                                                 
1 Adran 50 o Ddeddf Hawliau Cyflogaeth 1996 (1996 p18) 
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Pennod 2 Hyfforddi A Datblygu Aelodau O Awdurdod Lleol 
 

Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 7 Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2011 
 
Cyflwyniad 
 
2.1 Mae Rhan 1 y Mesur yn cynnwys darpariaethau sy’n ymwneud ag atgyfnerthu 
democratiaeth leol. Mae Pennod 1 y Rhan yn ymwneud â’r gefnogaeth a ddarperir i 
aelodau o awdurdod lleol ac mae adran 7 yn y bennod honno’n darparu ar gyfer 
hyfforddi a datblygu’r aelodau hyn. 
 
2.2 Cyhoeddir y canllawiau statudol hyn o dan adran 7(4) y Mesur ac adran 71 
Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae’r canllawiau’n ymwneud â’r angen i 
awdurdodau lleol sicrhau cyfleoedd hyfforddi a datblygu rhesymol i’w haelodau fel 
sy’n ofynnol o dan adran 7 y Mesur. 
 
Yr hyn y mae’r Mesur yn gofyn amdano 
 
2.3 Mae adran 7 yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol sicrhau y darperir 
cyfleoedd hyfforddi a datblygu rhesymol i’w haelodau. Hefyd, rhaid sicrhau y rhoddir 
cyfle i bob aelod gael adolygiad blynyddol o’i anghenion hyfforddi a datblygu. Fodd 
bynnag, dylid nodi nad yw’r darpariaethau hyn yn berthnasol i arweinydd 
gweithrediaeth awdurdod sy’n gweithredu gweithrediaeth arweinydd a chabinet. 
 
2.4 Os yw aelod yn penderfynu cael adolygiad blynyddol o’i anghenion hyfforddi a 
datblygu, rhaid i’r awdurdod sicrhau bod yr adolygiad yn cynnwys cyfle i’r aelod gael 
ei gyfweld gan berson y mae’r awdurdod yn ei ystyried yn “briodol gymwys” i roi 
cyngor ynghylch anghenion hyfforddi a datblygu'r aelod. 
 
2.5 Mewn perthynas â’r swyddogaethau hyn, mae’n ddyletswydd ar awdurdod 
lleol i ystyried y canllawiau a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru. 
 
Canllawiau 
 
Cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu Rhesymol 
 
2.6 Nid yw’r Mesur yn diffinio beth sy’n gyfle hyfforddi a datblygu rhesymol at 
ddibenion adran 7. Mae Llywodraeth Cymru’n argymell bod awdurdodau lleol yn 
darparu cyfleoedd yn ymwneud â’r hyn sy’n hanfodol er mwyn i aelod o awdurdod 
lleol gyflawni ei rôl yn effeithiol. 
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2.7 Nid yw’r rhestr isod yn rhoi sylw i bob agwedd, ond mae’n nodi rhai o’r 
meysydd hyfforddiant y gallai awdurdodau lleol ystyried eu darparu ar gyfer eu 
haelodau. 
 

• Ymsefydlu  
• Rôl a swyddogaethau’r weithrediaeth, y cyngor a’i swyddogion 
• Trosolwg a chraffu 
• Technoleg gwybodaeth 
• Cod ymddygiad  
• Rôl cynghorydd fel aelod lleol 
• Ymgysylltu â’r cyhoedd 
• Hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

 
2.8 Nid oes rhaid darparu hyfforddiant ar wahân yn y meysydd uchod. Nid oes 
dim o’i le ar hyfforddiant sy’n cyfuno un neu fwy o’r meysydd. Argymhellir bod gan 
bob aelod gynllun datblygiad personol sy’n cael ei adolygu’n rheolaidd. Gellid ei 
ddefnyddio i gefnogi adolygiad blynyddol o anghenion hyfforddi a datblygu aelod o 
awdurdod lleol fel sy’n ofynnol o dan y Mesur.  
 
2.9 Argymhellir mai’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Pwyllgor GD) sydd 
â’r cyfrifoldeb cyffredinol dros benderfynu beth ddylid eu hystyried yn gyfleoedd 
hyfforddi a datblygu rhesymol fel rhan o’i swyddogaeth i ddarparu cefnogaeth i 
aelodau gyflawni eu swyddogaethau. Yn ogystal â’r rhestr a nodir ym mharagraff 2.7, 
gallai’r Pwyllgor GD ystyried ychwanegu rhai meysydd polisi yr ystyrir bod 
hyfforddiant yn hanfodol ar eu cyfer, er enghraifft cynllunio neu drwyddedu. 
 
2.10 Gellid cynnwys y cyfleoedd hyfforddi a datblygu y cytunir arnynt mewn 
strategaeth ddatblygu gyhoeddedig. Gallai awdurdodau lleol ddefnyddio Siarter 
Cefnogi a Datblygu Aelodau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (“y Siarter”) fel 
canllaw ar gyfer datblygu eu strategaethau. Gallai awdurdodau lleol ystyried y 
gofynion ar gyfer cyflawni’r Siarter wrth ddatblygu eu strategaethau a’u rhaglenni. 
 
2.11 Efallai na fydd modd diwallu anghenion hyfforddi a datblygu rhesymol aelodau 
awdurdodau lleol o fewn yr awdurdod bob amser. Gallai’r strategaeth ddatblygu 
gynnwys gweithdrefnau ar gyfer comisiynu cyrff allanol i ddarparu hyfforddiant a 
chynghorir awdurdodau lleol i gysylltu â swyddogion datblygu aelodau Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wrth ddrafftio gweithdrefnau o’r fath. Argymhellir 
bod y Pwyllgor GD yn cynnig y swm priodol o arian fydd i’w neilltuo ar gyfer prynu 
hyfforddiant allanol. 
 
Adolygiad Blynyddol 
 
2.12 Rhaid sicrhau bod adolygiad blynyddol o anghenion hyfforddi a datblygu ar 
gael i bob aelod o’r awdurdod (ac eithrio arweinydd gweithrediaeth – gweler 
paragraff 23). Argymhellir bod llawer o anghenion hyfforddi a datblygu aelodau 
awdurdodau lleol yn cael eu nodi drwy ddefnyddio adolygiadau o’r fath. 
 
2.13 Rhaid i’r adolygiad gynnwys cyfle i gael cyfweliad wedi’i drefnu o flaen llaw 
rhwng yr aelod a pherson priodol gymwys (gweler paragraffau 2.17-2.22). Gallai’r 
cyfweliad gynnwys adolygiad o’r cyfleoedd hyfforddi a datblygu a dderbyniodd yr 
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aelod dros y flwyddyn ddiwethaf (neu gyfnod priodol os mai newydd ei ethol y mae’r 
aelod). 
   
2.14 Gallai awdurdodau lleol ystyried manylu ar ganlyniad y cyfweliad mewn 
cynllun a gytunwyd sy’n pennu’r anghenion hyfforddi a datblygu, os oes rhai, ar gyfer 
y flwyddyn i ddod. Argymhellir bod y cynllun datblygu personol hwn yn cael ei roi i’r 
aelod a’i lofnodi gan yr aelod a’r sawl sy’n adolygu. Dogfen breifat yw hon na 
ddisgwylir i’r awdurdod na’r aelod ei chyhoeddi, er bod yr aelod yn rhydd i gyhoeddi 
manylion yn ei adroddiad blynyddol am unrhyw gyfleoedd hyfforddi a datblygu y 
manteisiodd arnynt os yw’n dymuno gwneud hynny. 
 
2.15 Wrth gyflawni’r safon sy’n ofynnol ar gyfer y Siarter, bydd angen i awdurdodau 
lleol fabwysiadu disgrifiadau rôl ar gyfer swyddi arweinydd, dirprwy arweinydd, aelod 
gweithrediaeth, aelod craffu, cadeirydd pwyllgor craffu a chadeiryddion pwyllgorau 
statudol a phwyllgorau ardal. Gellid defnyddio’r disgrifiadau fel canllaw i’r sgiliau y 
bydd gofyn i’r aelod perthnasol feddu arnynt.  
 
2.16 Asesiad o anghenion hyfforddi a datblygu yw’r adolygiad. Gallai awdurdod 
lleol ystyried egluro i’r aelodau nad adolygiad o berfformiad nac asesiad o ba mor 
dda neu ba mor wael y mae aelod yn cyflawni ei ddyletswyddau yw’r adolygiad. 
Mater i’r etholwyr ei farnu yn y blwch pleidleisio yw hynny, nid gofyniad statudol.  
 
Priodol Gymwys  
 
2.17 Mater i’r awdurdod lleol yw penderfynu pwy ellid ei ystyried yn berson priodol 
gymwys i gynnal cyfweliadau ag aelodau awdurdod lleol i drafod eu hanghenion 
hyfforddi a datblygu fel rhan o’u hadolygiad blynyddol. Gellid dyrannu’r cyfrifoldeb 
hwn i’r Pwyllgor GD o fewn yr awdurdod. Yn y rhan fwyaf o achosion, efallai nad 
mater o enwi unigolion fydd hyn, ond yn hytrach, proses o ddisgrifio swydd neu 
ddeiliad swydd (ond gweler paragraff 2.22 isod). Nid yw’n debyg o fod yn briodol nac 
yn ddymunol i un person fod â chyfrifoldeb dros gynnal pob un o’r cyfweliadau. 
 
2.18 Mae gan rai awdurdodau lleol ddulliau amrywiol eisoes o adolygu anghenion 
hyfforddi a datblygu eu haelodau. Mae’r dulliau’n cynnwys arweinyddion grwpiau’n 
cynnal cyfweliadau â’u haelodau neu gyfweliadau a gynhelir gan yr arweinydd ac 
aelodau gweithrediaeth. Mae’r ddau ddull yn ffyrdd cwbl dderbyniol o gydymffurfio â 
gofynion y Mesur. 
 
2.19 Fodd bynnag, hwyrach y byddai’n well gan awdurdodau drosglwyddo’r 
ddyletswydd i’w swyddogion adnoddau dynol. Os dewisant wneud hynny, gall 
awdurdodau lleol ystyried gwneud Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd 
(Pennaeth y GD) yn gyfrifol am gydweithio gyda swyddogion adnoddau dynol ar 
gyfer y rhan hon o’u gwaith. Pe bai Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig yn cael ei 
bennu’n berson priodol gymwys i gynnal cyfweliad, yna ni fyddai disgwyl iddo weithio 
o dan oruchwyliaeth Pennaeth y GD.  
 
2.20 Hwyrach y byddai’n well gan rai awdurdodau logi ymgynghorwyr allanol neu 
gydweithwyr i gynnal cyfweliadau ac mae hyn hefyd yn dderbyniol. Anogir 
awdurdodau lleol i benodi Hyrwyddwr Datblygu Aelodau o blith eu cynghorwyr. 
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2.21 Argymhellir na ddylai’r system gyflwyno unrhyw beth annisgwyl a dylai’r 
aelodau unigol wybod pwy fydd yn cynnal y cyfweliad. Gallai awdurdodau lleol 
ystyried cynnwys opsiwn yn eu trefniadau i aelodau ofyn i Bennaeth y GD drefnu bod 
person gwahanol yn cynnal eu cyfweliad os oes rheswm da dros wneud hynny.  
 
2.22 I gloi, rhaid i awdurdodau sicrhau bod unrhyw un sy’n cynnal cyfweliad wedi 
derbyn hyfforddiant addas ar gyfer gwneud hynny ac fe’u cynghorir i gysylltu â CLlLC 
i sicrhau bod hyn yn digwydd. Felly, hyd yn oed os yw awdurdod wedi dewis 
dyrannu’r ddyletswydd o gynnal adolygiadau i swydd yn hytrach nag i unigolyn, dylai 
deiliad y swydd fod wedi derbyn yr hyfforddiant angenrheidiol cyn dechrau cynnal 
cyfweliadau. 
 
Arweinydd Gweithrediaeth yr Awdurdod Lleol 
 
2.23 Nid yw adran 7 y Mesur yn berthnasol i arweinydd gweithrediaeth (neu faer 
etholedig) awdurdod. Fodd bynnag, gallai fod adegau pan fydd yr arweinydd yn 
dymuno manteisio ar gyfle hyfforddi neu ddatblygu ac nid oes unrhyw awgrym na 
ddylent, o gael eu heithrio rhag darpariaethau’r Mesur, allu derbyn hyfforddiant, nac 
yn wir, gael adolygiad blynyddol neu eu cyfweld gan berson priodol gymwys. 
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Pennod 3  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
 

Canllawiau Statudol ar gyfer Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
a wnaed o dan Adran 16 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 

 
Cyflwyniad 
 
3.1 Mae’r Mesur yn cynnwys darpariaethau sy’n ymwneud ag atgyfnerthu 
democratiaeth leol. Mae Pennod 2 y Rhan yn ymdrin â “gwasanaethau democrataidd 
awdurdod lleol”. Bydd gan y rhan fwyaf o’r prif gynghorau ddarpariaeth a elwir yn 
“wasanaethau democrataidd” neu rywbeth tebyg yn rhan o’u sefydliad, ond dyma’r 
tro cyntaf y gwneir darpariaeth o’r fath mewn deddfwriaeth. 
 
3.2 Mae’r darpariaethau yn Rhan 1 yn deillio o argymhellion a ddatblygwyd yn At 
ein gwasanaeth?, adroddiad Panel Arbenigol Comisiwn Cynghorwyr Cymru a 
gyhoeddwyd yn 2009. Mynegai’r farn nad oes digon o sylw wedi’i roi, ers cyflwyno 
strwythurau gweithrediaeth drwy Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, i sicrhau bod 
anghenion cynghorwyr oddi allan i’r weithrediaeth, sef y mwyafrif llethol o 
gynghorwyr, yn cael eu diwallu. 
 
3.3 Roedd y Panel felly’n argymell y “dylid ystyried gwahanu swyddogaethau 
gweithredol ac anweithredol y cyngor yn gyfreithiol, gyda ffrydiau cyllido ar wahân i 
ddiogelu’r ddarpariaeth ganolog o wasanaethau aelodau.” 
 
3.4 Er na chefnogodd Llywodraeth Cymru’r argymhelliad yn llawn, yn bennaf am 
ei fod yn galw am ad-drefnu cyfundrefnol a chost sylweddol, cytunai serch hynny â 
sylwedd y ddadl, sef bod angen diogelu cynghorwyr oddi allan i’r arweinyddiaeth er 
mwyn sicrhau eu bod yn gallu cyflawni eu dyletswyddau a chyfrannu’n llawn at waith 
yr awdurdod lleol.  
 
3.5 Darperir y canllawiau hyn i gynorthwyo awdurdodau lleol, a lle mae’n cyfeirio 
at bwyllgorau gwasanaethau democrataidd, fe’u hystyrir yn ganllawiau o dan adran 
16 y Mesur. 
 
Yr hyn y mae’r Mesur yn gofyn amdano 
 
3.6 Mae gofyn i bob cyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol enwebu un o’u 
swyddogion i swydd statudol newydd “Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd” 
(Pennaeth GD) a rhoi digon o gymorth i’r cyfryw swyddog allu gwneud ei waith 
(adran 8(1)). 
 
3.7 Ni ddylid penodi Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig y cyngor, y Swyddog 
Monitro na’r Prif Swyddog Cyllid yn Bennaeth Gwasanaethau Democrataidd (adran 
8(4)). Mae swydd y Pennaeth GD yn swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol yn ôl yr 
ystyr a roddir yn Neddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 (adran 21); a rhaid i’r penodiad 
gael ei wneud gan y pwyllgor gwasanaethau democrataidd (adran 11(1)(a)). 
 
3.8 Byddai Pennaeth GD yn gallu dirprwyo unrhyw un o’i swyddogaethau i 
unrhyw un o’i staff (adran 8(2)). 
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Dyma swyddogaethau’r Pennaeth GD - 

(a)    rhoi cymorth a chyngor (ond gweler nodyn 1 isod) – 

-   i’r awdurdod mewn perthynas â’i gyfarfodydd; 

- i bwyllgorau’r awdurdod ac i aelodau o’r pwyllgorau hynny; 

-   i unrhyw gydbwyllgor y mae awdurdod lleol yn gyfrifol am ei drefnu 
  ac i aelodau o’r pwyllgor hwnnw; 

-  mewn perthynas â swyddogaethau pwyllgor(au) trosolwg a chraffu’r 
 awdurdod, aelodau’r awdurdod, aelodau gweithrediaeth a 
 swyddogion yr awdurdod; 

- i bob aelod o’r awdurdod wrth iddo gyflawni rôl aelod o’r awdurdod 
 (ond gweler nodyn 2 isod); 

 (b)    hybu rôl pwyllgor(au) trosolwg a chraffu’r awdurdod; 

 (c)    llunio adroddiadau a gwneud argymhellion mewn cysylltiad â nifer y 
 staff y mae eu hangen i gyflawni swyddogaethau democrataidd, a’u 
 graddau a phenodi, trefnu a rheoli’r staff hynny’n briodol; 

 (d)   unrhyw swyddogaethau eraill a ragnodir gan Weinidogion Cymru. 
 

[ Nodiadau – 
 
1.  ymwneud yn unig â chyngor ynglŷn â swyddogaethau’r pwyllgor 
trosolwg a chraffu a’r pwyllgor gwasanaethau democrataidd y mae’r 
swyddogaeth o ddarparu cyngor ynghylch a ddylai, neu sut y dylai, 
swyddogaethau’r awdurdod gael eu harfer, neu fod wedi cael eu harfer; 
 
2.  yn yr achos hwn, nid yw cyngor i aelod yn cynnwys cyngor mewn 
cysylltiad â’i rôl fel aelod gweithrediaeth, ac nid yw’n cynnwys cyngor am fater 
sy’n cael ei ystyried, neu sy’n mynd i gael ei ystyried mewn cyfarfod (ac eithrio 
cyfarfod o bwyllgor trosolwg a chraffu neu bwyllgor gwasanaethau 
democrataidd).] 

 
3.9 Mae’r Mesur yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau i’w gwneud 
yn ofynnol i awdurdodau lleol gynnwys darpariaethau yn eu rheolau sefydlog ar gyfer 
rheoli’r staff a ddarperir ar gyfer y Pennaeth GD. At y dibenion hyn, nid yw “rheoli 
staff” yn cynnwys penodi, diswyddo na chamau disgyblu (adran 10). 
 
3.10 Hefyd, rhaid i bob cyngor sefydlu pwyllgor gwasanaethau democrataidd i 
gyflawni’r rolau canlynol (adran 11): 
 

• Cyflawni swyddogaeth yr awdurdod lleol i benodi Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd; 
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• Adolygu pa mor ddigonol yw’r ddarpariaeth o ran staff, adeiladau ac 
adnoddau eraill a fydd ar gael i’r Pennaeth GD, er mwyn sicrhau ei bod yn 
ddigonol ar gyfer dyletswyddau’r swydd; 

• Llunio adroddiadau i’w cyflwyno i’r cyngor llawn mewn perthynas â’r 
materion hyn.  

 
Mater i bob Pwyllgor GD yw penderfynu sut i weithredu’r swyddogaethau hyn.  
 
3.11 Rhaid i’r cyngor llawn benodi aelodau’r Pwyllgor GD, ac ni ddylai gynnwys 
aelodau nad ydynt yn gynghorwyr. Ni all gynnwys mwy nag un aelod o weithrediaeth 
yr awdurdod, ac ni chaiff arweinydd y cyngor fod yn aelod o’r pwyllgor. Mae’r rheolau 
sy’n ymwneud â dyraniad seddi i grwpiau gwleidyddol yn berthnasol i’r Pwyllgor GD.  
 
3.12 Hefyd, rhaid i’r cyngor benodi cadeirydd i’r Pwyllgor GD, ac ni chaiff fod yn 
aelod o unrhyw un o’r grwpiau gwleidyddol a gynrychiolir yn y weithrediaeth. Gwneir 
eithriad i hyn os na fydd grwpiau gwrthblaid yn y cyngor. Mewn achos o’r fath, gellir 
penodi unrhyw aelod o’r Pwyllgor GD yn gadeirydd oni bai ei fod yn aelod o’r 
weithrediaeth (adran 14((1), (2) a (9)). 
 
3.13 Gall y Pwyllgor GD benodi ei is-bwyllgorau ei hun a dirprwyo swyddogaethau 
i’r rhain (adran 13). Y Pwyllgor GD sydd i benodi cadeirydd unrhyw is-bwyllgor 
(adran 14(3)). 
 
3.14 Mae gan Bwyllgor GD bŵer i’w gwneud hi’n ofynnol i unrhyw aelodau neu 
swyddogion o’r cyngor fynychu ei gyfarfodydd er mwyn ateb cwestiynau a gall 
wahodd unrhyw un arall y dymuna ei wahodd. Os oes gofyn i aelod neu swyddog fod 
yn bresennol, rhaid iddynt ateb unrhyw gwestiynau oni fyddo’r cwestiwn yn un y 
byddai hawl ganddynt i wrthod ei ateb mewn llys barn (adran 14(5) i (7). 
 
3.15 Mae cyfarfodydd ac is-bwyllgorau’r Pwyllgor GD yn agored i’r cyhoedd fel sy’n 
arferol mewn cyfarfodydd cyngor ac yn ddarostyngedig i’r un drefn hygyrchedd yn 
gyffredinol (adran 14(8)). Rhaid i’r Pwyllgor GD gyfarfod o leiaf unwaith y flwyddyn 
(adran 15(1)) a hefyd os yw’r cyngor llawn yn penderfynu hynny, neu os yw o leiaf 
draean o aelodau’r Pwyllgor GD yn mynnu cyfarfod (adran 15(2)). Nid oes unrhyw 
gyfyngiad ar yr uchafswm o gyfarfodydd y gall y Pwyllgor GD eu cynnal. Cyfrifoldeb y 
Cadeirydd yw sicrhau bod cyfarfodydd yn cael eu cynnal pan fo angen (adran 15(3)). 
 
3.16 Rhaid i’r Pwyllgor GD ystyried canllawiau Gweinidogion Cymru wrth arfer ei 
swyddogaethau (adran 16(2)). 
 
3.17 Rhaid i’r Pwyllgor GD ystyried unrhyw adroddiad a gyflwynir iddo gan 
Bennaeth y GD o fewn tri mis. Yn yr un modd, rhaid i’r cyngor llawn ystyried unrhyw 
adroddiad a wneir gan y Pwyllgor GD o fewn tri mis (adrannau 18 a 19). 
 
Swyddogaethau’r Pwyllgor GD 
 
Penodi Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
 
3.18 Dim ond y Pwyllgor GD neu is-bwyllgor o’r Pwyllgor GD sy’n cael penodi 
Pennaeth GD. Bydd y modd y caiff hyn ei weithredu’n ymarferol yn amrywio a gall 
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Pwyllgor GD benderfynu drosto’i hun sut y dymuna fynd ati.  Mewn llawer o 
achosion, bydd yna berson amlwg sydd eisoes yn cyflawni llawer o swyddogaethau’r 
Pennaeth GD. Byddai disgwyl i Bennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig wneud 
argymhelliad i’r Pwyllgor GD ynglŷn â phwy fyddai’n ymgeisydd addas. 
 
3.19 Dylid ei gwneud yn eglur na rwystrir y person a benodir yn Bennaeth GD rhag 
cyflawni rolau eraill o fewn yr awdurdod. Fel y bydd gan y Swyddog Monitro 
ddyletswyddau eraill i’w cyflawni ar wahân i’w rôl statudol, gall hyn fod yn wir hefyd 
yn achos y Pennaeth GD. Dylai awdurdodau lleol ofalu nad yw unrhyw 
ddyletswyddau eraill yn gwrthdaro â rôl y Pennaeth GD.  
 
3.20 Fodd bynnag, bydd angen i’r Pwyllgor GD fod yn fodlon fod gan y person a 
benodir ddigon o amser i gyflawni ei swyddogaethau er gwaethaf unrhyw rolau eraill 
a allai fod ganddo. 
 
3.21 Pan fydd angen Pennaeth GD newydd, unwaith eto gallai’r Pwyllgor GD 
benodi swyddog presennol, neu, os yw’n teimlo nad oes neb yn addas, gallai gytuno 
â’r Prif Weithredwr neu aelod(au) perthnasol y dylid hysbysebu’r swydd yn allanol, ac 
os gwneir hynny, rhaid dilyn y gweithdrefnau ar gyfer penodi staff a ddisgrifir yn 
rheolau sefydlog y cyngor. Byddai’n ddoeth ymgynghori â’r Pwyllgor GD ynglŷn â’r 
broses hysbysebu, cyfweld a dethol, er mai’r awdurdod, nid y Pwyllgor GD, fel y corff 
cyflogi, fyddai’n penodi. Fodd bynnag, gellid gwneud y penodiad yn amodol ar fod y 
Pwyllgor GD wedyn yn penodi’r person a ddewisir yn Bennaeth GD. Bydd 
Llywodraeth Cymru’n ystyried diwygio Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau 
Sefydlog) (Cymru) 2006 i gwmpasu rôl y Pennaeth GD. 
 
Staff ac adnoddau ar gyfer gwasanaethau democrataidd 
 
3.22 Swyddogaeth y Pwyllgor GD yw ystyried a gwneud argymhellion ynglŷn â pha 
mor ddigonol yw’r ddarpariaeth staff, adeiladau ac adnoddau eraill ar gyfer cyflawni 
swyddogaethau a ddaw i ran y Pennaeth GD. Byddai’r swyddogaethau y bydd llawer 
o awdurdodau lleol yn eu galw’n wasanaethau aelodau, gwasanaethau pwyllgorau a 
chymorth trosolwg a chraffu yn dod yn rhan o gyfrifoldebau’r Pennaeth GD.   
 
3.23 Mewn rhai cynghorau, ni fu swyddogaeth craffu yn rhan o’r hyn yr arferid ei 
alw’n “Wasanaethau Democrataidd” ac mae’n bosibl fod y trefniadau hyn wedi 
gweithio’n dda. Mae’n bwysig nodi nad yw’n debygol y bydd swydd y Pennaeth GD a 
grëwyd gan y Mesur yn union yr un fath ag unrhyw swydd flaenorol o’r un enw, neu 
enw cyffelyb. Ond drwy gymryd cyfrifoldeb dros hybu swyddogaeth craffu a darparu 
cymorth a chyngor yn unol ag adran 9, fe fydd hi’n bwysig peidio â gwanhau 
effeithiolrwydd y trefniadau sy’n bodoli’n barod. Yn arbennig, ni ddylai unrhyw 
drefniant sydd eisoes ar waith i ddarparu cyngor mewn perthynas â’r swyddogaeth 
graffu ac ymchwil a dadansoddi gael ei wanhau o ganlyniad i sefydlu’r trefniadau 
newydd hyn. Byddai angen i’r Pennaeth GD gyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor GD yn 
disgrifio’r hyn sy’n lefel resymol o gymorth, ym marn y pennaeth,  ar gyfer 
swyddogaethau’r gwasanaethau democrataidd. Fodd bynnag, ni fyddai’r Pwyllgor 
GD yn cael gwneud penderfyniad terfynol ar y materion hyn. Byddai angen iddo 
gyflwyno ei adroddiad ei hun i’r cyngor llawn, yn dadlau’r achos dros yr adnoddau 
angenrheidiol. Gallai’r cyngor llawn addasu neu wrthod adroddiad y Pwyllgor GD, ac 
os digwydd hynny, cynghorir y Pwyllgor GD i ystyried argymhellion eraill, a allai 
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olygu cyfnod o drafod rhwng y Pennaeth GD, y Prif Swyddog Cyllid a chynghorydd 
priodol o’r weithrediaeth.  
 
3.24 Y cyngor llawn fydd â’r penderfyniad terfynol ynglŷn ag adnoddau. Fodd 
bynnag, mae’r Mesur yn gosod y cyfrifoldeb ar yr awdurdod ei hun i sicrhau bod 
staff, adeiladau ac adnoddau eraill digonol yn cael eu darparu ar gyfer y Pennaeth 
GD fel y barna’r cyngor yn addas i’w alluogi i gyflawni ei swyddogaethau (adran 
8(1)(b)) ac felly, bydd angen i’r cyngor egluro unrhyw benderfyniad nad yw’n 
cyd-fynd ag argymhellion y Pwyllgor GD. 
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Pennod 4 Arfer Swyddogaethau Gan Gynghorwyr 
 

Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 56 Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2011 
 
Cyflwyniad 
 
4.1 Mae’r Mesur yn cyflwyno pwerau newydd i gynghorwyr er mwyn eu helpu i 
fynd i’r afael â materion a datrys problemau yn eu hardal leol.  
 
4.2 Yn adran 56, mae’r Mesur yn gwneud darpariaeth fel y gall cynghorau wneud 
trefniadau i arfer swyddogaethau gan gynghorwyr unigol er mwyn caniatáu iddynt 
wneud penderfyniadau ar lefel adran etholiadol a allai arwain at welliannau yn eu 
hardaloedd lleol. Mae’r trefniadau yn yr adran hon yn darparu’n unig ar gyfer aelodau 
nad ydynt yn aelodau gweithrediaeth, iddynt gael arfer swyddogaethau sy’n 
gysylltiedig â’r adrannau etholiadol y’u hetholwyd i’w cynrychioli, neu eu haelodaeth 
swyddogol o gorff allanol. 
 
4.3 Canllaw statudol yw hwn a gyhoeddwyd yn unol ag adran 56(6) y Mesur y 
mae’n rhaid i uwch aelod o weithrediaeth yr awdurdod lleol roi sylw iddo wrth wneud 
trefniadau o dan adran 56. Mae pwerau o dan adran 56 yn ddewisol o ran eu natur 
ond gall yr awdurdodau hynny sy’n penderfynu eu harfer ddefnyddio’r canllaw hwn 
fel modd o gael gwybodaeth am gyfleoedd posibl y gallai eu cyflwyno drwy 
gynorthwyo cynghorau i ddod yn fwy ymatebol i angen lleol.  
 
4.4 Trwy roi mwy o ymreolaeth i aelodau etholedig yn eu hardaloedd lleol, mae 
adran 56 yn gwella gallu cynghorwyr i ddatrys materion a phroblemau ar ran eu 
hardalwyr. Gall defnydd doeth o’r pwerau hyn gynorthwyo aelodau i ddod yn aelodau 
cabinet dros eu ward fel y disgrifir yn yr adroddiad Arweinyddiaeth Llywodraeth Leol 
2 yn unol â’r disgrifiad a geir yn Adroddiad Simpson.  
 
4.5 Mae Adroddiad Simpson yn ystyried na ddylai rôl cynghorwyr fod wedi’i 
rhagnodi’n llwyr gan y gwasanaethau hynny sy’n cael eu cyflenwi gan yr awdurdod 
lleol ar hyn o bryd3. Mae’r Adroddiad yn argymell y dylid ailystyried gwaith ‘pwyllgora’ 
aelodau a ffafrio dulliau mwy lleoledig, ac wedi’u grymuso,  o fynd i’r afael â materion 
cymunedol. Mae’n herio stereoteipiau negyddol ynglŷn ag aelodau’n ymgymryd â 
‘gwaith gwleidyddol’ yn eu wardiau ac yn ffafrio dull o weithredu sy’n ceisio gwneud y 
defnydd gorau o awydd aelodau i greu newid er gwell yn eu cymunedau.  
 
4.6 Mae’r canllawiau’n ceisio amlinellu’r manteision cadarnhaol posibl o ddirprwyo 
swyddogaethau i aelodau etholedig yn eu rôl fel aelodau wardiau a hefyd fel 
cynrychiolwyr swyddogol y cyngor ar gyrff allanol. Cyfeirir y canllawiau gan 
werthfawrogiad o’r gwerth cynhenid sy’n deillio o fod aelodau etholedig yn llais y 

                                                 
2 http://www.localleadership.gov.uk/docs/CabinetMemberForYourWard.pdf     
3 I gael copi o Adroddiad Simpson, ewch i: 
http://cymru.gov.uk/topics/localgovernment/publications/lnrdelivery/?lang=cy  
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gymuned ar y cyngor, a llais y cyngor yn y gymuned4 a dymuniad i wneud defnydd 
llawn o allu deublyg cynghorwyr i gyflawni gwell canlyniadau.  
 
Yr hyn y mae’r Mesur yn ei ddweud am arfer swyddogaethau gan gynghorwyr  
 
4.7 Mae adran 56 yn rhoi pwerau i awdurdodau lleol ddirprwyo pwerau’n ffurfiol i 
gynghorwyr unigol fel y gallant gyflawni unrhyw swyddogaeth ar ran yr awdurdod. O 
ran yr ystod o swyddogaethau y gall cynghorwyr nad ydynt yn aelodau 
gweithrediaeth eu harfer, mae adran 56 yn caniatáu hyblygrwydd i awdurdodau lleol 
ddatblygu trefniadau sy’n gweddu orau iddynt hwy. Mae hyn yn cynnwys galluogi 
awdurdodau lleol i ddirprwyo swyddogaethau  gweithrediaeth ac unrhyw 
swyddogaethau cyngor eraill i gynghorwyr nad ydynt yn aelodau gweithrediaeth.  
 
4.8 Mae adran 56(1) yn gwneud darpariaeth i uwch aelod gweithrediaeth 
awdurdod lleol allu gwneud trefniadau i aelod nad yw’n aelod gweithrediaeth yr 
awdurdod arfer un o swyddogaethau’r awdurdod lleol y mae’r weithrediaeth yn 
gyfrifol amdani.  
 
4.9 Mae adran 56(2) yn gwneud darpariaeth i awdurdod lleol wneud trefniadau i 
aelod o’r awdurdod nad yw’n aelod gweithrediaeth arfer unrhyw un o swyddogaethau 
eraill yr awdurdod.  
 
4.10 Fodd bynnag, bydd angen i gynghorau gofio bod adran 56(3) yn datgan mai 
dim ond swyddogaethau - 
 

(i) mewn perthynas â’r adran etholiadol y mae’r aelod nad yw’n aelod 
gweithrediaeth wedi ei ethol drosti, neu 

 
(ii) mewn perthynas â bod yr aelod nad yw’n aelod gweithrediaeth yn 

aelod swyddogol o gorff ac eithrio’r awdurdod lleol    
 
y gall Awdurdodau Lleol eu dirprwyo i aelodau nad ydynt yn aelodau gweithrediaeth. 
 
Diben ac amcanion adran 56 
 
4.11 Y bwriad wrth wraidd y ddarpariaeth yw’r awydd i roi ystod ehangach o 
gyfleoedd i gynghorau wneud defnydd effeithiol o rôl gynrychiadol eu haelodau 
etholedig. Er enghraifft, mae’n bosibl y bydd cynghorau’n dymuno defnyddio’r 
ddarpariaeth fel modd o greu mentrau dysgu datblygiadol yn y swydd i aelodau nad 
ydynt yn aelodau gweithrediaeth lle bydd modd eu defnyddio fel cynrychiolwyr y 
cyngor ar gyrff allanol fel byrddau iechyd lleol, cymdeithasau tai, sefydliadau 
gwirfoddol, ymddiriedolaethau neu asiantaethau. Byddai ‘dysgu drwy wneud’ o’r 
math hwn yn gyfle i wella sgiliau a gwybodaeth cynghorwyr mewn maes arbennig ac 
ehangu cronfa gyffredinol y cyngor o aelodau etholedig profiadol. 
 
4.12 Ar gyfer y cyrff allanol hynny sy’n penodi mwy nag un aelod, mae’n bosibl y 
bydd cynghorau’n dymuno dirprwyo swyddogaethau mewn ffordd sy’n grymuso 
                                                 
4 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (2008), Datblygu Cynghorwyr: Egwyddorion Arferion Da. 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Rhwydwaith Datblygu Aelodau, 2008.  
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aelodau nad ydynt yn aelodau gweithredol ar achlysuron pan fydd yr aelod 
gweithrediaeth yn absennol.  
 
4.13 Mewn achosion o’r fath, byddai’n bwysig i’r cyngor sicrhau bod y cynghorwyr 
hynny nad ydynt yn aelodau gweithrediaeth y dirprwywyd swyddogaethau iddynt yn 
derbyn y cymorth a’r cyfleoedd datblygu sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu rôl yn 
llwyddiannus. 
 
4.14 Fel modd o ddarparu’r tryloywder a’r atebolrwydd angenrheidiol dros  
swyddogaethau dirprwyedig, mae adran 57 yn diwygio adran 100EA o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972 i ganiatáu i Weinidogion Cymru ei gwneud hi’n ofynnol i 
gynghorau lunio cofnod cyhoeddus o benderfyniadau a wnaed o dan adran 56 y 
Mesur. Er mwyn rhoi cyfrif cyhoeddus o’r gwaith a wneir gan gynghorwyr yn eu 
wardiau, gallai cynghorwyr gyhoeddi penderfyniadau dirprwyedig cynghorwyr fel 
rhan o’r adolygiad blynyddol.  
 
4.15 Er bod adran 56 yn rhoi pwerau eang i ddirprwyo unrhyw un o 
swyddogaethau awdurdod lleol i aelod unigol, yn amlwg ceir rhai swyddogaethau 
mwy addas na’i gilydd. Ni fyddai’n briodol dirprwyo pwerau i wneud penderfyniadau 
cynllunio, gofal cymdeithasol neu drwyddedu. Ond gellid defnyddio pwerau wedi’u 
dirprwyo i ganiatáu i gynghorwyr gyfrannu’n fwy gweithredol at ystod eang o feysydd 
polisi.  
 
4.16 Er enghraifft, gallai swyddogaethau y gellid eu dirprwyo gynnwys y canlynol: 
 

• Pwerau i awdurdodi gwaith atgyweirio neu welliannau i strydoedd. Gallai 
hyn gynnwys mesurau gostegu traffig neu oleuo strydoedd. 

 
• Pwerau i ddatblygu a goruchwylio gweithgareddau ieuenctid o fewn yr 

ardal etholiadol. 
 
Ffactorau i’w hystyried wrth ddirprwyo pwerau  
 
4.17 Wrth ystyried a ddylid dirprwyo swyddogaethau i aelodau nad ydynt yn 
aelodau gweithrediaeth, gallai cynghorau ystyried y materion canlynol: 
 
I aelodau  
 

• Pa werth y gellir ei ychwanegu drwy ddirprwyo pwerau? Pa broblemau 
lleol penodol fydd modd mynd i’r afael â hwy o ganlyniad i hynny? 
 

• A fyddai cynghorwyr angen cymorth ychwanegol, er enghraifft cyngor 
cyfreithiol, er mwyn cyflawni swyddogaethau dirprwyedig?  

 
• Sut caiff aelodau eu cefnogi os caiff eu penderfyniadau eu herio, er 

enghraifft, drwy adolygiad barnwrol?  
 
• Sut bydd cynghorwyr yn llunio cofnod cyhoeddus o’r penderfyniadau a 

wnaed drwy ddefnyddio eu pwerau newydd?  
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I swyddogion, dylid ystyried y canlynol wrth gefnogi aelodau etholedig i gyflawni 
swyddogaethau dirprwyedig:  
 

• Gweithio’n agosach gyda chynghorwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u 
sgiliau; 

 
• Darparu cyngor i sicrhau y caiff pwerau dirprwyedig eu defnyddio’n 

effeithiol;  
 

• Gweithredu penderfyniadau a wneir o dan bwerau dirprwyedig; 
 

• Datblygu prosesau i lunio cofnod priodol o benderfyniadau a wnaed gan 
gynghorydd o dan y pwerau hyn.  

 
Rhai ystyriaethau ymarferol  
 
4.18 Yn ymarferol, mae’n debyg y bydd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn 
dymuno diwygio eu cyfansoddiad er mwyn rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dirprwyo 
pwerau i gynghorwyr. Gallai cynghorau ddefnyddio gweithdrefnau presennol ar gyfer 
dirprwyo pwerau i aelodau cabinet er mwyn datblygu fframweithiau ar gyfer dirprwyo 
swyddogaethau i aelodau nad ydynt yn aelodau gweithrediaeth. Yn arbennig, dylai 
unrhyw benderfyniadau a wneir gan aelodau nad ydynt yn aelodau gweithrediaeth 
sy’n defnyddio swyddogaethau dirprwyedig fod yn ddarostyngedig i’r un amodau 
galw i mewn ag sy’n berthnasol i swyddogaethau gweithrediaeth mwy cyffredinol. 
 
4.19 Wrth ystyried gwaith yn Lloegr lle cyflwynwyd pwerau dirprwyo tebyg o dan 
Ddeddf Llywodraeth Leol a Chynnwys y Cyhoedd mewn Iechyd 2007, gallai 
cynghorau fabwysiadu rhai o’r dewisiadau canlynol:  
 

• Sefydlu pwerau galluogi yn eu cyfansoddiad er mwyn dirprwyo pwerau i 
aelodau nad ydynt yn aelodau gweithrediaeth i’w defnyddio yn ôl yr angen.  

 
• Defnyddio pwerau dirprwyo i fynd i’r afael â materion mewn maes penodol 

mewn ymateb i heriau lleol.  
 
4.20 Mater i’r cynghorau yw penderfynu i ba raddau y byddent yn dymuno 
defnyddio’r pwerau o dan adran 56, ac ym mha fodd y gwnaent hynny. Fe gynghorir 
y cynghorau i ddatblygu protocol i ddiffinio pryd y dylid dirprwyo swyddogaeth i aelod 
nad yw’n aelod gweithrediaeth ac o dan ba amodau. Wrth wneud trefniadau i 
ddirprwyo pwerau, dylai cynghorau ystyried yr angen i osgoi’r posibilrwydd y bydd 
honiadau’n ffafrio cynghorwyr o duedd wleidyddol benodol. Mewn is-adrannau aml-
aelod, dylai awdurdodau lleol wneud yr un trefniadau ar gyfer swyddogaethau 
dirprwyedig, gan gynnwys unrhyw drefniadau cyllidebol cysylltiedig, i fod yn 
berthnasol i bob aelod etholedig neu ddim un. 
 
4.21 Darperir cyngor ychwanegol yng nghanllawiau arfer da y Ganolfan Craffu 
Cyhoeddus sy’n ymwneud â rhoi Galwad gan Gynghorydd i Weithredu (GGW) ar 
waith. Yma, darperir canllawiau ar gyfer cynghorau sy’n dymuno defnyddio’u pwerau 
i ddirprwyo swyddogaethau. Mae’n edrych ar arferion presennol yn Lloegr ac yn 
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awgrymu ffyrdd o wneud hyn er mwyn ategu GGW a threfniadau presennol ar gyfer 
gweithio yn y gymdogaeth. 
 
 
I weld copi o’r canllawiau, ewch i: 
 
http://www.cfps.org.uk/what-we-do/publications/cfps-general/?id=92  
 
Adrannau â mwy nag un aelod 
 
4.22 Mae’r pwerau yn y Mesur yn ymwneud â chynghorwyr unigol ond gallai fod 
angen i awdurdodau lleol roi trefniadau ar waith i sicrhau bod pwerau dirprwyedig yn 
cael eu defnyddio ar y cyd gan bob aelod sy’n cynrychioli ward arbennig yn enwedig 
os yw’r aelodau hynny o bleidiau gwleidyddol gwahanol.  
 
4.23 Os dirprwyir swyddogaethau i gynghorwyr o fewn yr un ward, hwyrach y bydd 
cynghorau am lunio canllawiau a darparu cymorth er mwyn sicrhau bod 
penderfyniadau sy’n cael eu gwneud mewn wardiau wedi’u cydgysylltu ac yn ategu 
ei gilydd o ran gwella canlyniadau i’r bobl leol.  
 
Cysylltiadau â Galwad gan Gynghorydd i Weithredu 
 
4.24 Os yw cynghorau wedi penderfynu manteisio ar y pwerau o dan adran 56, fe 
welant fod rhai cysylltiadau agos rhyngddynt â GGW. Gallai aelodau sy’n arfer 
pwerau dirprwyedig weld fod ganddynt fwy o gyfle i ddatrys materion yn lleol heb 
orfod bod yn atebol i GGW. Gallai GGW ar faterion penodol annog cynghorau i 
ddefnyddio adran 56 er mwyn dirprwyo pwerau fel y gall aelodau ddatrys y materion 
hynny’n lleol. 
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Pennod 5 Rhoi Sylw I Safbwyntiau’r Cyhoedd 
 

Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 62 Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2011 
 
Cefndir 
 
5.1 Mae strategaeth ‘Creu’r Cysylltiadau’ ar gyfer gwella gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru yn defnyddio model sy’n canolbwyntio ar y dinesydd,  ac 
mae cynnwys y cyhoedd yn un o’r prif ofynion. Mae’r ddogfen ganllawiau hon yn 
cysylltu’n arbennig â dwy o egwyddorion ‘Creu’r Cysylltiadau’: 
 

1. Canolbwyntio ar y dinesydd: gwasanaethau sy’n fwy ymatebol i 
ddefnyddwyr gyda phobl a chymunedau’n rhan o’r gwaith o gynllunio’r modd y 
darperir gwasanaethau. 

 
2. Cysylltu â’r cyhoedd: pob person i gael cyfle i gyfrannu; a chysylltu â’r 
rhai sydd fwyaf anodd eu cyrraedd.  

 
5.2 Mae rôl craffu llywodraeth leol yn ganolog i’r gwaith o helpu pobl i deimlo y 
gallant ddylanwadu ar yr hyn sy’n digwydd yn eu hardal. Mae rôl bwysig i graffu yn y 
broses o ysgogi cysylltiadau rhwng gwahanol unigolion a grwpiau, a sianelu 
gwybodaeth gymunedol i brosesau gwella’r cyngor a’i bartneriaid. Yn hyn o beth, 
gellir ystyried swyddogaeth craffu yn un sy’n helpu i adeiladu a chynrychioli grym 
democrataidd. Er hynny, cyn i hyn allu digwydd, mae angen i bobl wybod am eu 
dewisiadau ar gyfer lleisio eu barn pan fyddant am wneud hynny.  
 
5.3 Mae ymchwil i ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o rôl craffu 
llywodraeth leol yng Nghymru wedi dangos nad yw mwyafrif y preswylwyr yn gwybod 
am y swyddogaeth craffu a sut y mae cyngor yn gwneud penderfyniadau5.  Er 
gwaethaf y gwaith sylweddol a wnaed gan sawl cyngor, mae’n anodd iawn o hyd i rai 
pobl yn eu cymunedau wybod sut i wneud gwahaniaeth yn eu hardaloedd. 
 
5.4 Gellid ystyried bod cynnwys y cyhoedd yn fwy trwyadl mewn gweithgarwch 
craffu yn nodwedd o ddemocratiaeth iach. Bydd gwell cyfathrebu ynghylch prosesau 
gwneud penderfyniadau lleol a mwy o gyfranogaeth gynrychiadol yn helpu i sicrhau 
bod profiadau mwy uniongyrchol o fywyd cymunedol yn cefnogi meddwl strategol a 
gwaith ymarferol.  
 
5.5 Mae adran 62 y Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wneud 
trefniadau fel y gall pob person sy’n byw neu’n gweithio yn yr ardal ddod â’u barn i 

                                                 
5  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi 
cynnal Arolygon Panel Dinasyddion i geisio asesu lefelau o ymwybyddiaeth gyhoeddus ynghylch 
craffu. Mewn arolwg preswylwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2006, dywedodd 86% o’r ymatebwyr 
nad oeddent wedi clywed am swyddogaeth trosolwg a chraffu’r Cyngor cyn derbyn yr arolwg. Yn 
2009, cynhaliodd Wrecsam arolwg preswylwyr a ddangosodd mai dim ond 20% o’r ymatebwyr a oedd 
yn gwybod am Bwyllgorau Craffu gyda thros 77% o’r ymatebwyr yn dynodi na wyddent y gallent 
awgrymu pynciau i Bwyllgorau Craffu Wrecsam eu hystyried. Mae manylion ychwanegol am yr 
arolygon hyn ar gael drwy’r Banc Amser Craffu www.scrutinytimebank.co.uk  
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sylw’r pwyllgorau trosolwg a chraffu perthnasol ar unrhyw fater y mae’r pwyllgor yn 
ei ystyried.  
 
5.6 Ymhellach, mae adran 62 yn darparu bod yn rhaid i bwyllgor trosolwg a 
chraffu ystyried unrhyw safbwyntiau a gaiff eu dwyn i’w sylw yn unol â threfniadau o 
dan yr adran hon.  
 
5.7 Canllawiau statudol yw’r rhain a gyhoeddir o dan adran 62(4) a (5) y Mesur, 
ac y mae’n rhaid i awdurdod lleol a phwyllgor trosolwg a chraffu eu hystyried er 
mwyn cydymffurfio â’u hymrwymiadau o dan adran 62. Bwriad y canllawiau hyn yw 
darparu cyngor ymarferol i awdurdodau lleol a phwyllgorau trosolwg a chraffu ar sut i 
gydymffurfio â’r gofynion a orfodir gan adran 62 y Mesur. Mae’r canllawiau’n 
berthnasol i bob pwyllgor trosolwg a chraffu a’u his-bwyllgorau, ac unrhyw 
gydbwyllgorau trosolwg a chraffu ac is-bwyllgorau cydbwyllgorau trosolwg a chraffu 
(y cyfeirir atynt yn y ddeddfwriaeth fel “pwyllgorau trosolwg a chraffu”). 
 
 
Cydymffurfio â’r Ddeddfwriaeth  
 
Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd ynglŷn â Chraffu  
 
5.8 Er mwyn galluogi’r cyhoedd i gael gwell cysylltiad â phwyllgorau trosolwg a 
chraffu, mae Llywodraeth Cymru’n ystyried y dylid rhoi gwybod i bobl yn gyntaf am 
swyddogaeth craffu a rhaglenni gwaith arfaethedig eu cyngor.  
 
5.9 Fel y cyfryw, disgwylir i bwyllgorau trosolwg a chraffu wneud mwy o ymdrech i 
godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’u rôl a’u swyddogaeth, gan gynnwys sut y gall 
dinasyddion a chymunedau helpu i ddylanwadu ar y broses o gyflawni blaenraglenni 
gwaith y pwyllgor craffu a chyfrannu atynt.  
 
5.10 Mae nifer o awdurdodau lleol Cymru eisoes yn cyhoeddi newyddion am eu 
swyddogaeth craffu fel rhan o’u papur newydd i breswylwyr yr awdurdod lleol a hefyd 
yn rhyddhau datganiadau i’r wasg sy’n galw am farn y cyhoedd. O ran hynny, 
argymhellir bod swyddogion awdurdodau lleol sy’n cefnogi pwyllgorau trosolwg a 
chraffu’n cysylltu â’u hadrannau cyfathrebu a marchnata er mwyn clustnodi 
cyfleoedd ar gyfer rhannu gwybodaeth â’r cyhoedd a’u cynnwys mewn dull mwy 
systematig.  
 
5.11 I gynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu strategaeth gyfathrebu i godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd, gallai pwyllgorau trosolwg a chraffu wahaniaethu rhwng 
‘y cyhoedd yn gyffredinol’ a’r unigolion neu’r cymunedau hynny sydd o ddiddordeb y 
gellid eu cysylltu â phynciau a gafodd eu cynnwys yn rhan o flaenraglen waith 
pwyllgor craffu. 
 
5.12 Yn hyn o beth, gallai cynghorau fabwysiadu strategaeth gyfathrebu aml-ddull 
a allai lywio blaenraglenni gwaith a chael eu cyfeirio ganddynt gan mai ychydig o 
ddiddordeb fydd gan y cyhoedd yn gyffredinol yn rhai o’r materion a nodir er y bydd 
diddordeb mawr gan grwpiau cymharol fach o bobl yn y materion hynny. Gallai 
defnyddio’r ffurfiau mwyaf priodol o gyfryngau a dulliau cyfathrebu ar gyfer gwahanol 
adrannau o’r cyhoedd annog cysylltu a chyfranogi ehangach yng ngwaith y 
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pwyllgorau trosolwg a chraffu. Dylid ystyried materion cydraddoldeb ac amrywiaeth, 
gan gydnabod y gwerth y gall ystod eang o safbwyntiau ar draws y grwpiau 
nodweddion gwarchodedig ei ychwanegu at weithgareddau craffu awdurdodau lleol. 
 
Gwefannau Craffu   
 
5.13 Eisoes mae sawl awdurdod lleol wedi datblygu gwefannau o ansawdd da sy’n 
rhoi gwybod i’r cyhoedd am y ffordd y bydd awdurdod lleol yn dod i benderfyniad a 
sut y gall pobl gymryd rhan yng ngwaith y pwyllgorau trosolwg a chraffu.  
 
5.14 Er mwyn annog rhagor o bobl i gymryd rhan mewn gweithgarwch craffu, gallai 
awdurdodau lleol nad oes ganddynt drefniadau o’r fath ar waith ystyried sefydlu lle ar 
eu gwefannau wedi’i neilltuo ar gyfer craffu. Gallai awdurdodau lleol sydd am wneud 
hyn ystyried y rhestr isod sy’n nodi peth o’r wybodaeth y gellid ei chynnwys ar eu 
tudalennau gwe ar gyfer craffu: 
 

- Arweiniad hygyrch i brosesau gwneud penderfyniadau’r awdurdod lleol; 
 
- Arweiniad hygyrch i swyddogaeth craffu’r awdurdod lleol; 

 
- Blaenraglenni gwaith y pwyllgor trosolwg a chraffu; 

 
- Copïau o adroddiad blynyddol y pwyllgorau trosolwg a chraffu; 

 
- Rhestr o feini prawf yr hyn a fyddai’n gwneud eitem dda i graffu arni; 

 
- Ffyrdd y gall aelodau o’r cyhoedd nodi materion a allai fod yn destun 

craffu; 
 

- Ffyrdd y gall aelodau o’r cyhoedd ddod ymlaen i gynnig eu sylwadau ar 
unrhyw eitem a gynhwysir i’w thrafod ar flaenraglen waith pwyllgor 
trosolwg a chraffu perthnasol; 

 
- Ffyrdd y gall aelodau o’r cyhoedd enwebu eu hunain i fynychu pwyllgor 

trosolwg a chraffu i gynnig tystiolaeth, gwybodaeth, sylwadau, neu farn ar 
unrhyw bwnc sydd o dan ystyriaeth gan bwyllgor o’r fath. Bydd hyn yn 
cynnwys cyfarwyddiadau ar sut y gall aelod o’r cyhoedd gyflwyno 
safbwyntiau drwy drefn alw i mewn;  

 
- Ffyrdd y gall aelodau o’r cyhoedd enwebu eu hunain i gymryd rhan fel 

aelodau cyfetholedig o bwyllgor trosolwg a chraff;.  
 

- Manylion cadeiryddion a staff cynorthwyol pwyllgorau trosolwg a chraffu a 
sut y gellir cysylltu â nhw. 

  
5.15 Yn gysylltiedig â’r defnydd o wefan yr awdurdod lleol ei hun mae’r defnydd o 
gyfryngau cymdeithasu fel modd o rwydweithio a chyfathrebu gwybodaeth. Hefyd, 
anogir pwyllgorau trosolwg a chraffu i feddwl yn greadigol ynglŷn â defnyddio 
fforymau ar-lein i nodi materion o ddiddordeb lleol a allai gefnogi gweithgarwch 
craffu.  
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5.16 Er enghraifft, mae nifer o sefydliadau fel Cymorth i Fenywod ac asiantaethau 
cyhoeddus fel yr Heddlu a Byrddau Iechyd Lleol yn defnyddio ‘Facebook’ ar hyn o 
bryd fel ffordd o rannu gwybodaeth a chyfathrebu mewn amgylchedd llai ffurfiol. Un 
fantais sylweddol sydd i’r cyfrwng hwn yw pa mor hwylus y gellir cyfeirio at 
wasanaethau a gwybodaeth berthnasol arall. 
 
5.17 Fel y cyfryw, gallai pwyllgorau trosolwg a chraffu ystyried creu presenoldeb 
rhithwir ar-lein fel modd o rannu gwybodaeth am bwyllgorau o’r fath ac am y ffyrdd y 
gall aelodau o’r cyhoedd chwarae rhan fwy gweithredol yn eu rhaglen waith. 
 
Cysylltu â’r cyhoedd  
 
5.18 Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried bod cynnwys y cyhoedd mewn gwaith 
craffu yn hanfodol er mwyn gwella cynllun a darpariaeth gwasanaethau lleol o 
safbwynt y dinesydd. O ystyried bod llawer o faterion trawsbynciol neu ‘broblemau 
drwg’ yn aml iawn heb gael eu diffinio’n briodol, gall mewnbwn gan amrywiaeth o 
randdeiliaid helpu pobl i ddeall y cymhlethdodau sy’n aml yn nodweddu problemau 
cymdeithasol a gall pwyllgorau craffu wneud cyfraniad pwysig i’r gwaith o gasglu’r 
wybodaeth angenrheidiol.  
 
5.19 Argymhellir bod awdurdodau lleol yn datblygu systemau mewnol fel y gall 
aelodau o’r cyhoedd ymwneud mwy â gweithgarwch craffu, gan roi sylw i’r 
Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru6. Gallai 
systemau o’r fath gynnwys y canlynol: 
 

• Cais i eitem gael ei gosod ar yr agenda i’w hystyried gan bwyllgor trosolwg 
a chraffu (cyn belled â’i fod yn fater sy’n uniongyrchol berthnasol i bwnc a 
gynhwysir ar flaenraglen waith y pwyllgor); 

• Cyflwyno tystiolaeth (yn llafar neu’n ysgrifenedig) i arolwg neu ymchwiliad 
craffu sydd ar y gweill neu wedi’i gynllunio; 

• Cymryd rhan fel aelod a gyfetholwyd; 
• Cyflwyno tystiolaeth (yn llafar neu’n ysgrifenedig) sy’n ymwneud â galw 

penderfyniad gweithrediaeth i mewn. 
 
5.20 Gall trefniadau fod ar ffurf trefniadau siarad cyhoeddus mewn rhai achosion, 
neu ddatblygu adroddiadau’n crynhoi cyflwyniadau ysgrifenedig mewn achosion 
eraill.  
 
5.21 Cydnabyddir y gallai fod angen cynnwys trefniadau diogelwch yn y prosesau i 
warchod pwyllgorau rhag cael eu lobïo mewn ffyrdd a allai fod yn flinderus. Gall 
pwyllgorau trosolwg a chraffu wrthod ceisiadau gan y cyhoedd i gynnwys eitemau 
penodol ar eu hagenda ond wrth wneud hynny dylent gyflwyno sail resymegol eglur 
dros eu penderfyniad.  
 
5.22 Gallai’r sail resymegol hon gysylltu â meini prawf y bydd pwyllgorau wedi’u 
datblygu wrth ffurfio blaenraglenni gwaith eu pwyllgorau trosolwg a chraffu. Dylai 

                                                 
6 I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.participationcymru.org.uk/principles 
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pwyllgorau egluro pam maent yn gwrthod ystyried cais gan y cyhoedd am waith 
craffu neu’n hepgor gwybodaeth benodol o’u gwaith ymchwiliol.  
 
5.23 Wrth reoli’r broses o gysylltu â’r cyhoedd, gallai fod o gymorth i awdurdod lleol 
wahaniaethau rhwng cyfraniadau digymell gan y cyhoedd i waith craffu, er enghraifft 
galwad gan gynghorydd i weithredu neu gais allanol yn gofyn am osod eitem ar 
agenda, a chyfraniadau yr aeth pwyllgor trosolwg a chraffu ati’n fwriadol i’w ceisio er 
mwyn cefnogi adolygiad neu ymchwiliad arfaethedig.  
 
5.24 Yn y naill achos a’r llall, byddai unrhyw drefniadau a wnaed gan awdurdodau 
lleol yn cydnabod yr amserlenni manwl sy’n cyfeirio gwahanol ffurfiau o weithgarwch 
craffu er mwyn i gyfraniadau’r cyhoedd allu dylanwadu ar raglenni gwaith pwyllgorau 
mewn modd priodol ac amserol.  
 
5.25 Argymhellir y dylid gwneud trefniadau i roi ystyriaeth ofalus i sicrhau 
hygrededd a chymhwysedd cyfraniadau cyhoeddus i’r broses graffu. Bydd hyn yn 
sicrhau y cefnogir gwaith y pwyllgorau trosolwg a chraffu perthnasol  gan dystiolaeth 
gywir a pherthnasol.  
 
5.26 Er mwyn rheoli’r gwahanol ffyrdd y gall aelodau o’r cyhoedd ymwneud â 
gwaith craffu, argymhellir y dylid datblygu cyfres o brotocolau i helpu i sicrhau 
cysondeb wrth weithredu’r trefniadau. Nod y protocolau fydd rheoli disgwyliadau’r 
cyhoedd o ran pennu sut y defnyddir unrhyw wybodaeth a gyflwynir i bwyllgorau 
trosolwg a chraffu perthnasol a manylu ar sut a phryd y darperir adborth.  Argymhellir 
bod awdurdodau lleol yn datblygu protocolau i ymdrin â’r canlynol: 
 

• Trefniadau siarad cyhoeddus yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Craffu / Cyd-
bwyllgor Trosolwg a Chraffu (i gynnwys galw i mewn); 

• Cynnwys y cyhoedd yng nghyfarfodydd Is-bwyllgorau a/neu Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen;  

• Rheoli cais i graffu (gan gynnwys deisebau); 
• Ymdrin â cheisiadau ar gyfer cyfethol aelodau o’r cyhoedd. 

 
Cyhoeddi blaenraglenni gwaith  
 
5.27 Mae gan Weinidogion Cymru bŵer i wneud rheoliadau o dan Adran 77 y 
Mesur mewn perthynas â mynnu bod gwybodaeth am weithgaredd pwyllgor trosolwg 
a chraffu ar gael i’r cyhoedd, a phe gwneid rheoliadau o’r fath, gallai hyn gynnwys 
gwybodaeth am flaenraglenni gwaith y pwyllgor craffu. 
 
5.28 Mae angen i raglenni pwyllgorau trosolwg a chraffu fod yn hyblyg er mwyn 
gallu ymateb i flaenoriaethau sy’n newid. Felly argymhellir bod pwyllgorau trosolwg a 
chraffu’n diweddaru eu blaenraglenni gwaith yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn fel y 
gall y cyhoedd gyfrannu at eu gwaith os byddant yn dymuno gwneud hynny.  
 
5.29 Disgwylir i bwyllgorau craffu gyhoeddi manylion eu blaenraglenni gwaith 
blynyddol ar dudalennau gwe’r cyngor. Os nad ydynt eisoes yn eu lle, gallai 
awdurdodau lleol ystyried sefydlu adran benodol ar eu gwefan wedi’i neilltuo i’r diben 
hwn.  
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5.30 Er mwyn annog cydlafurio gwell rhwng awdurdodau lleol yn y gwaith o graffu 
ar y cyd, argymhellir y dylid cyhoeddi blaenraglenni gwaith pwyllgorau trosolwg a 
chraffu yn fuan ar ddechrau blwyddyn y cyngor. Bydd hyn yn caniatáu i bwyllgorau 
o’r fath gydlynu gweithgaredd arfaethedig yn well gyda chynghorau ac asiantaethau 
sector cyhoeddus eraill perthnasol.  
 
5.31 Fodd bynnag, yn achos y cydbwyllgorau trosolwg a chraffu, gallai fod yn fwy 
addas iddynt gyhoeddi eu blaenraglenni gwaith cyn gynted ag sy’n rhesymol bosibl 
ar ôl eu sefydlu. Yn achos cydbwyllgorau trosolwg a chraffu sefydlog, bydd 
blaenraglen waith yn nodi’r materion y mae cydbwyllgor trosolwg a chraffu yn 
bwriadu eu hystyried mewn cysylltiad â’i resymau gwreiddiol dros gael ei sefydlu gan 
mai dim ond y swyddogaethau a ddyrennir iddo gan yr awdurdodau penodi y caiff 
cydbwyllgor trosolwg a chraffu eu cyflawni. 
 
5.32 Os yw cydbwyllgor trosolwg a chraffu wedi’i sefydlu i ymchwilio i un mater fel 
newid hinsawdd, gellid ystyried mai ei gynllun prosiect yw ei flaenraglen waith. 
Argymhellir y dylid cyhoeddi hwn cyn gynted ag sy’n rhesymol bosibl er mwyn i 
grwpiau ac unigolion sydd â diddordeb allu darparu sylwadau a chynnig eu barn. Os 
sefydlir cydbwyllgor trosolwg a chraffu i’r diben o gynnal un cyfarfod yn unig, dylid 
gwneud ymdrech er hynny i ganiatáu i randdeiliaid gynnig eu barn ar y mater a fydd 
yn destun y craffu. 
 
5.33 Hefyd, er mwyn ysgogi diddordeb o fewn rhwydweithiau cymunedol a grwpiau 
cynrychiadol sy’n bodoli’n barod, dylai pwyllgorau trosolwg a chraffu perthnasol 
ystyried anfon copïau o’u blaenraglenni gwaith i’r canlynol: 
 

• Paneli Heddlu a Throsedd (os oes rhai wedi’u sefydlu);  
• Awdurdodau Tân ac Achub;  
• Cyngor Iechyd Cymuned; 
• Cynghorau Ieuenctid;  
• Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf; 
• Parciau Cenedlaethol;  
• Cynghorau Tref a Chymuned; 
• Cynghorau Gwirfoddol Sirol Lleol.  

 
5.34 Argymhellir bod hyn yn digwydd ar ddechrau cyfnod y flaenraglen waith a 
dylid ei gwneud yn glir bod blaenraglenni gwaith pwyllgorau trosolwg a chraffu’n 
hyblyg ac y gallant newid yn ôl blaenoriaethau lleol. Hefyd, gallai awdurdodau lleol 
ystyried cynnwys gwybodaeth yn y flaenraglen waith ynglŷn â sut y gall aelodau o’r 
cyhoedd gynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno blaenraglenni gwaith y 
pwyllgorau trosolwg a chraffu. 
 
Cysylltu â’r cyhoedd a galw i mewn  
 
5.35 Mewn perthynas â phenderfyniadau gweithrediaeth cyngor a alwyd i mewn, 
gall yr awdurdod lleol ddatblygu trefniadau fel y gall y cyhoedd siarad ar yr 
achlysuron hyn.  
 
5.36 Os nad yw’r pwnc sydd dan ystyriaeth yn gyfrinachol neu’n fater eithriedig, 
gallai trefniadau o’r fath gydnabod y cyfyngiadau amser i drefniadau galw i mewn 
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drwy roi disgresiwn i’r cadeirydd benderfynu a yw am ganiatáu i  siaradwyr 
cyhoeddus ddarparu gwybodaeth a hefyd ymateb i wybodaeth a gyflwynir yn ystod 
trafodaeth. Gellir rhoi disgresiwn i’r cadeirydd ganiatáu mwy nag un cyflwyniad 
mewn cyfarfod galw i mewn fel bod gwahanol safbwyntiau cyhoeddus yn cyfrannu at 
ystyriaethau’r pwyllgor.  
 
5.37 Hefyd, gellid rhoi disgresiwn i’r cadeirydd atal siaradwr ar unrhyw adeg yn 
ystod y cyfarfod os yw’r siaradwr, yn ei farn ef, yn gwneud sylwadau sydd, neu i’w 
gweld yn ddifenwol, yn flinderus, yn wahaniaethol neu’n dramgwyddus.  
 
Cysylltu â’r Trydydd Sector  
 
5.38 Mae gan y sector gwirfoddol yng Nghymru gyfoeth o arbenigedd a phrofiad 
rheng flaen mewn ystod eang o feysydd a gall gynnig ffordd i bobl sy’n aml wedi’u 
difreinio ddod yn rhan o’r broses o wneud penderfyniadau’n lleol. 
 
5.39 Gan hynny, mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod gan y sector gwirfoddol ran 
bwysig yn y gwaith o ddarparu mewnbwn i waith trosolwg a chraffu llywodraeth leol. 
Ceir llawer o enghreifftiau ledled Cymru o’r modd y mae ymwneud y sector 
gwirfoddol â’r broses graffu wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr drwy gynnwys 
safbwyntiau dilys a chyfoethog. Arweiniodd hyn yn uniongyrchol at wella 
gwasanaethau cyhoeddus mewn rhai achosion a chryfhau cyfathrebu rhwng 
dinasyddion, grwpiau diddordeb arbennig a phobl sy’n gwneud penderfyniadau 
mewn achosion eraill.  
 
5.40 Er bod tystiolaeth galonogol i’w gweld o gysylltiadau cryfach yn cael eu 
datblygu rhwng swyddogaethau craffu cynghorau a sefydliadau gwirfoddol, ceir 
anghysonderau o hyd o ran dyfnder a natur y berthynas rhyngddynt. 
 
5.41 Er mwyn mynd i’r afael â hyn, gallai awdurdodau lleol ddatblygu dulliau 
cynhwysfawr o wneud cysylltu â Chynghorau Gwirfoddol Sirol yn rhan ganolog o 
drefniadau awdurdod lleol ar gyfer cydymffurfio ag adran 62 y Mesur. Gallai cysylltu 
o’r fath gynnwys cyfethol, cyfarfodydd rheolaidd rhwng cadeiryddion craffu a 
chynrychiolwyr y sector gwirfoddol a defnydd o rwydweithiau sector gwirfoddol fel 
modd o gyflwyno gwybodaeth i ddinasyddion wedi’u difreinio a’u cynnwys mewn 
gwaith craffu.  
 
5.42 Mae canllawiau ar wahân a gyhoeddwyd o dan adran 76 y Mesur mewn 
perthynas â chyfethol yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol i awdurdodau lleol am 
fanteision gweithio’n agosach gyda chynrychiolwyr y sector gwirfoddol fel modd o 
sicrhau mwy o fewnbwn cyhoeddus i waith pwyllgorau craffu. Gweler Pennod 8. 
 
Cymryd safbwyntiau’r cyhoedd i ystyriaeth 
 
5.43 Rhaid i bwyllgor trosolwg a chraffu ystyried unrhyw safbwyntiau a ddaw i’w 
sylw. Yn ymarferol, bydd hyn yn golygu datblygu dulliau priodol i aelodau o’r 
cyhoedd allu ymwneud â’r broses graffu fel y trafodwyd uchod a rheoli’n rhagweithiol 
ymateb y pwyllgor trosolwg a chraffu i gyflwyniadau ysgrifenedig a llafar. Bydd angen 
i awdurdodau fod â systemau ar waith i ymdopi â cheisiadau i graffu a/neu 
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gyflwyniadau llafar neu ysgrifenedig gan y cyhoedd sy’n flinderus, yn wahaniaethol, 
yn amhriodol neu’n afresymol7.  
 
5.44 Er enghraifft, os yw aelod o’r cyhoedd am i fater fod yn destun craffu ac os 
ystyrir ei fod yn rhesymol ac yn briodol yn unol â phrotocolau lleol, yna argymhellir 
bod adroddiad yn manylu ar eu cais yn cael ei ystyried yng nghyfarfod nesaf y 
pwyllgor trosolwg a chraffu perthnasol. Hefyd, byddai’n arfer da i’r pwyllgor wahodd y 
person a gyflwynodd y mater i fynychu cyfarfod er mwyn cyflwyno ei farn i’r aelodau 
etholedig wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, mae’n bosibl na fydd mynychu pwyllgorau 
trosolwg a chraffu ffurfiol yn gynnig deniadol na phriodol i rai ac felly, gellid gwneud 
trefniadau i sicrhau y caiff eu safbwyntiau eu cyflwyno i’w hystyried. 
 
5.45 Waeth a yw pwyllgor trosolwg a chraffu’n penderfynu ymchwilio ymhellach i 
gais gan y cyhoedd i graffu ai peidio, argymhellir y dylai’r pwyllgor ddarparu adborth 
llawn yn egluro’i benderfyniad i’r person a gyflwynodd y cais gwreiddiol, ynghyd â 
sail resymegol dros y camau a roddwyd ar waith. 
 
5.46 Ar yr adegau hynny pan fydd pwyllgor trosolwg a chraffu’n derbyn nifer o 
gyflwyniadau ysgrifenedig gan y cyhoedd mewn perthynas ag un pwnc sydd dan 
ystyriaeth, argymhellir y dylid cyflwyno adroddiad cryno i’r pwyllgorau perthnasol mor 
fuan ag y bo modd.  
 
5.47 Ceir gwybodaeth a chyngor ychwanegol ynghylch arferion cyfredol 
awdurdodau lleol yng nghyhoeddiad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r 
Ganolfan Craffu Cyhoeddus, ‘Y Dinesydd yn ganolbwynt prosesau Craffu: 
Ymgysylltu â’r Bobl i ddibenion Trosolwg a Chraffu’ (Gorffennaf 2010). Ceir fersiynau 
Cymraeg a Saesneg ar wefan CLlLC www.wlga.gov.uk  

                                                 
7 Gallai fod o ddefnydd i awdurdodau ystyried y canllawiau o dan adran 63 y Mesur mewn perthynas â 
Galwad gan Gynghorydd i Weithredu; mae’n cynnwys canllawiau, mewn perthynas â’r darpariaethau 
hynny, ynglŷn â’r hyn y gellir ei ystyried yn wahaniaethol, yn amhriodol neu’n afresymol. Gweler 
Pennod 6. 
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Pennod 6 Galwad Gan Gynghorydd I Weithredu 
 

Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 63 Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2011 
 
Cyflwyniad 
 
6.1 Mae’r Mesur yn cyflwyno pwerau newydd i gynghorwyr gyda’r nod o’u helpu i 
fynd i’r afael â materion a datrys problemau yn eu hardaloedd lleol. Mae adran 63 y 
Mesur yn cyflwyno darpariaeth ar gyfer “galwad gan gynghorydd i weithredu” (GGW) 
sy’n galluogi cynghorwyr i atgyfeirio materion o bwys yn lleol i bwyllgor trosolwg a 
chraffu.  
 
6.2 Mae adran 63 yn diwygio Adran 21A o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 (“Deddf 
2000”) er mwyn galluogi unrhyw gynghorydd yn un o brif gynghorau Cymru i gyfeirio 
mater i bwyllgor trosolwg a chraffu sy’n ymwneud â chyflawni unrhyw un o 
swyddogaethau’r cyngor neu sy’n effeithio ar yr ardal etholiadol a gynrychiolir gan y 
cynghorydd neu ran ohoni. 
 
6.3 Canllawiau statudol yw’r rhain a gyhoeddwyd o dan adran 21A(3) o Ddeddf 
2000 (fel y’i diwygiwyd gan adran 63 y Mesur), y mae’n rhaid i aelod o awdurdod roi 
sylw iddynt wrth ystyried a yw am atgyfeirio mater yn y fath fodd. Diben GGW yw 
galluogi cynghorwyr lleol a’u hetholwyr i sicrhau ymateb gan arweinwyr eu cyngor 
ynglŷn â materion o bwys yn lleol. Dylid ystyried GGW fel un o gyfres o ddulliau at 
ddefnydd yr aelodau etholedig er mwyn datrys materion lleol a gwneud gwahaniaeth 
cadarnhaol yn eu cymunedau. 
 
6.4 Mae gwerth posibl GGW yn gysylltiedig â gwerthfawrogiad o’r ffaith nad yw 
gwasanaethau ynddynt eu hunain yn cynhyrchu canlyniadau cymdeithasol – pobl 
sy’n gwneud hynny. Caiff canlyniadau gwell o ran iechyd, cyrhaeddiad addysgol a 
chyflogaeth eu sicrhau ar y cyd drwy gydymdrechion defnyddwyr gwasanaethau a 
gwasanaethau. Gall GGW gynnig ffurf werthfawr ar wybodaeth gymunedol a all 
gyfrannu at ddatblygu a chyflwyno gweledigaeth gytûn ar gyfer yr ardal. 
 
6.5 Fel yn achos y GGW ar gyfer materion trosedd ac anhrefn, yn gyffredinol dylid 
deall y GGW o dan adran 63 fel dull “pan fetha popeth arall”, gyda materion yn cael 
eu codi mewn pwyllgor craffu ar ôl ceisio datrys y mater drwy ddulliau eraill. Yn hyn o 
beth, dylai’r broses ei gwneud yn haws i glustnodi materion a fyddai’n elwa o fod yn 
destun craffu, a chyfeirio materion y gellid ymdrin â nhw’n well drwy ddulliau eraill yn 
unol â hynny.  
 
6.6 Er mwyn i GGW weithio’n effeithiol fel dull o sicrhau gwelliannau, dylai 
trafodaethau ynglŷn â sut i roi gweithdrefnau GGW ar waith ganolbwyntio’n llai ar y 
broses ac yn fwy ar ganlyniadau. Er ei bod yn debygol y bydd y mathau o faterion 
fyddai’n galw am GGW yn drawsbynciol ac yn amlasiantaethol eu natur, dylid 
ystyried y mathau o bethau a allai ddynodi ‘datrysiad’ boddhaol i gynghorwyr ac felly 
cymunedau lleol. Bydd gofyn i weithrediaeth a phartneriaid lleol ymrwymo i’r dull hwn 
wrth i awdurdodau unigol lunio eu prosesau GGW. 
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Diben ac amcanion y GGW  
 
6.7 Dylid ystyried y darpariaethau GGW a gyflwynwyd gan adran 63 y Mesur yng 
nghyd-destun ehangach y darpariaethau deddfwriaethol yn y Mesur sydd á’r nod o 
atgyfnerthu democratiaeth leol ac ehangu cyfranogiad yn y broses o wneud 
penderfyniadau lleol.  
 
6.8 Caiff y GGW ei gyflwyno ochr yn ochr â phwerau craffu eraill yn y Mesur, gan 
gynnwys pwerau i graffu ar ystod eang o gyrff nad oeddent yn agored i gael eu craffu 
gan awdurdodau lleol o’r blaen. Caiff ei gyfeirio gan werthfawrogiad o werth 
cynhenid aelodau etholedig fel llais y gymuned ar y cyngor, a llais y cyngor yn y 
gymuned8 a dymuniad i wneud defnydd llawn o allu deublyg cynghorwyr i gyflawni 
gwell canlyniadau.  
 
6.9 Fel y cyfryw, ni ddylid edrych ar GGW fel proses ‘graffu’ yn unig. Yn hytrach, 
dylai cynghorau ei ystyried yng nghyd-destun gwneud gwelliannau yn fwy cyffredinol 
i ystod ehangach o swyddogaethau cyngor gyda’r nod o gefnogi gweithgarwch 
democrataidd cyfranogol. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth i aelodau yn eu rôl 
etholaethol yn ogystal â gweithgareddau fel prosesau cwyno ac ymgynghori sy’n 
casglu profiad a barn y cyhoedd. 
 
6.10 Nid darparu ‘cyfeirlyfr’ rhagnodol i awdurdodau ynglŷn â sut y dylai cynghorau 
fynd ati i weithredu GGW yn ymarferol yw pwrpas y canllawiau hyn. Yn hytrach, yr 
hyn a geir yw cyfres o ystyriaethau a dadansoddiadau i’r awdurdodau hynny sy’n 
cydnabod gwerth nodi a gweithredu ar y wybodaeth leol y gall aelodau etholedig ei 
darparu ac sy’n dymuno defnyddio GGW. 
 
6.11 Wrth ystyried sut y gweithredwyd y GGW yn Lloegr, byddai’n ddefnyddiol i 
gynghorau edrych ar ddogfen ganllawiau’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus sy’n nodi 
arferion da mewn perthynas â’r GGW. Mae’r ddogfen yn defnyddio enghreifftiau o 
gynghorau sydd eisoes wedi datblygu’r ffordd hon o weithio. Mae copïau i’w gweld 
ar: 
 
http://www.cfps.org.uk/what-we-do/publications/cfps-general/?id=92  
 
Y cyd-destun deddfwriaethol  
 
6.12 Caiff GGW ei gyflwyno ochr yn ochr â phwerau craffu eraill yn y Mesur, gan 
gynnwys pwerau i graffu ar ystod eang o gyrff nad oeddent yn agored i gael eu craffu 
gan awdurdodau lleol o’r blaen. Mae adran 63 y Mesur yn diwygio adran 21A o 
Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 (atgyfeirio materion i bwyllgor trosolwg a chraffu ac 
ati) er mwyn sicrhau bod trefniadau gweithrediaeth awdurdod lleol yn galluogi 
unrhyw aelod o’r cyngor i atgyfeirio i bwyllgor trosolwg a chraffu unrhyw “fater 
llywodraeth leol” sy’n rhan o gylch gwaith y pwyllgor. Bydd atgyfeirio yn y modd hwn 
yn sicrhau y caiff y mater ei gynnwys ar yr agenda a’i drafod yn y pwyllgor. Fodd 
bynnag, wrth atgyfeirio yn y ffordd hon, rhaid i’r aelod roi sylw i unrhyw ganllawiau a 
gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru. 
                                                 
7 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (2008), Datblygu Cynghorwyr: Egwyddorion Arferion Da. 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Rhwydwaith Datblygu Aelodau, 2008.  
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6.13 Os yw’r pwyllgor trosolwg a chraffu’n derbyn atgyfeiriad gan aelod nad yw ar y 
pwyllgor, gall ddewis gwneud unrhyw un o’r pethau y byddai fel arfer yn ei wneud ag 
eitem newydd. Mae’r rhain yn cynnwys: adolygu a chraffu ar benderfyniadau a 
chamau a roddwyd ar waith, a llunio adroddiadau ac argymhellion.  
 
6.14 Wrth benderfynu a yw am wneud unrhyw un o’r pethau hyn, dylai pwyllgor “roi 
sylw i” ddau bwynt penodol: 
 

(1) unrhyw beth y mae’r aelod eisoes wedi’i wneud mewn perthynas â’r mater, 
yn enwedig os cafodd ei rymuso i wneud hynny gan y cyngor o dan adran 56, 

 
A; 

 
(2) sylwadau a wnaed gan yr aelod etholedig ynglŷn â pham y dylai’r pwyllgor 
ymgymryd â’r mater. Os yw’r pwyllgor yn penderfynu peidio ag ymgymryd â’r 
mater, rhaid iddo egluro ei resymau i’r aelod. Fodd bynnag, os yw’n dewis 
gwneud gwaith ar y mater, rhaid i’r pwyllgor wneud yn siŵr fod yr aelod 
etholedig yn derbyn copi o unrhyw adroddiadau neu argymhellion a wneir 
ganddo mewn perthynas â’r mater. 

 
6.15 Mae is-adran (12) o adran 21A o Ddeddf 2000 yn diffinio “mater llywodraeth 
leol” mewn perthynas ag aelod o awdurdod lleol yng Nghymru fel mater nad yw’n 
fater eithriedig ac sydd - 
 

(a) yn ymwneud â chyflawni unrhyw un o swyddogaethau’r awdurdod, neu  
 
(b) yn effeithio ar yr ardal etholiadol yr etholwyd yr aelod i’w chynrychioli, 

neu ran ohoni, neu unrhyw berson sy’n byw neu’n gweithio yn yr ardal 
honno.  

 
6.16 Mae is-adran (13) o adran 21A o Ddeddf 2000 yn diffinio’r hyn a olygir wrth 
fater eithriedig yn is-adran (12). Fe’i disgrifir fel unrhyw fater sydd - 
 

(a)  yn fater trosedd ac anhrefn lleol yn yr ystyr a roddir iddo gan adran 19 
Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 (craffu gan awdurdod lleol ar 
faterion trosedd ac anhrefn), neu 

 
(b) yn fater o unrhyw ddisgrifiad a bennwyd mewn gorchymyn a wnaed gan 
 Weinidogion Cymru at ddibenion yr adran hon.  

 
6.17 Rhagwelir y gwneir gorchymyn Gweinidogol maes o law i eithrio mathau 
penodol o faterion rhag bod yn faterion llywodraeth leol at ddibenion adran 21A.  
 
6.18 Gwelir bod is-adran (12)(b) yn caniatáu ystod eang o faterion y gallai aelod o 
awdurdod lleol eu hatgyfeirio i bwyllgor trosolwg a chraffu. Fel y cyfryw, bydd angen i 
awdurdodau lleol sicrhau bod gweithrediad y GGW yn ddigon ymatebol a 
phellgyrhaeddol. 
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6.19 Er enghraifft, mae’n bosibl y bydd GGW yn clustnodi mater trawsbynciol fel 
mynediad at Wasanaethau Deintyddol lleol, a allai olygu defnyddio pwerau pwyllgor 
craffu o dan adran 59 y Mesur (craffu ar bersonau penodol) wedi i ymdrechion i fynd 
i’r afael â’r mater gael eu gwneud yn gyntaf. Mewn enghreifftiau o’r fath, gellir 
defnyddio GGW i ddatblygu cysylltiadau agosach rhwng cynghorau a phartneriaid 
allanol. 
 
6.20 Wrth benderfynu a ddylid mynd i’r afael â mater a godwyd drwy GGW mewn 
cyfarfod o’r pwyllgor craffu, gallai fod o gymorth i bwyllgorau ddefnyddio meini prawf 
ar gyfer atgyfeirio. Mae’r ddogfen ganllawiau i gynghorwyr a gynhyrchir gan 
Gymdeithas Ysgrifenyddion y Cynghorau a Chyfreithwyr mewn perthynas â 
gweithredu adrannau 19 a 20 o Ddeddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 (atgyfeiriadau 
trosedd ac anhrefn lleol) yn cynnig man cychwyn defnyddiol. 
 
6.21 Mae’r canllawiau hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer pennu proses bosibl o ymdrin 
â GGW Diogelwch Cymunedol y gellir ei haddasu i’w defnyddio gan gynghorau o 
dan adran 63 y Mesur.  
 
Mae copi o’r ddogfen i’w gweld yn: 
 
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-legislation/bus-leg-measures/business-
legislation-measures-localgov/business-legislation-local-government-measure-
consultation-responses-log.htm  
 
6.22 Wrth ystyried sut i ymateb i GGW, mae gan bwyllgorau ystod eang o 
opsiynau. Er enghraifft, gallent alw ar aelodau a swyddogion i fynychu cyfarfod ac 
ateb cwestiynau, cynnal adolygiad o bolisi, neu, yn dibynnu ar natur y GGW, lunio 
adroddiadau neu argymhellion ar gyfer y corff sy’n penderfynu sy’n cynnwys y 
partner(iaid) perthnasol. Dylai pwyllgorau feddwl pa lefel o ffurfioldeb fyddai’n fwyaf 
priodol i fynd i’r afael â materion mewn ffordd sy’n helpu i hwyluso canlyniadau 
cadarnhaol.  
 
6.23 Hefyd, gan ystyried sut i wneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael, 
dylai pwyllgorau craffu asesu sut y gallai’r broblem gymryd ei lle yn y rhaglenni 
gwaith presennol. Gellir ystyried GGW fel rhan ategol o flaenraglen waith pwyllgor 
craffu os oes pynciau tebyg neu gysylltiedig eisoes wedi’u cynnwys. Mewn 
sefyllfaoedd o’r fath, gan gymryd i ystyrieaeth y camau y bydd cynghorwyr eisoes 
wedi’u rhoi ar waith i geisio datrys mater cymunedol, gellid ystyried GGW fel dull o 
ddarparu sylfaen dystiolaeth i gefnogi camau nesaf y pwyllgor.  
 
Diffinio ‘datrysiad’  
 
6.24 Gellir dadlau bod y cysyniad o ddatrysiad wrth graidd GGW, h.y. sicrhau bod 
GGW mewn gwirionedd yn helpu cynghorwyr i ddatrys materion anhydrin. Pwrpas y 
GGW yw cynnig datrysiad lle na fyddai technegau eraill yn gallu gwneud hynny, a’r 
cam cyntaf felly fydd ceisio gweld os yw’r mater wedi cael ei ddatrys drwy ddulliau 
eraill, neu fod modd gwneud hynny. Dylai hyn fod yn ganolog i weithdrefnau cyngor 
ar gyfer codi a mynd i’r afael â GGW. Fel y pwysleisiwyd eisoes, dylid ystyried y 
defnydd o GGW fel dull “pan fetha popeth arall” ar ôl i ddulliau eraill brofi’n 
anfoddhaol. O’r herwydd, bydd gweithredu GGW yn llwyddiannus yn dibynnu ar 
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effeithiolrwydd systemau sydd ar waith eisoes i gefnogi cynghorwyr yn eu rôl 
etholaethol. 
 
6.25 Oherwydd natur drawsbynciol ac anhydrin y problemau cymdeithasol sy’n 
debygol o gael eu codi drwy GGW, mae’n annhebygol y ceir ‘ateb hawdd’ i’r mater 
dan sylw. Felly, i GGW allu ennill tir o gwbl wrth fynd i’r afael â materion lleol, byddai 
o fudd i gynghorau geisio gwneud prosesau’n ddigon hyblyg fel na chyfyngir ar 
drafodaeth agored neu ymchwiliol.  
 
6.26 Yn ymarferol, gallai fod o fudd i weithdrefnau awdurdod lleol nodi’r angen i 
gynghorydd sy’n codi mater roi gwybod beth y byddai’n ei ystyried yn ganlyniad 
neu’n ddatrysiad llwyddiannus ar gychwyn y broses GGW. Gallai pwyllgor craffu 
priodol adolygu canlyniadau o’r fath yn dilyn ymchwiliad cychwynnol. Gallai’r 
amcanion cychwynnol hyn weithredu fel dangosyddion llwyddiant ar gyfer mesur 
cynnydd GGW.  
 
6.27 Cyn i GGW gael ei godi mewn cyfarfod o bwyllgor craffu llawn, dylai 
cynghorwyr yn gyntaf ystyried y dewisiadau canlynol ar gyfer datrys mater 
cymunedol:  
 

• Trafodaethau anffurfiol â swyddogion neu gynghorwyr eraill; 
• Trafodaethau anffurfiol â chynrychiolwyr partner; 
• Atgyfeirio materion ati ‘gyrff craffu’ eraill, er enghraifft Cynghorau Iechyd 

Cymuned neu bwyllgorau archwilio mewnol; 
• Trafodaethau ffurfiol â swyddogion a chynghorwyr; 
• Llythyrau ffurfiol at Aelodau Gweithrediaeth; 
• Gofyn cwestiynau yn y Cyngor Llawn; 
• Cyflwyno cynnig gerbron y Cyngor Llawn; 
• Trefnu cyfarfodydd cyhoeddus; 
• Defnydd o ddeisebau; 
• Gwneud cwyn; 
• Ceisiadau rhyddid gwybodaeth; 
• Cyfathrebu ag ACau neu ASau lleol; 
• Defnydd o gyfryngau cymdeithasu neu ymgyrchoedd e-bost. 

 
6.28 Er mwyn i’r GGW allu nodi a mynd i’r afael â mater o bryder cyhoeddus yn 
effeithiol, bydd angen i arweinwyr yr awdurdod lleol ynghyd ag uwch-swyddogion yn 
yr asiantaethau partner gefnogi’r egwyddorion canlynol:  
 

• Gwerthfawrogiad o ran craffu yn y broses o ysgogi gwelliannau sy’n 
canolbwyntio ar y dinesydd; 

 
• Parodrwydd i fynd i’r afael â pherfformiad anfoddhaol a chydnabyddiaeth 

o’r angen i ddatrys problemau drwy drafod; 
 

• Tryloywder mewn prosesau penderfynu a chynnwys y broses graffu ar bob 
cam; 
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• Dealltwriaeth o rôl ‘Arweinydd Cymunedol’ amlagweddog yr aelodau yn eu 
cymunedau, a pharodrwydd i’w hatgyfnerthu;  

 
• Gwerthfawrogiad o’r rhan weithredol sydd gan ddefnyddwyr 

gwasanaethau a’r gymuned ehangach wrth gyflawni gwell canlyniadau.  
 
6.29 Bydd yn rhaid ystyried pob mater y ceisir ei godi fel GGW yn ôl ei haeddiant. 
Hefyd, ni ddylai cynghorau ymatal rhag archwilio’r mater y bwriedir ei godi yn sgil 
unrhyw argraff a geir o ‘wleidydda’ ar ran y person sy’n ei godi.   
 
6.30 Yn aml bydd pwyllgorau craffu yn archwilio materion sy’n wleidyddol iawn eu 
natur ac ni ddylid gweld hyn fel peth negyddol o anghenraid. Ceir llawer o 
enghreifftiau o gynghorau’n defnyddio’r broses ‘alw i mewn’ ar ystyriaethau craffu 
gydag aelodau etholedig yn defnyddio pŵer dadl wleidyddol i bwyso a mesur a 
dadansoddi materion dadleuol mewn modd priodol. Mewn rhai achosion, cafodd 
gwybodaeth leol cynghorydd gryn effaith ar yr archwiliadau i ddod o hyd i ffyrdd 
adeiladol o symud ymlaen.  
 
Gweithio gyda phartneriaid  
 
6.31 Fel y crybwyllwyd yn y cyflwyniad, caiff GGW ei gyflwyno ochr yn ochr ag 
ystod o bwerau i bwyllgorau craffu, a’r gofyniad i bwyllgorau craffu ymgymryd â 
gwaith craffu ar ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn eu hardaloedd yw’r un 
amlycaf.  
 
6.32 Bydd llwyddo i ddelio â materion GGW sy’n cynnwys partneriaid fel arfer yn 
golygu bod y partneriaid hynny wedi bod yn rhan o’r trafodaethau cychwynnol a 
arweiniodd at sefydlu GGW mewn awdurdod lleol. Os bu’r partneriaid yn rhan o’r 
trafodaethau hynny, mae’n dilyn y byddant yn fwy tebygol o fod yn barod i weithio 
gyda phwyllgorau craffu i ddatrys materion lleol.  
 
6.33 Os bydd pwyllgorau craffu yn llwyddo i reoli’n dda y berthynas â phartneriaid, 
bydd partneriaid ac aelodau etholedig yn elwa. Trwy ddefnyddio GGW, gall craffu fod 
yn ffordd bwysig o gysylltu partneriaid ar draws y sbectrwm o lunio polisïau lleol. 
Dangoswyd fod profiadau yng Nghymru o graffu ar bartneriaethau wedi hybu 
integreiddio yn ogystal â sicrhau bod anghenion a dyheadau lleol wedi’u cynrychioli 
yn y prosesau penderfynu. 
 
6.34 Mae canllawiau a gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â’r gwersi a ddysgwyd o 
graffu ar bartneriaethau a sut i ddatblygu perthynas o ansawdd gyda phartneriaid i’w 
gweld yn nogfen CLlLC, ‘Craffu ar Bartneriaethau Aml-Asiantaeth’. 
 
Mae copïau o’r ddogfen i’w gweld yn: 
 
Fersiwn Gymraeg:  http://www.wlga.gov.uk/cymraeg/trosolwg-a-chraffu/   
 
Fersiwn Saesneg:  http://www.wlga.gov.uk/english/overview-scrutiny/  
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Cysylltiadau â materion diogelwch cymunedol  
 
6.35 Mae Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 yn darparu ar gyfer system GGW i 
ymdrin â materion diogelwch cymunedol a throsedd ac anhrefn. Mae’r ddarpariaeth 
ar gyfer GGW trosedd ac anhrefn yr un fath yn ei hanfod â’r hyn a nodir yn adran 63 
y Mesur. Golyga hyn y gall cynghorau ymateb i’r Mesur drwy ddatblygu prosesau a 
fframweithiau sy’n bodoli’n barod.  
 
6.36 Mae Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r 
Pwyllgor Trosedd ac Anhrefn penodedig ystyried pob mater trosedd ac anhrefn gan 
gynnwys GGW diogelwch cymunedol. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd mater 
trawsbynciol fel camddefnyddio sylweddau sy’n ymwneud ag ystod eang o 
asiantaethau yn cael ei godi fel GGW a gall fod yn aneglur pa bwyllgor fyddai orau 
i’w ystyried.  
 
6.37 Mewn sefyllfaoedd felly, bydd angen i gynghorau gadw mewn cof mai’r 
ystyriaeth bwysicaf yw bod y mater yn cael ei drafod yn ei gyfanrwydd yn hytrach na 
mabwysiadu ymagwedd strwythuredig anhyblyg sy’n amharu ymhellach ar yr 
ymchwiliad. Gallai cadeiryddion craffu fabwysiadu dull pragmataidd o bennu pa 
bwyllgor ddylai fynd i’r afael â GGW ag iddo elfennau trosedd ac anhrefn ynghyd â 
phynciau eraill. Er enghraifft, gallai pwyllgorau craffu wahodd cadeiryddion craffu 
ychwanegol i gyfarfodydd sy’n ystyried GGW mewn cysylltiad â’u meysydd 
arbenigedd perthnasol hwy. 
 
Cysylltiadau ag adran 56 y Mesur (arfer swyddogaethau gan gynghorwyr) 
 
6.38 Os yw cynghorau wedi dewis manteisio ar y pŵer i ddirprwyo swyddogaethau 
o dan adran 56, mae’n bosibl y bydd cysylltiadau agos â GGW. Hwyrach y bydd gan 
aelodau sy’n arfer pwerau dirprwyedig fwy o gyfle i ddatrys materion yn lleol heb 
orfod defnyddio GGW. Gallai GGW ar faterion penodol annog cynghorau i 
ddefnyddio adran 56 i ddirprwyo pwerau i aelodau ddatrys y materion hynny’n lleol, 
gan wella pa mor ymatebol yw'r cyngor wrth iddo wella gwasanaethau lleol. 
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Pennod 7   Penodi Personau I Gadeirio Pwyllgorau 
Trosolwg A Chraffu 
 
Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 75 Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2011  
 
Cyflwyniad 
 
7.1 Mae Rhan 6 y Mesur yn ymdrin â Throsolwg a Chraffu, gan gynnwys 
darpariaethau, o adrannau 66 i 75, sy’n ymwneud â phenodi cadeiryddion 
pwyllgorau trosolwg a chraffu (pwyllgorau craffu). Roedd cynnwys y darpariaethau 
hyn o fewn y Mesur yn gydnaws ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynnwys mewn 
deddfwriaeth argymhellion pwyllgorau’r Cynulliad (adroddiad Y Pwyllgor Llywodraeth 
Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, ‘Gweithredu Strwythurau Rheoli Gwleidyddol 
Newydd o fewn Llywodraeth Leol’ yn 2004 a’r ‘Ymchwiliad i Drefniadau Craffu a 
Throsolygu Llywodraeth Leol’ y Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol – Ebrill 
2009) na ddylid dyrannu cadeiryddiaethau’r pwyllgorau craffu i gyd i aelodau o’r un 
grwp(iau) gwleidyddol ag arweinyddiaeth y cyngor. 
 
Yr hyn y mae’r Mesur yn gofyn amdano 
 
7.2 Rhaid i awdurdodau lleol gynnwys yn eu rheolau sefydlog (neu reolau 
gweithdrefn) drefniadau ar gyfer penodi cadeiryddion eu pwyllgorau craffu a fydd yn 
cydymffurfio â’r canlynol:  
 
1. Cyngor heb unrhyw grwpiau gwleidyddol wedi’u datgan 

 
Pob pwyllgor craffu i ethol ei gadeirydd ei hun. 

 
2. Cyngor â dim ond un grŵp gwleidyddol wedi’i ddatgan 

 
Pob pwyllgor craffu i ethol ei gadeirydd ei hun. 

 
3. Cyngor â dau grŵp gwleidyddol ond dim ond un pwyllgor craffu 

 
Y pwyllgor craffu i ethol ei gadeirydd ei hun. Fodd bynnag, os oes un o’r grwpiau (A) 
wedi’i gynrychioli yng ngweithrediaeth y cyngor ond y llall (B) heb ei gynrychioli, 
rhaid gadael i’r grŵp arall (B) benodi cadeirydd. 
 
4. Cyngor â dau neu fwy o grwpiau gwleidyddol a mwy nag un pwyllgor 
 craffu 
 
Ni chaiff y grwpiau gwleidyddol a gynrychiolir yn y weithrediaeth benodi mwy o 
gadeiryddion nag sy’n cyfateb i’w cyfran gyfunol o holl aelodau’r cyngor, gan 
dalgrynnu i lawr os nad yw’r nifer o gadeiryddiaethau yn rhif cyfan. Bydd y grwpiau 
gweithredol yn penderfynu rhyngddynt ar ddyraniad eu hawl i gadeiryddiaethau.  

 
Mae gweddill y cadeiryddiaethau craffu yn “eiddo” i’r grwpiau hynny na chânt eu 
cynrychioli yn y weithrediaeth. Os mai dim ond un grŵp felly sydd, mae hawl 

 32 
 



 

ganddynt i’r holl gadeiryddiaethau sy’n weddill. Os oes mwy nag un grŵp nad yw’n 
grŵp gweithrediaeth, caiff pob un ei gyfran o’r cadeiryddiaethau yn ôl eu cyfran o’r 
aelodaeth, gan dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf, gan gynnwys sero. Er enghraifft: 
 

Nifer yr aelodau pwyllgor = 60 
Nifer mewn grŵp/grwpiau gweithredol = 26 
Nifer y cadeiryddiaethau craffu = 5 
Nifer ar gyfer grwpiau gweithrediaeth = 2 
Nifer y cadeiryddiaethau sy’n weddill = 3 
Nifer y grwpiau nad ydynt yn grwpiau gweithrediaeth = 3 
Maint grŵp nad yw’n grŵp gweithrediaeth C = 16 
Maint grŵp nad yw’n grŵp gweithrediaeth D = 6 
Maint grŵp nad yw’n grŵp gweithrediaeth E = 2 
Hawl i gadeiryddiaeth craffu C = 2 
Hawl i gadeiryddiaeth craffu D = 1 
Hawl i gadeiryddiaeth craffu E = 0 
 

Os bydd unrhyw gadeiryddiaethau heb eu dyrannu ar ôl y cyfrifiad hwn, yna penodir 
y cadeirydd gan aelodau’r pwyllgor(au) hynny. 
 
Os bydd pob plaid wleidyddol yn cael eu cynrychioli yn y weithrediaeth a bod y 
broses dalgrynnu yn arwain at gadeiryddiaethau heb eu dyrannu, caiff unrhyw 
gadeiryddiaethau o’r fath hefyd eu penodi gan aelodau’r pwyllgorau hynny.   
 
5. Cynghorau lle mae grŵp gwleidyddol yn gwrthod y cadeiryddiaethau a 
 ddyrannwyd iddo  
 
Lle bo grŵp gwleidyddol yn gwrthod ei ddyraniad o gadeiryddiaethau, ni ellir dyrannu 
unrhyw un o’r cadeiryddiaethau hynny i grŵp gweithrediaeth. Rhaid cynnig y swyddi 
gwag i grwpiau gwleidyddol eraill yn gymesur â’u maint. Yn yr enghraifft uchod, pe 
bai A yn gwrthod eu 2 gadeiryddiaeth, byddai hawl gan grwpiau’r gwrthbleidiau i 
benodi cadeiryddion 5 pwyllgor a dylai’r dyraniadau fod fel a ganlyn: C = 3, D = 1, E 
= 1. Pe bai C yn gwrthod eu 2 gadeiryddiaeth, byddai hawl gan y grwpiau eraill i un 
yr un. Pe bai D yn gwrthod ei gadeiryddiaeth, yna byddai’n mynd i E, gan fod 
dyraniad grŵp C eisoes wedi’i dalgrynnu i fyny i 2. 

 
Mewn cyngor lle nad oes ond un grŵp nad yw’n grŵp gweithrediaeth a bod y grŵp 
hwnnw’n gwrthod ei gadeiryddiaethau, neu mewn cyngor lle ceir grwpiau eraill nad 
ydynt yn grwpiau gweithrediaeth ond bod pob un ohonynt yn gwrthod derbyn y 
cadeiryddiaethau gwag, mater i bob pwyllgor craffu yw ethol ei gadeirydd ei hun o 
blith ei holl aelodau. 
 
6. Newid i gyfansoddiad gwleidyddol y weithrediaeth 
 
Os yw grŵp gwleidyddol yn gadael neu’n ymuno â’r weithrediaeth, mae’r broses o 
ddyrannu cadeiryddiaethau’n dechrau eto yn unol â’r darpariaethau a ddisgrifir 
uchod. 
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7. Llenwi swyddi gwag achlysurol 
 
Os daw cadeiryddiaeth graffu’n wag am ryw reswm, fel arfer dylid dyrannu’r 
gadeiryddiaeth i’r un grŵp gwleidyddol â grŵp y sawl sy’n rhoi’r gorau i’r 
gadeiryddiaeth. Ond os etholwyd y cadeirydd gan y pwyllgor ei hun, yna dylai’r 
pwyllgor benodi cadeirydd newydd. 
 
8. Cyngor sy’n dymuno gweithredu system wahanol o ddyrannu 
 cadeiryddiaethau 
 
Gall cyngor benderfynu ymwrthod â’r prosesau a amlinellir uchod, ond ni chaniateir 
iddo wneud hynny oni bai ei fod yn dymuno creu system o ddyrannu 
cadeiryddiaethau craffu a fyddai’n fwy ffafriol i’r grwpiau nad ydynt yn grwpiau 
gweithrediaeth na’r weithdrefn ragnodedig. Er mwyn i hyn ddigwydd, rhaid i fwyafrif 
ym mhob grŵp gwleidyddol gefnogi’r cynnig amgen, a rhaid i’r cynnig gael ei 
gymeradwyo drwy ei basio yn y cyngor llawn, gyda mwyafrif o aelodau pob grŵp 
gwleidyddol yn pleidleisio o blaid y cynnig.  
 
9. Penodi is-gadeiryddion 
 
Mater i bob awdurdod yw penderfynu sut i ddyrannu is-gadeiryddiaethau pwyllgorau.  
 
Gall Gweinidogion Cymru lunio rheoliadau mewn perthynas â dyrannu 
cadeiryddiaethau yn ogystal â chyhoeddi cyfarwyddiadau. Ar adeg ysgrifennu’r 
ddogfen hon, nid oes unrhyw gynlluniau i wneud y naill neu’r llall. 
 
Canllawiau 
 
7.3 Nid yw darpariaethau adrannau 66 ymlaen yn rhoi llawer o le i symud. Bydd 
penodi cadeiryddiaethau gan grwpiau gwleidyddol, neu, mewn rhai achosion, gan y 
pwyllgorau eu hunain, yn ddatblygiad newydd i awdurdodau lleol. Dylai rheolau 
sefydlog cynghorau osod amserlen ar gyfer cwblhau’r prosesau penodi. 
 
7.4 Pe bai sefyllfa’n codi a fyddai’n peri i’r gweithdrefnau dyrannu a amlinellir yn y 
canllawiau hyn ymddangos yn annigonol i ddelio â sefyllfa benodol, dylai cynghorau 
ofyn yn gyntaf am farn eu cynghorwyr cyfreithiol. Gellir cysylltu â swyddogion 
Llywodraeth Cymru er mwyn cael cyngor gan eu cynghorwyr cyfreithiol hwy os oes 
angen. 
 
7.5 Mae ysbryd y ddeddfwriaeth yn glir. Mae’n adlewyrchu safiad polisi sydd o 
blaid gwneud craffu, gyn belled ag y bo modd, yn annibynnol ar arweinyddiaeth 
cyngor.  
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Pennod 8  Aelodau Cyfetholedig Pwyllgorau Trosolwg A 
Chraffu  
 
Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 76 Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2011 
 
Cyflwyniad 
 
8.1 Cyflwynodd y Mesur newidiadau gyda’r bwriad o atgyfnerthu strwythurau a 
gwaith llywodraeth leol yng Nghymru ar bob lefel ac i sicrhau bod cynghorau lleol yn 
estyn allan ac yn cysylltu â phob sector o’r cymunedau a wasanaethant. 
 
8.2 Cyhoeddir y canllawiau statudol hyn o dan adran 76 y Mesur ac mae’n 
ymwneud â chyfethol pobl nad ydynt yn aelodau o awdurdodau lleol ar eu 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn unol ag adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000. 
 
Diben y Polisi  
 
‘ Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is 
success.’  
 
Henry Ford.  
 
8.3 Yn ôl tystiolaeth pwyllgorau trosolwg a chraffu yng Nghymru, gall cyfraniad 
aelodau cyfetholedig ar bwyllgorau gryfhau eu heffeithiolrwydd yn sylweddol. Wrth i 
Lywodraeth Cymru osod rhagor o bwyslais ar weithio integredig a chyflenwi 
gwasanaethau ar y cyd, felly hefyd gall pwyllgorau craffu wneud cyfraniad pwysig i’r 
gwaith o hybu trawsnewid drwy sicrhau bod aelodau cyfetholedig yn gallu cyfrannu i 
raddau mwy helaeth yn eu gwaith.  
 
8.4 Er mai un dull yn unig yw cyfethol o sicrhau bod barn rhanddeiliaid yn helpu i 
ddylanwadu ar waith y pwyllgorau craffu, mae Llywodraeth Cymru’n ei ystyried yn 
ddull pwysig o sicrhau cefnogaeth grwpiau ac unigolion cynrychiadol a allai fod 
wedi’u datgysylltu fel arall o’r prosesau penderfynu lleol. Gall cyfethol gryfhau rôl 
arweinyddiaeth gymunedol yr aelodau drwy gynnig safbwyntiau gwahanol a hwyluso 
rhwydweithiau a chysylltiadau cryfach yn yr ardaloedd. 
 
8.5 Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod cynnwys ystod ehangach o arbenigwyr, 
cynrychiolwyr cymunedol a defnyddwyr gwasanaethau yn y gwaith o graffu yn 
fanteisiol, a bod cynnwys aelodau cyfetholedig yn rhagweithiol mewn gweithgarwch 
craffu yn galluogi aelodau etholedig i ledaenu negeseuon grymus ynglŷn â 
gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd a gweithio mewn partneriaeth drwy 
eu strwythurau a’u harferion eu hunain. 
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8.6 I gydnabod effaith gyfoethog craffu aml-bersbectif yn y broses o ysgogi 
gwelliannau, mae nifer o gynghorau Cymru eisoes wedi sefydlu trefniadau craffu ar 
gyfer y Byrddau Gwasanaethau Lleol (BGLl). Mae aelodau’r byrddau hyn yn 
cynnwys unigolion o amrywiol sectorau, sefydliadau a lleoliadau daearyddol. 
 
8.7 Hyd yn hyn, mae Paneli Craffu’r BGLl wedi cynnwys aelodau cyfetholedig o 
sefydliadau gwirfoddol, byrddau iechyd lleol, cynghorau iechyd cymunedol, 
awdurdodau’r heddlu, Asiantaeth yr Amgylchedd, a fforymau busnes lleol a fu’n 
gweithio ochr yn ochr ag aelodau etholedig i wella gwasanaethau lleol.  
 
8.8 Ymhlith rhai o’r manteision pwysig a ddeilliodd o’r trefniadau hyn roedd 
trosglwyddo dysgu a dadansoddiad o ymagwedd “dameidiog” sefydliadau wrth fynd 
i’r afael â ‘phroblemau drwg’. Dangosodd y gweithgarwch hwn fod gweithio mewn 
partneriaeth a chyfethol yn cael eu gweld fel prosesau sy’n cynyddu mewnbwn 
democrataidd lleol ac integreiddiad ar draws gwahanol rannau o’r sector cyhoeddus. 
 
Penderfynu pryd i gyfethol  
 
8.9 Dylai pob penodiad cyfetholedig gael ei gyfeirio gan flaenraglenni gwaith 
craffu a pha ganlyniadau y mae aelodau etholedig yn ceisio’u cyflawni o ganlyniad i 
weithgarwch craffu a gynlluniwyd. Byddai’n fuddiol i gynghorau feddwl yn ofalus 
ynglŷn â defnyddio cyfethol fel modd o ddatblygu perthynas â phartneriaid neu wella 
cysylltiadau cyhoeddus a allai ychwanegu gwerth sylweddol at waith pwyllgorau 
craffu. 
 
8.10 Ym mhob sefyllfa lle bydd cyfethol dan ystyriaeth, dylid sicrhau mai cyfethol 
yw’r ffordd orau mewn gwirionedd i rai unigolion neu grwpiau buddiant gyfrannu at 
waith pwyllgorau craffu. Dylai grwpiau â buddiant gynnwys grwpiau cydraddoldeb 
nodweddion gwarchodedig, gan gydnabod y gwerth y gall y safbwyntiau hyn eu 
hychwanegu at waith pwyllgorau craffu awdurdodau lleol. Dan rai amgylchiadau, 
gallai fod yn fwy addas i randdeiliaid weithredu fel ‘cynghorwyr arbenigol’ i grŵp 
gorchwyl a gorffen neu gael eu gwahodd i gyfarfodydd pwyllgor craffu. Er enghraifft, 
gallai ffurfioldeb cyfarfodydd pwyllgor llawn godi braw ar rai grwpiau neu 
ddefnyddwyr gwasanaethau mwy bregus ac efallai y byddai’n well ganddynt 
gyflwyno tystiolaeth ar lafar neu’n ysgrifenedig i ategu adolygiad craffu. Bydd angen 
sefydlu hyd a lled cyfranogiad rhanddeiliaid mewn gwaith craffu ar sail pob achos yn 
unigol.  
 
8.11 Hefyd, mae’n bosibl y bydd sefydliadau a gefnogir yn ariannol gan 
asiantaethau partner yn gyndyn i herio perfformiad darparwyr nawdd yn  gyhoeddus. 
Dylid rhoi camau ar waith i leihau’r perygl y bydd aelodau cyfetholedig yn profi 
gwrthdaro buddiannau o ganlyniad i gymryd rhan mewn gwaith craffu. 
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Clustnodi aelodau cyfetholedig posibl 
 
8.12 Hwyrach y bydd cynghorau am ystyried defnyddio sawl strategaeth i glustnodi 
aelodau cyfetholedig sy’n debygol o gyfoethogi gweithgarwch craffu.  
 
Er enghraifft, gallai cynghorau:  
 

• ofyn i Gynghorau Tref a Chymuned enwebu cynrychiolwyr i’w cyfethol ar 
bwyllgorau; 

 
• hysbysebu yn y wasg leol; 

 
• defnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol;  
 
• gofyn i ‘sefydliadau sector’ ehangach fel y Sector Gwirfoddol neu 

Fforymau Busnes lleol enwebu pobl i’w cyfethol; 
 

• ysgrifennu at asiantaethau gwella ategol fel y Cynghorau Iechyd 
Cymuned; 

 
• gwahodd cyn-aelodau cyfetholedig sydd â diddordeb neu arbenigedd 

penodol i fynychu cyfarfodydd craffu fel ‘ymgynghorwyr’ pan fo eitemau 
perthnasol ar yr agenda. 

 
8.13 Hwyrach y bydd cynghorau hefyd am ddatblygu ffurflen gais i grwpiau neu 
unigolion ei llenwi er mwyn mynegi diddordeb mewn dod yn aelodau cyfetholedig. 
Gellid gosod ffurflenni o’r fath ar dudalennau gwe awdurdodau lleol sy’n ymwneud â 
chraffu neu eu hysbysebu yn y wasg leol. Unwaith eto, dylid rhoi sylw i grwpiau 
cydraddoldeb nodweddion gwarchodedig.   
 
Recriwtio aelodau cyfetholedig 
 
8.14 Bydd angen i gynghorau sicrhau bod prosesau recriwtio aelodau cyfetholedig, 
naill ai ar sail unigol neu gynrychiadol, yn gynhwysol ac yn deg er mwyn annog pobl 
ag amrywiaeth eang o wybodaeth a phrofiad i ddod yn rhan o weithgarwch craffu.  
 
8.15 Er mwyn helpu pwyllgorau i recriwtio aelodau cyfetholedig, awgrymir bod 
cynghorau’n ystyried datblygu disgrifiadau rôl bras ar gyfer aelodau cyfetholedig. 
Byddai’r rhain yn helpu i egluro disgwyliadau’r pwyllgorau a’r darpar aelodau 
cyfetholedig fel ei gilydd. Teimlai rhai  cynghorau eu bod yn ddefnyddiol pan oedd 
mwy nag un cais yn dod i law gan eu bod yn fodd o nodi cymwyseddau er mwyn 
gwerthuso’r ceisiadau. 
 
8.16 Rhestrir cyfres bosibl o bwyntiau egwyddor a chymwyseddau craidd yn 
Atodiad A er mwyn helpu cynghorau i ddatblygu eu trefniadau eu hunain. 
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8.17 Fodd bynnag, yn gyffredinol, awgrymir y dylai pwyllgorau sicrhau bod aelodau 
cyfetholedig:  
 

(i) yn gallu cynrychioli buddiannau’r boblogaeth sy’n derbyn gwasanaethau a 
ddarperir, neu a gomisiynir, gan ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus; 
 
A/neu, 
 
(ii) yn gallu cyfrannu gwybodaeth neu sgiliau arbenigol a fydd yn arwain at 
graffu trylwyr a gwrthrychol o’r materion sydd i’w hadolygu; 
 
A/neu,  
 
(iii) yn byw neu’n gweithio yn y sir neu ardal sirol y fwrdeistref sirol. 

 
8.18 Er mwyn helpu Cynghorau i ddatblygu dulliau o gyfethol sy’n cryfhau 
effeithiolrwydd eu swyddogaethau trosolwg a chraffu, ceir cyfres o astudiaethau 
achos arfer da yn Atodiad B. 
 
Pwyllgorau Craffu: nifer yr aelodau cyfetholedig  
 
8.19 I gydnabod mandad democrataidd cynghorwyr etholedig, argymhellir na 
ddylai nifer yr aelodau cyfetholedig ar bwyllgor craffu fod yn uwch na thraean o 
gyfanswm aelodaeth y pwyllgor.  
 
8.20 Fodd bynnag, argymhellir bod y dull o fynd ati i gyfethol wedi’i lywio gan 
werthfawrogiad o’r hyn y gall yr aelod cyfetholedig ei gyfrannu i’r mater dan 
ystyriaeth yn hytrach na chanolbwyntio’n gul ar nifer yr aelodau cyfetholedig.  
 
8.21 Byddai agwedd o’r fath yn helpu pwyllgorau i benderfynu a yw cyfranogiad 
aelodau cyfetholedig yn parhau’n berthnasol i’w flaenoriaethau gwaith neu a oes 
angen adnewyddu’r aelodaeth a gyfetholwyd o bryd i’w gilydd.  
 
Is-bwyllgorau: nifer yr aelodau cyfetholedig  
 
8.22 I gydnabod y ffyrdd amrywiol y mae is-bwyllgorau’n gweithredu, argymhellir 
na ddylid gosod cyfyngiad ar nifer yr aelodau cyfetholedig a all berthyn i is-bwyllgor.  
 
8.23 Fodd bynnag, ystyrir na ddylai holl aelodau’r is-bwyllgor fod yn aelodau 
cyfetholedig.  
 
Dulliau o benodi aelodau cyfetholedig  
 
8.24 Fel y soniwyd eisoes, mae ystod eang o opsiynau ar gael i bwyllgorau craffu o 
ran penodi aelodau cyfetholedig.  
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8.25 Yn eu prosesau recriwtio, gall cynghorau bennu bod penodiad aelod 
cyfetholedig i bara:  
 

i) Hyd nes y daw’r pwyllgor i ben; 
ii) Hyd nes y penderfyna ddod â’r penodiad i ben; neu 
iii) At ddiben adolygiad penodol, neu ymarfer monitro perfformiad.  

 
8.26 Argymhellir y dylid mynnu bod pob ymgeisydd llwyddiannus yn llofnodi 
datganiad penodi a fydd yn cynnwys telerau sy’n llywodraethu ymddygiad priodol, Yn 
benodol, wrth dderbyn y swydd, dylid ei gwneud yn ofynnol i aelodau a gyfetholwyd 
ddatgan eu bod am lynu at y Cod Ymddygiad i Aelodau yng nghyfansoddiad y 
cyngor sy’n cynnwys trin eraill â pharch, peidio â datgelu gwybodaeth gyfrinachol a 
datgan buddiannau personol perthnasol, ymhlith materion eraill.  
 
8.27 Er mwyn sicrhau bod aelodau cyfetholedig yn derbyn y wybodaeth a’r sgiliau 
sydd eu hangen er mwyn cyfranogi’n llawn mewn gweithgarwch craffu, argymhellir 
bod cynghorau’n rhoi camau ar waith i ddarparu hyfforddiant ymsefydlu priodol i’r 
aelodau cyfetholedig yn ogystal â chyfleoedd hyfforddi a datblygu eraill.  
 
Hawliau pleidleisio  
 
8.28 Nid yw’r Mesur yn rhoi hawliau pleidleisio ychwanegol i aelodau cyfetholedig 
pwyllgorau craffu. Gwelir hawliau pleidleisio presennol aelodau cyfetholedig yn 
narpariaethau paragraff 8 Atodlen 1 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, Rheoliadau 
Cynrychiolwyr Rhiant-Lywodraethwyr a Chynrychiolwyr Eglwysig (Cymru) 2001 a 
Rheoliadau Trosedd ac Anhrefn (Trosolwg a Chraffu) 2009.  
 
8.29 Ceir canllawiau mewn perthynas â Rheoliadau Cynrychiolwyr Rhiant-
Lywodraethwyr a Chynrychiolwyr Eglwysig (Cymru) 2001 yng Nghylchlythyr 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 19/2002 sydd i’w weld yn 
http://cymru.gov.uk/publications/circular/circulars2002/NAFWC192002?lang=cy  
 
8.30 Mae Cylchlythyr Cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru Rhif: 001/2010 yn cynnwys 
canllawiau ar Reoliadau Trosedd ac Anhrefn (Trosolwg a Chraffu) 2009 a gellir ei 
weld yn http://cymru.gov.uk/topics/localgovernment/publications/guidance/?lang=cy  
 
8.31 Bydd angen i’r cynghorau hynny sydd eisoes wedi sefydlu Paneli neu Fyrddau 
i graffu ar waith Byrddau Gwasanaethau Lleol ac sydd wedi rhoi hawliau pleidleisio i 
aelodau’r paneli hyn nad ydynt yn aelodau o’r cyngor, gadw’r paneli fel cyrff 
anffurfiol, neu sicrhau bod eu penderfyniadau’n amodol ar gael eu cymeradwyo gan 
bwyllgor/is-bwyllgor craffu ffurfiol y cyngor.  
 
Cyd-bwyllgorau Trosolwg a Chraffu  
 
8.32 Mae adran 58 y Mesur yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru lunio rheoliadau ar 
gyfer penodi Cyd-bwyllgorau Trosolwg a Chraffu a gall rheoliadau o’r fath ddarparu 
ar gyfer penodi aelodau cyfetholedig ar gydbwyllgorau trosolwg a chraffu. 
 
8.33 O ran cyfethol fel y mae’n berthnasol i gydbwyllgor trosolwg a chraffu, gallai’r 
amodau canlynol helpu pwyllgorau i bennu eu dull o fynd ati i gyfethol: 

 39 
 

http://cymru.gov.uk/publications/circular/circulars2002/NAFWC192002?lang=cy
http://cymru.gov.uk/topics/localgovernment/publications/guidance/?lang=cy


 

 
(i) Os yw’r rhiant gyngor/rhiant bwyllgor wedi penodi aelodau cyfetholedig 

ar y cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu, ni ddylai nifer yr aelodau 
cyfetholedig fod yn uwch na nifer yr aelodau etholedig a glustnodwyd 
gan y rhiant gyngor/rhiant bwyllgor i fod ar y cyd-bwyllgor trosolwg a 
chraffu.  

 
(ii) Dylai’r cyd-bwyllgor trosolwg a chraffu fod â’r gallu i benodi aelodau 

cyfetholedig os nad oes rhai wedi’u cynnwys yn rhan o aelodaeth y 
pwyllgor.  

 
8.34 Mae Atodiad B yn rhestru tair enghraifft o gyfethol a wnaed gan gynghorau 
yng Nghymru. Maent yn rhoi enghreifftiau o ddulliau o recriwtio a phenodi aelodau 
cyfetholedig addas, ac yn arddangos manteision gwneud penodiadau o’r fath. 
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Pennod 9 Pwyllgorau Archwilio     
 

Canllawiau Statudol a wnaed o dan Adran 85 Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2011 
 
Cyflwyniad 
 
9.1 Mae Rhan 6 y Mesur yn ymdrin â Throsolwg a Chraffu, gan gynnwys, ym 
Mhennod 2 o’r Rhan honno, Pwyllgorau Archwilio. Bwriad Llywodraeth Cymru trwy’r 
darpariaethau hyn oedd sicrhau y byddai gan bob awdurdod lleol yng Nghymru 
bwyllgor archwilio (fel yr argymhellwyd gan Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth (CIPFA) ers 2005). Yn ein barn ni mae pwyllgorau archwilio yn 
nodweddion cadarnhaol a ddylai gynorthwyo i wella cynllunio strategol a hwyluso’r 
gwaith o graffu a herio o fewn strwythurau cyngor.  
 
Yr hyn y mae’r Mesur yn gofyn amdano 
 
9.2 Mae Adrannau 81 i 87 yn gwneud darpariaeth ar gyfer pwyllgorau archwilio. 
Maent yn mynnu bod pob cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol yn penodi pwyllgor 
archwilio gyda’r swyddogaethau canlynol: 
 

• Adolygu, craffu a dosbarthu adroddiadau ac argymhellion mewn perthynas 
â materion ariannol yr awdurdod; 

• Adolygu, craffu a dosbarthu adroddiadau ac argymhellion ar ba mor 
briodol yw trefniadau rheoli risgiau, rheolaeth fewnol a llywodraethu 
corfforaethol yr awdurdod; 

• Goruchwylio trefniadau archwilio’r awdurdod ac adolygu ei ddatganiadau 
ariannol. 

 
9.3 Yn ogystal â’r swyddogaethau statudol hyn, gall awdurdod lleol roi 
swyddogaethau eraill i’r pwyllgor sydd, yn ei dyb ef, yn addas iddo. Gall pob pwyllgor 
archwilio benderfynu sut y mae am gyflawni ei swyddogaethau, ond wrth wneud 
hynny mae’n rhaid rhoi sylw i’r canllawiau hyn. 
 
9.4 Y cyngor llawn a ddylai benderfynu pwy i benodi fel aelodau o’i bwyllgor 
archwilio a gall benderfynu bod yn rhaid i hyd at draean o’i aelodau fod o’r tu allan i’r 
cyngor. Mewn gwirionedd, rhaid i o leiaf un aelod o’r pwyllgor fod yn aelod lleyg. 
Caniateir i ddim ond un o aelodau’r pwyllgor fod yn aelod o weithrediaeth y cyngor, 
ac ni chaniateir yr arweinydd (neu’r maer etholedig). Rhaid i’r cyngor roi sylw i’r 
canllawiau hyn wrth benderfynu ar aelodaeth ei bwyllgor  archwilio. 
 
9.5 Aelodau’r pwyllgor eu hunain sy’n penderfynu ar gadeirydd y pwyllgor. Gall 
fod yn gynghorydd neu’n aelod lleyg ond, os yw’n gynghorydd, ni ddylai fod yn 
gynghorydd sy’n perthyn i grŵp gydag aelodau yn y weithrediaeth. Eithriad i hyn yw 
pan nad oes unrhyw grwpiau gan y gwrthbleidiau, ac os felly gall unrhyw aelod o’r 
pwyllgor fod yn gadeirydd ac eithrio unrhyw aelod o’r pwyllgor sydd hefyd yn aelod 
o’r weithrediaeth. Mae gan bob aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys aelodau lleyg, yr 
hawl i bleidleisio ar unrhyw fater a ystyrir gan y pwyllgor. 
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9.6 Rhaid i unrhyw swyddog neu aelod sy’n cael ei alw i fynychu cyfarfod o’r 
pwyllgor archwilio wneud hynny. Rhaid iddynt ateb cwestiynau a ofynnir iddynt oni 
fyddai’r cwestiwn yn un y byddai hawl ganddynt i wrthod ei ateb mewn llys barn. Gall 
y pwyllgor wahodd unigolion eraill i fynychu, ond nid oes unrhyw orfodaeth i unrhyw 
arall wneud hynny.  
 
9.7 Mae trefniadau arferol ynglŷn â bod yn agored yn berthnasol i’r pwyllgor 
archwilio. Dylid cynnal cyfarfodydd yn gyhoeddus, dylid cyhoeddi agendâu ac 
adroddiadau a sicrhau eu bod ar gael i’w harchwilio. Un eithriad i hyn yw pan fo 
“eitemau eithriedig” yn cael eu hystyried, sef materion sy’n cynnwys yn bennaf 
drafodaethau ynglŷn ag unigolion wedi’u henwi neu faterion sy’n gyfrinachol o 
safbwynt masnachol. 
 
9.8 Rhaid i’r pwyllgor gyfarfod unwaith y flwyddyn o leiaf a rhaid iddo hefyd 
gyfarfod os bydd y cyngor llawn yn penderfynu hynny, neu os bydd traean o 
aelodau’r pwyllgor yn mynnu bod cyfarfod yn cael ei gynnal. Ar wahân i hynny, gall y 
pwyllgor gyfarfod pryd y mynno. 
 
Swyddogaethau pwyllgor archwilio 
 
9.9 Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cymeradwyo cyhoeddiad CIPFA, “Audit 
Committees: Practical Guidance for Local Authorities” ac yn parhau i wneud hynny, 
ynghyd â’i gyhoeddiad “A toolkit for Local Authority Audit Committees”. 
 
Gellir dod o hyd i wybodaeth am y cyhoeddiadau hyn ar: 
 
http://secure.cipfa.org.uk/cgi-bin/CIPFA.storefront/EN/product/AU025
 
http://www.cipfanetworks.net/governance/shop/pubs/default.asp?pub=laatoolkit&pag
e=4
 
9.10 Er bod y cyhoeddiad cyntaf wedi dyddio braidd (cyhoeddwyd yn 2005) mae ei 
egwyddorion yn llawn mor berthnasol.  Cynghorir awdurdodau lleol i fwrw golwg ar y 
dogfennau hyn fel rhai atodol i’r canllawiau hyn. 
 
Adolygu materion ariannol yr awdurdod 
 
9.11 Mae Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 yn ei gwneud hi’n ofynnol i 
awdurdodau lleol wneud trefniadau ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol yn 
briodol. Rhaid ystyried bod sefydlu pwyllgor archwilio a rhoi iddo’r ddyletswydd i 
adolygu materion ariannol yr awdurdod yn barhaus yn helpu i gyflawni’r gofyniad 
hwn. 
 
9.12 Mae archwilwyr allanol yr awdurdod yn rhoi sylw manwl i’r maes hwn ac 
mae’n gysylltiedig â dyletswydd y pwyllgor archwilio i oruchwylio’r trefniadau ar gyfer 
archwiliadau mewnol ac allanol a hefyd yr angen i fonitro’r trefniadau rheolaeth 
fewnol a rheoli risgiau a wnaed gan yr awdurdod. 
 
9.13 Dylai awdurdodau lleol wneud eu trefniadau eu hunain, o fewn eu 
cyfansoddiad eu hunain mae’n debyg, er mwyn pennu ffiniau clir rhwng rôl pwyllgor 
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archwilio a rôl pwyllgor craffu perthnasol. Ar hyn o bryd, byddai’r pwyllgor archwilio’n 
ceisio gwirio bod systemau rheoi cyllidebol (fel rheolydd mewnol) y cyngor yn 
gweithio, yn hytrach na chraffu ar wariant, a gall hyn fod yn ffin dderbyniol rhwng rôl 
y pwyllgor archwilio a’r pwyllgor craffu.    
 
Rheoli risgiau, rheolaeth fewnol a llywodraethu corfforaethol 
 
9.14 Dylai’r sylw i’r mater hwn godi proffil rheoli risgiau fel dull rheoli angenrheidiol 
o fewn yr awdurdod yn gyffredinol. Trwy adolygu’n rheolaidd, mae’r pwyllgor 
archwilio yn dod yn rhan sylweddol o strwythur llywodraethu corfforaethol yr 
awdurdod. 
 
9.15 Dylai’r awdurdod fabwysiadu Datganiad o Ddiben i’w bwyllgor archwilio ar y 
trywydd sydd wedi’i gynnwys ym Mhennod 2 o ganllawiau CIPFA, sy’n sicrhau mai’r 
pwyllgor sydd â’r brif swyddogaeth o ofalu bod llywodraethu corfforaethol effeithiol yn 
ganolog i weithdrefnau’r sefydliad. Felly, dylai’r pwyllgor archwilio allu cael gafael ar 
y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a’r Strategaeth Llywodraethu Corfforaethol. 
Dylai proffil uchel y pwyllgor archwilio roi hwb i hyder y cyhoedd fod gan yr awdurdod 
ddull cadarn o sicrhau priodoldeb ariannol a sefydliadol. 
 
9.16 Bydd angen i’r pwyllgor archwilio adrodd ar ddigonolrwydd trefniadau rheoli 
risgiau a rheolaeth fewnol yr awdurdod a gwneud sylwadau ar eu heffeithiolrwydd yn 
ogystal â gwneud gwaith dilynol ar y risgiau a nodwyd gan archwilwyr a gofyn am 
adroddiadau ar y camau a weithredwyd mewn ymateb. Mae hyn yn golygu bod yn 
rhaid i’r awdurdod sicrhau bod pwyllgorau archwilio yn cael pob copi o adroddiadau’r 
archwilydd neu’r crynodeb os yw hwnnw’n fwy priodol. 
 
Archwilwyr mewnol ac allanol 
 
9.17 Dylai pwyllgor archwilio sy’n gweithredu’n gywir roi cyngor i brif swyddog 
ariannol yr awdurdod a fydd yn helpu gwaith yr archwilwyr mewnol ac allanol. Gall y 
pwyllgor sicrhau bod yr awdurdod yn cadw adroddiadau archwiliadau mewn cof, fel y 
gellir cynllunio amseriad cyfarfodydd fel eu bod yn cyflawni gwaith dilynol effeithiol 
gan weithredu argymhellion yr archwilwyr.  
 
9.18 Bydd y pwyllgor archwilio yn disgwyl cyfrannu at y gwaith o gynllunio’r 
blaenoriaethau archwilio mewnol, cymeradwyo’r rhaglen archwiliadau flynyddol a 
sicrhau bod gan yr archwilwyr mewnol yr adnoddau angenrheidiol i gyflawni eu 
gwaith yn effeithiol. Byddant am gyfarfod â Phennaeth yr Archwiliad Mewnol a chael 
ei adroddiad/hadroddiad blynyddol. 
 
9.19 Hefyd, dylai’r pwyllgor archwilio gael adroddiadau’r archwilwyr allanol a dilyn 
eu hargymhellion yn ystod y flwyddyn. Dylai fod gan y pwyllgor swyddogaeth i 
gytuno ag ymateb yr awdurdod i lythyron neu adroddiadau’r archwilydd a dylent 
hefyd allu cyfarfod â’r archwilydd allanol.  
 
9.20 Yn ogystal, dylai’r pwyllgor archwilio dderbyn ac ystyried adroddiadau gan 
unrhyw reoleiddwyr neu arolygwyr eraill. Yn hyn o beth, bydd angen i’r awdurdod 
sicrhau nad yw gwaith yn cael ei ddyblygu’n ddianghenraid rhwng y pwyllgor 
archwilio ac unrhyw bwyllgor trosolwg a chraffu wrth ystyried adroddiadau o’r fath. 
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Datganiadau ariannol 
 
9.21 Cyn eu cymeradwyo gan yr awdurdod, dylai’r pwyllgor archwilio ystyried a 
gwneud sylwadau ar ddatganiadau ariannol drafft ardystiedig yr awdurdod. Byddant 
am weld i ba raddau y mae’r datganiadau wedi cymryd sylw o adroddiadau 
archwiliadau yn ystod y flwyddyn ac unrhyw newidiadau a wnaed i’r polisi cyfrifyddu 
a mecanweithiau rheolaeth fewnol. Gall pwyllgorau archwilio gymeradwyo’r 
datganiadau ariannol eu hunain os bydd awdurdodau lleol wedi dirprwyo’r grym 
hwnnw iddynt o dan reoliad 9 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005 (fel y’u 
diwygiwyd). 
 
9.22 Dylid defnyddio “pecyn cymorth” CIPFA i gynorthwyo gyda’r gwaith o graffu’n 
gywir ar y datganiadau hyn.  
 
9.23 Dylai’r cyngor llawn yn arbennig, yn ogystal â’r weithrediaeth, ystyried 
adroddiadau ac argymhellion y pwyllgor archwilio. 
 
Aelodaeth 
 
9.24 Nid yw’r rheolau yn adran 15 et seq o Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 
yn berthnasol i bwyllgorau archwilio. Felly, nid yw’n ofyniad statudol  sicrhau bod yna 
gydbwysedd gwleidyddol pan benodir aelodau’r pwyllgor. Fodd bynnag, rhaid i’r 
awdurdod benderfynu sawl person nad yw’n gynghorydd a ddylid ei benodi i’r 
pwyllgor, a dylai pob aelod o’r pwyllgor ddangos eu bod yn meddwl yn annibynnol a 
bod ganddynt agweddau diduedd a rhaid iddynt gydnabod a deall gwerth y 
swyddogaeth archwilio. Argymhellir yn gryf bod cydbwysedd aelodau’r pwyllgor o 
leiaf yr un mor ffafriol i grwpiau nad ydynt yn grwpiau gweithrediaeth ag y byddai o 
dan reolau cydbwysedd gwleidyddol. Bydd pwyllgor archwilio sy’n cael ei weld fel un 
sy’n annibynnol ar yr arweinyddiaeth o fudd i’r awdurdod. 
 
9.25 Bydd angen i bob aelod newydd gael hyfforddiant ymsefydlu. Er mai’r gobaith 
yw y bydd gan gynghorwyr a benodir rhywfaint o arbenigedd perthnasol, ni ellir 
sicrhau hyn. Y peth pwysig, serch hynny, yw ceisio sicrhau nad oes gan aelodau 
gyfrifoldebau eraill a all wrthdaro â’u swyddogaeth fel archwilwyr. Gall hynny fod yn 
arbennig o wir os oes unrhyw aelod o’r weithrediaeth ar y pwyllgor. Hefyd, gall olygu 
na ddylai aelodau fod â gormod o ymrwymiadau eraill yn gyffredinol fel aelodau o 
bwyllgorau oherwydd yr ymrwymiad sylweddol sydd ynghlwm wrth fod yn aelod o’r 
pwyllgor archwilio. Dylai pob aelod gael hyfforddiant a chyfle digonol i ddatblygu, a 
dylid talu sylw arbennig i'r adran ar hyfforddiant ac ymwybyddiaeth ym “mhecyn 
cymorth” CIPFA. 
 
9.26 Dylai’r pwyllgor archwilio geisio sicrhau ei fod yn penodi cadeirydd a fydd yn 
gadarn ac yn ddigon profiadol i arwain gwaith holi y pwyllgor. 
 
9.27 Rhaid i’r pwyllgor fod ag o leiaf un aelod lleyg ond gallai hyd at draean o’r 
aelodaeth fod yn aelodau lleyg os mai dyna fydd penderfyniad yr  awdurdod. Waeth 
pa ddull recriwtio a ddefnyddir, dylai’r aelodau lleyg fod yn annibynnol ar y cyngor a 
heb unrhyw gysylltiad busnes ag ef, er y byddai gwybodaeth am swyddogaethau 
llywodraeth leol yn bendant o fantais. Wrth benodi aelodau lleyg y mae eu tuedd 
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wleidyddol yn hysbys, dylai awdurdodau lleol ystyried a yw hyn yn cyfaddawdu’r 
annibyniaeth ar y cyngor y dylai aelod lleyg ei feddu. Wrth recriwtio eu haelodau 
lleyg, argymhellir bod cynghorau yn dilyn ymarfer recriwtio cyhoeddus, tebyg i’r un a 
ddefnyddir i benodi aelodau i bwyllgorau safonau. Argymhellir na ddylai aelod lleyg 
gael ei benodi am fwy na dau dymor llawn mewn awdurdod lleol. Mae darpariaethau 
Cod Ymddygiad Aelodau yr awdurdod yn berthnasol i unrhyw aelod lleyg sydd â 
hawl pleidleisio. 
 
9.28 Fel un o bwyllgorau’r cyngor, dylai cyfarfodydd y pwyllgor archwilio fod yn 
agored i’r cyhoedd, ac eithrio pan fo materion sydd wedi’u heithrio yn cael eu trafod. 
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Atodiad A 
 
Amlinelliad o Ddisgrifiad Swydd ar gyfer aelodau cyfetholedig 
 
 
Cyffredinol 

 
• Sicrhau bod anghenion, safbwyntiau a phrofiadau defnyddwyr gwasanaethau 

a dinasyddion yn cael eu cynrychioli mewn gwaith trosolwg a chraffu fel modd 
o gynorthwyo i hybu cydfuddiannau a dulliau o fynd ati ar y cyd i wella 
gwasanaethau lleol. 

 
• Cyfrannu at gyd-ddealltwriaeth o swyddogaethau a chyfrifoldebau’r sefydliad, 

y gymuned neu’r grŵp o randdeiliaid sy’n cael eu cynrychioli gan yr aelod 
cyfetholedig a’r pwyllgor trosolwg a chraffu perthnasol. 

 
Penodol 
 

• Cymryd rhan yn y gwaith o gynllunio blaenraglen waith, proses gyflenwi ac 
adolygu y pwyllgor trosolwg a chraffu, fel a ganlyn: 

  
(i) Rhannu safbwyntiau ynglŷn â materion lleol a chyflenwi gwasanaethau 

er mwyn helpu’r gwaith o nodi blaenoriaethau ar gyfer y rhaglen waith; 
 
(ii) Rhannu gwybodaeth am y sefydliad, grŵp defnyddwyr neu gymuned 

fuddiant a gynrychiolir gan yr aelod cyfetholedig er mwyn nodi 
cyfleoedd ar gyfer: 

 

• Rhannu gwybodaeth yn anffurfiol 

• Gweithgarwch adolygu cydategol  

• Cydweithio 

• Briffio a/neu hyfforddi ar y cyd 

• Helpu i sicrhau bod darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn 

cyflawni eu dyletswyddau i ymgysylltu a’u bod yn clywed 

amrywiaeth o safbwyntiau gan bobl leol 

•     Cydgysylltu cyfraniad at wasanaethau lleol, ymgynghori yn eu cylch 

a’u rheoleiddio a’u hasesu  

• Cadw golwg ar sut y gweithredwyd argymhellion craffu/canlyniadau 

ymgynghori er mwyn gweld pa wahaniaeth a wnaed  

• Cyd-gyfathrebu â phobl leol er mwyn cael eu barn ar y cysylltiad â 

rhaglenni wedi’u cynllunio ar gyfer adolygu gwaith craffu neu 
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ddatblygu polisi a dangos y cyfleoedd a geir yn y broses graffu i 

ddylanwadu ar sut y cyflenwir gwasanaethau lleol. 

 
• Wrth gymryd rhan mewn gweithgarwch adolygu, cyflwyno safbwyntiau ar sail 

tystiolaeth/sylwadau/awgrymiadau ar bwnc arbennig ar sail gwybodaeth neu 
brofiad.  

 
• Helpu i sefydlu lle bydd y sefydliad/cymuned fuddiant/grŵp defnyddwyr a 

gynrychiolir gan yr aelod cyfetholedig a’r pwyllgor trosolwg a chraffu yn 
gweithio ar wahân. 

 
• Cymryd rhan, neu nodi’r unigolyn priodol i gymryd rhan, mewn gweithgarwch 

adolygu gwaith craffu os bydd gofyn gwneud hynny. 
 

• Adrodd ar gynnydd a rhwystrau i weithredu rhaglenni gwaith priodol, gan 
gynnwys cyflwyno adroddiadau blynyddol i’r Pwyllgor pan fo hynny’n  
berthnasol. 

 
• Rhannu arferion da a dysgu sefydliadol. 

 
• Helpu i nodi’r cymorth sydd ei angen ar gyfer cael perthynas waith effeithiol 

rhwng y sefydliad neu’r grŵp o randdeiliaid a gynrychiolir gan yr aelod 
cyfetholedig a’r pwyllgor craffu perthnasol. 

 
Cymwyseddau a awgrymir i’w hystyried ar gyfer aelodau cyfetholedig 
 
Noder bod y cymwyseddau hyn wedi’u nodi i gynorthwyo cynghorau i ddatblygu eu 
trefniadau cyfethol eu hunain ac ni ddylid ystyried y rhestr fel un rhagnodol sy’n rhoi 
sylw i bob agwedd. 
 
Hanfodol  
 
Dylai aelodau cyfetholedig: 
 

• Allu cyfrannu at waith y Pwyllgor Craffu yn ei gyfanrwydd o ran trafod, 
gwybodaeth leol a dealltwriaeth o faterion sydd o bwys yn lleol. 

 
• Meddu ar wybodaeth ddigonol a/neu brofiad yn y maes sydd i’w ymchwilio.  

A/NEU  
 
Dylai aelodau cyfetholedig: 
 

• Fod â phrofiad o weithio gyda chymunedau lleol a/neu asiantaethau eraill;  
 

• Bod yn gyfathrebwr da;  
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• Bod yn ymroddedig i werthoedd atebolrwydd, cywirdeb, bod yn agored a 
chyfle cyfartal;  

 
• Bod ar gael i fynychu cyfarfodydd pwyllgor ac o bosibl cyfarfodydd Grŵp 

Gorchwyl a Gorffen; 
 

• Meddu ar y gallu i ddeall materion cymhleth; 
 

• Byw neu weithio yn y fwrdeistref.  
 

Dymunol  
 

• Bod â phrofiad o wasanaethu’r gymuned leol mewn llywodraeth leol neu 
mewn partneriaeth â llywodraeth leol neu ryw sefydliad sector cyhoeddus 
arall sydd â swyddogaeth debyg. 

 
• Bod â phrofiad o weithio gyda chynghorwyr etholedig lleol.  

 
• Gallu cynnig sgiliau, profiad neu wybodaeth arbenigol berthnasol sy’n 

gysylltiedig â gwaith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu. 
 

• Bod â chefnogaeth un neu fwy o sefydliadau cymunedol neu grwpiau 
defnyddwyr gwasanaethau yn y fwrdeistref.  
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Atodiad B 
 
Astudiaethau Achos Cyfethol 
 
Astudiaeth Achos 1 
 
 
Datblygu’r ddeialog: Cyfethol ym Merthyr Tudful  
 
Astudiaeth Achos: Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful 
 
Cyflwynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful aelodau cyfetholedig o’r sector 
gwirfoddol ym mis Mai 2010.  
 
Trwy weithio mewn partneriaeth â Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful (GGMT) 
cytunwyd y byddai GGMT yn arwain y gwaith o recriwtio un aelod cyfetholedig heb 
bleidlais o’r sector gwirfoddol i bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar ran y cyngor i 
gynrychioli’r trydydd sector a buddiannau dinasyddion. 
  
Sicrhaodd GGMT fod aelodau cyfetholedig o’r trydydd sector yn rhan o 
rwydweithiau cymunedol sy’n bodoli eisoes megis y Fforwm Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol a Fforwm Sefydliadau Gwirfoddol Plant a Phobl Ifanc, fel eu bod yn 
gallu cynrychioli buddiannau grwpiau arbennig a all fod ar gyrion y broses 
ddemocrataidd leol, gan felly sicrhau bod aelodau cyfetholedig o’r sector gwirfoddol 
yn gallu darparu safbwynt unigryw a chysylltiedig adeg craffu.  
 
Roedd deunydd darllen proses recriwtio GGMT yn tynnu sylw at y setiau sgiliau a 
oedd yn angenrheidiol ar gyfer aelod cyfetholedig o’r sector gwirfoddol er mwyn 
iddo wneud cyfraniad ystyrlon i Bwyllgorau Craffu a oedd yn cynnwys;  
 
 …diddordeb mewn materion lleol a dealltwriaeth ohonynt; y gallu i weithio 

mewn tîm a chydag amrywiaeth eang o bobl; y gallu i wrando ar eraill, 
cyfnewid safbwyntiau, a herio’n effeithiol; a’r gallu i gadw’r darlun cyflawn 
mewn cof. 

 
Disgrifiodd GGMT swyddogaeth a disgwyliadau aelodau cyfetholedig o’r sector 
gwirfoddol yn glir fel; 
 
  …darparu ‘cyfeillgarwch beirniadol’, herio’r ffordd y mae gwasanaethau’n 

cael eu cynllunio, eu cyflenwi a’u gwella, sicrhau bod cyfraniad y trydydd 
sector a llais y dinesydd i’w glywed yn ystod pob cam o’r broses.” 

 
Pan gafodd y penodiadau eu cadarnhau, cafodd yr aelodau cyfetholedig 
hyfforddiant priodol a chyfleoedd i ddatblygu gan gynnwys cwrs sefydlu a 
hyfforddiant ar y cod ymddygiad gan swyddogion y Cyngor a GGMT.  
 
Hefyd, rhoddodd GGMT gymorth cynhwysfawr i’r aelodau cyfetholedig gyda’u 
swyddogaeth Graffu. Bu hyn yn gymorth iddynt allu cyfrannu’n llawn at y prosesau 
craffu ac adrodd ar ganlyniadau gweithgarwch craffu i’w rhwydwaith arbennig.  
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Mae Cadeiryddion Pwyllgorau Craffu wedi sôn yn gadarnhaol am y cyfraniadau 
deallus a wnaed gan aelodau cyfetholedig o’r sector gwirfoddol yn ystod gwaith 
ymchwilio. Yn yr un modd, mae aelodau cyfetholedig wedi teimlo’n falch eu bod 
wedi gallu cynrychioli’r cymunedau ehangach yn y prosesau craffu; 
 
 Rwyf wedi cael croeso gan fy nghyd-aelodau craffu, rwyf wedi cael cyfle i 

gymryd rhan mewn prosesau lleol a dylanwadu arnyn nhw; yn broffesiynol, 
rwy’n gallu cynrychioli fy nghydweithwyr yn y sector gwirfoddol a chyfrannu 
at gyfarfod mewn modd sy’n hybu agweddau llawer ehangach.  
(cynrychiolydd o’r Sector Gwirfoddol, Ebrill 2011). 

 
Yn ogystal â’r aelodau cyfetholedig o’r sector gwirfoddol ar bob un o’r pedwar 
pwyllgor craffu, mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ddau aelod 
cyfetholedig wedi’u penodi gan y cyhoedd (heb blediais) ar bob pwyllgor. 
Recriwtiwyd yr aelodau cyfetholedig hyn gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan 
gynnwys hysbysebu yn y wasg leol ac yng nghylchgrawn ‘Contact’ y Cyngor ei hun 
sy’n cael ei ddosbarthu i bob aelwyd yn y fwrdeistref bob pedwar mis. 
 
Gellir cael mwy o wybodaeth ar y wefan ganlynol 
http://www.merthyr.gov.uk/Home/Council/Scrutiny    
 

 
 
 
Astudiaeth Achos 2 
 
 
Cysylltu ag Eraill, Ychwanegu Gwerth 
 
Astudiaeth Achos: Mantell Gwynedd 
 
Mae Mantell Gwynedd (Cyngor Gwirfoddol Sirol) a Chyngor Gwynedd wedi 
cydweithio’n agos er mwyn gwneud y gorau o gyfraniad y trydydd sector yn y broses 
graffu. 
 
Gan adeiladu ar hanes cadarn o gynnwys Aelodau heb eu hethol yn y gwaith Craffu, 
arweiniodd y ddealltwriaeth o werth aelodau cyfetholedig at ddatblygu dull mwy 
systematig o gydweithredu rhwng y ddau sefydliad. 
 
Wrth drafod sut i ddatblygu hyn, cafwyd y syniad o sefydlu banc o grafwyr trydydd 
sector a chytunwyd y byddai aelodau heb eu hethol yn gweithio i ddechrau fel rhan o 
Weithgorau Craffu’r Sir. 
 
Y teimlad oedd bod cynnwys aelodau cyfetholedig fel hyn yn golygu y gellid gwneud 
defnydd gwell o’u swyddogaeth fel cynrychiolwyr oherwydd bod y gweithgorau hyn 
yn fwy cyfranogol ac ‘ymarferol’ na chyfarfodydd y Pwyllgor llawn.   
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Cytunwyd fod angen system agored a thryloyw i ddewis aelodau o’r trydydd sector i 
fod ar y gweithgorau craffu hyn, ac felly penderfynwyd defnyddio etholiad y Grŵp 
Cyswllt - rhwng y Sector Gwirfoddol a Chyngor Gwynedd fel modd o nodi crafwyr o’r 
Trydydd Sector. 
 
Erbyn 2007, nodwyd banc o 21 o grafwyr trydydd sector posibl y gallai’r cyngor eu 
defnyddio i ychwanegu gwerth i’r pynciau yr oedd y pwyllgorau craffu yn eu 
hystyried. Er mwyn defnyddio arbenigedd yr aelodau cyfetholedig yn y ffordd orau, 
gofynnwyd am eu barn yn ystod pob cam o raglenni’r gwaith craffu, o lunio’r agenda i 
gymryd rhan yn y gwaith o lunio’r argymhellion. 
 
Mewn ymgais i gael peth dealltwriaeth o brofiadau cynrychiolwyr y trydydd sector, 
cynhaliwyd arolwg i fwrw golwg ar eu syniadau a’u canfyddiadau a chafwyd rhai 
manteision cadarnhaol;  
 
 “Dylai’r math hwn y gydweithio a chydweithredu ddigwydd yn amlach. Mae’n 

broses a ddylai ymestyn y tu hwnt i’r broses graffu; mae’n ffordd gynhwysol o 
weithio sy’n wych i bawb” (Cynrychiolydd cyfetholedig - Mantell Gwynedd, 
2010). 

 
Mae Cyngor Gwynedd yn dweud bod Mantell Gwynedd a Chyngor Gwynedd yn 
parhau i gydweithredu, a’u bod yn ystyried datblygu system i hwyluso’r gwaith o 
adrodd yn ôl a chael gwybod beth yw prif negeseuon grwpiau buddiant yn y trydydd 
sector. 
 
 
 
 
Astudiaeth Achos 3 
 
 
Craffu ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol – sylweddoli beth yw gwerth 
partneriaeth 
 
Astudiaeth Achos: Gweithgor Craffu ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol Rhondda 
Cynon Taf  
 
Mae gan Rondda Cynon Taf hanes cadarnhaol o gyfethol cynrychiolwyr allanol i’w 
strwythurau craffu at ddibenion cyfoethogi gweithgarwch craffu. 
 
Wrth ddatblygu eu dull o graffu ar Fwrdd Gwasanaethau Lleol Rhondda Cynon Taf, 
penderfynwyd ffurfio Gweithgor trawsbleidiol, aml-asiantaeth yn cynnwys 5 
cynghorydd a chynrychiolwyr o Awdurdod Heddlu De Cymru, y Sector Gwirfoddol 
(Interlink) a Bwrdd Iechyd Cwm Taf. 
 
Hyd yma, mae’r Gweithgor Craffu wedi canolbwyntio ar graffu ar ‘Gam-drin Domestig’ 
sef un o chwe blaenoriaeth y BGLl. Yn bennaf, mabwysiadodd y Grŵp ddull a oedd 
yn canolbwyntio ar y dinesydd a bu’n ystyried a fyddai’r ffaith bod y BGLl yn nodi 
Cam-drin Domestig fel blaenoriaeth yn arwain at welliannau a gwell canlyniadau i 
ddioddefwyr a’u teuluoedd.  
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Dylanwadwyd ar y pwnc a ddewiswyd gan waith blaenorol a wnaed gan swyddogaeth 
graffu’r cyngor sy’n werth ei nodi, gan fod gan rai Aelodau wybodaeth dda am y pwnc 
dan sylw ac wedi cydnabod yr angen am ymateb lleol, strategol.  
 
Roedd sail tystiolaeth gadarn a’r awydd i sicrhau mai anghenion dioddefwyr a’u 
teuluoedd oedd blaenoriaeth yr ymchwiliad hefyd yn sail i’r penderfyniad i edrych ar 
Gam-drin Domestig, a ddefnyddiwyd dull ‘Kafka Brigade’ sy’n ceisio defnyddio 
profiadau personol i oresgyn prosesau gor-fiwrocrataidd.  
 
Roedd aelodau’r Gweithgor Craffu yn adlewyrchu’r sefydliadau a oedd yn cael eu 
cynrychioli ar y BGLl, gan fod pob sefydliad yn cael ei ystyried fel un a oedd â 
‘swyddogaeth gyfartal i sicrhau bod y BGLl yn gweithredu’r blaenoriaethau a 
nodwyd’. 
 
Er mwyn cyfrannu at ddiwylliant cynhwysol nid oedd hawl gan Gadeirydd ac Is-
gadeirydd y Gweithgor Craffu i fod yn aelodau o’r un sefydliad. Roedd hyn yn golygu 
na allai arweinwyr y grŵp gael eu dylanwadu gan safbwynt un sefydliad. Ategir 
canlyniadau cadarnhaol y dull hwn yn y dyfyniad gan un o Aelodau cyfetholedig y 
Grŵp; 
 
 "Fel aelod Cyfetholedig Cyd-banel Craffu RhCT, rwyf wedi cael profiad 

personol o weithio mewn partneriaeth ar ei orau. Rwyf wedi gwerthfawrogi’r 
cyfle i ddefnyddio fy maes arbenigedd ochr yn ochr ag arbenigedd aelodau 
etholedig ac wedi teimlo fy mod yn aelod cynhwysol a gwerthfawr o’r tîm 
craffu."  (Aelod Cyfetholedig, Gweithgor Craffu, Ebrill 2011). 

 
Cafodd paramedrau gweithgor Craffu’r BGLl eu llywodraethu gan gylch gorchwyl y 
cytunwyd arno gan Bwyllgor Craffu’r Cyngor a’r BGLl. Felly, datblygwyd dealltwriaeth 
gyffredin o gwmpas y prosiect ymysg y rhanddeiliaid. Hefyd, sicrhaodd y Grŵp bod 
ganddynt gyfle i adolygu’r cylch gorchwyl o bryd i’w gilydd er mwyn gallu gwneud 
unrhyw newidiadau neu addasiadau ar ôl cael profiad ymarferol o Graffu ar y BGLl. 
 
Bu’r Grŵp yn canolbwyntio ar fonitro perfformiad y BGLl yn gweithredu’r cynllun 
Gweithredu Cam-drin Domestig. Neilltuwyd cryn amser er mwyn datblygu deinameg 
tîm y Grŵp. Bu hyn yn gymorth i sicrhau y gellid defnyddio safbwyntiau sefydliadol 
mewn ffordd gydlynol, gan gyfoethogi’r Ymchwiliad. 
 
 "Mae’r dull partneriaeth o graffu ar waith y BGLl wedi cyfrannu gwerth mawr i’r 

canlyniadau. Mae partneriaid yn cyflwyno gwahanol safbwyntiau sy’n ehangu’r 
her a hefyd yn golygu bod y gwaith craffu yn ddeallus ac yn procio go iawn. 
Fodd bynnag, profodd ei bod hi’n hanfodol bod yn glir ynglŷn â swyddogaeth 
craffu, gan ddiffinio’r paramedrau a’r cerrig milltir rhag i’r broses fynd yn un 
benagored. 

 
 Rwyf o’r farn y bydd darparu gwasanaethau ym maes cam-drin domestig, ar 
sail partneriaeth y BGLl yn gwella o ganlyniad i’n gwaith."  (Aelod Cyfetholedig, 
Gweithgor Craffu, Ebrill 2011).  

 
Cyflwynwyd adroddiad interim llawn gyda chanfyddiadau ac argymhellion hyd yn hyn 
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i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Cyngor ar 2 Chwefror 2011. Ers hynny mae’r BGLl 
wedi bod yn ystyried yr adroddiad a bydd yn adrodd yn ôl i’r Gweithgor Craffu ar y 
BGLl yn fuan. 
 
Gellir cael rhagor o fanylion trwy anfon e-bost i Scrutiny@Rhondda-cynon-taff.gov.uk 
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