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Beth yw craffu? 
Mae craffu’n rhan allweddol o strwythur gwleidyddol y Cyngor. Mae llawer o 

benderfyniadau pwysig y Cyngor yn cael eu gwneud gan y Cabinet, sef grŵp o wyth 

cynghorydd etholedig sydd wedi cael grym gan y Cyngor Sir i wneud penderfyniadau ar 

bolisïau a gweithdrefnau ar ei ran. 

Daw’r term ‘scrutiny’ yn Saesneg o’r gair Lladin ‘scrutinium/scrutari’ sy’n golygu ‘i chwilio’.  

Yng nghyd-destun llywodraeth leol, rôl Craffu yw ymchwilio ac archwilio polisïau a 

phenderfyniadau i asesu a ellid eu gwella neu eu cryfhau i ddarparu gwell gwasanaethau 

i drigolion ac ymwelwyr â Sir Ddinbych. Cyfeirir at graffu yn aml fel 'ffrind beirniadol' y 

Cyngor, a'i bwrpas yw darparu beirniadaeth adeiladol er mwyn ceisio gwella 

gwasanaethau'n barhaus, sicrhau penderfyniadau gwell a gwireddu canlyniadau gwell. 

Ni all pwyllgorau craffu wneud penderfyniadau, ond gallant ddylanwadu ar bolisïau, 

adolygu penderfyniadau a wneir gan y Cabinet a Swyddogion, gwneud argymhellion, ac 

archwilio ystod o bynciau sy'n effeithio ar drigolion, busnesau lleol ac ymwelwyr â'r sir. 

 

Craffu ar Waith 
Dylai craffu weithio mewn ffordd ddiduedd bob amser. Ni ddylai gwleidyddiaeth 

ddylanwadu arno, dylai ei ffocws fod ar wella bywydau trigolion ac ar sicrhau gwell 

canlyniadau ar gyfer ardal y sir.   

 

Yn ogystal â rôl weithgar Pwyllgorau Craffu wrth ddatblygu polisïau ac adolygu 

perfformiad, mae ganddynt gyfrifoldeb hefyd o wneud y Cabinet a gwneuthurwyr 

penderfyniadau eraill yn gyfrifol am y penderfyniadau a wnânt. 

Os cred Pwyllgor Craffu y dylid edrych yn fanylach ar fater cyn rhoi penderfyniad ar waith, 

gall ofyn iddo gael ei adolygu dan y weithdrefn ‘Galw i Mewn’ a fydd yn galluogi 

Pwyllgorau Craffu i ffurfio cynigion amgen.  

 

Sut mae Craffu yn gweithio yn Sir Ddinbych? 

Mae craffu’n gweithredu fel ‘cyfaill beirniadol’ i arweinyddiaeth y Cyngor, gan gymell 

gwelliant mewn gwasanaethau cyhoeddus a galluogi i bryderon y cyhoedd gael eu 

clywed.  

Cyflawnir gwaith craffu’r Cyngor gan dri Phwyllgor Craffu thematig, trawstoriadol, sy’n 

cwrdd oddeutu pob 7 wythnos ac maent yn cynnwys 11 aelod o bob parti/grŵp 

gwleidyddol ar y Cyngor.  Y tri phwyllgor yn Sir Ddinbych yw:  
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 Y Pwyllgor Craffu Cymunedau    

 Y Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

 Y Pwyllgor Craffu Perfformiad 

Wrth astudio materion addysg, mae cynrychiolwyr a benodir gan yr Eglwys yng 

Nghymru a’r Eglwys Babyddol, ynghyd â chynrychiolwyr a etholwyd gan riant 

lywodraethwyr, yn gwasanaethu ar y pwyllgorau hefyd. Mae gan y cynrychiolwyr hyn 

hawliau pleidleisio llawn wrth ddelio â materion yn ymwneud ag addysg. 

 

Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu 

Mae Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion y tri phwyllgor craffu yn gwasanaethu ar Grŵp 

Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Pwyllgorau Craffu'r Cyngor ynghyd â Chadeirydd ac 

Is-Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol (Pwyllgor Archwilio'r Cyngor) a 

Chadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. Mae'r Grŵp hwn yn gweithredu 

fel grŵp cydlynol ar gyfer gwaith y pwyllgorau. Mae'r Grŵp hwn yn archwilio ceisiadau 

am eitemau i'w hystyried gan bwyllgor craffu i benderfynu a ydynt yn bodloni'r meini 

prawf ar gyfer Craffu, neu a fyddent yn elwa o gael eu hystyried gan fforwm neu grŵp 

arall. Mae'r siart llif ar dudalen 26 yr adroddiad hwn yn dangos y broses hon tra bod y 

'Siart Rhyngwyneb' ar dudalen 27 yn dangos sut mae Craffu yn cyd-fynd â 

phwyllgorau, grwpiau a fforymau eraill. Mae'r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion 

Craffu hefyd yn sicrhau bod rhaglenni gwaith y pwyllgorau yn gytbwys ac nad yw'r 

pynciau hynny'n cael eu dyblygu. Mae ganddo hefyd rôl i'w chwarae wrth gefnogi a 

chryfhau swyddogaeth graffu'r Cyngor trwy nodi arfer gorau a helpu i weithredu 

unrhyw newidiadau angenrheidiol i arferion craffu. 

 

 

Y Cyngor Newydd 

Ym Mai 2017 cynhaliwyd etholiadau awdurdod lleol ledled Cymru. Croesawodd Sir 

Ddinbych, fel y mwyafrif o gynghorau lleol, nifer o gynghorwyr newydd i'w rhengoedd. 
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Wrth i falans gwleidyddol y Cyngor newid, felly y gwnaeth cyfran pob grŵp gwleidyddol 

o'r aelodau ar y pwyllgorau craffu. 

Yn y blynyddoedd blaenorol, roedd Craffu yn Sir Ddinbych wedi canolbwyntio ei 

ymdrechion ar gefnogi'r gwaith i gyflwyno Cynllun Corfforaethol y Cyngor. Gyda’r 

Cyngor newydd, dechreuwyd ar waith i ddatblygu blaenoriaethau corfforaethol 

newydd a Chynllun Corfforaethol newydd ar gyfer y cyfnod 2017 i 2022, sef tymor y 

Cyngor newydd. Fel rhan o'r gwaith i sicrhau bod y blaenoriaethau a'r cynllun yn cael 

eu cyflwyno yn ystod tymor y Cyngor, mae mesurau wedi eu datblygu i fesur cynnydd 

gyda'i gyflwyno. Ymgynghorwyd â Chraffu ar y fframwaith monitro perfformiad 

arfaethedig ar gyfer y Cynllun i sicrhau ei fod yn helpu i ddarparu'r Cynllun erbyn 2022. 

O hyn ymlaen, trwy gydol tymor y Cyngor, bydd Craffu yn monitro’n rheolaidd sut mae’r 

Cynllun yn cael ei gyflwyno.   

Mae’r swyddogaeth Graffu wedi bod yn archwilio materion sy'n cael eu hystyried yn 

bwysig neu'n frys a bydd yn parhau i wneud hyn yn ystod tymor newydd y Cyngor. Fel 

y crybwyllwyd yn gynharach, er mwyn sicrhau bod materion pwysig yn cael eu dwyn i 

sylw craffu, defnyddir gweithdrefn gan y Grŵp Cadeiryddion a'r Is-gadeiryddion Craffu 

i hidlo'r ceisiadau a dderbynnir. Defnyddir yr un drefn waeth pwy a gyflwynodd y cais, 

cynghorydd, swyddog neu aelod o'r cyhoedd. Mae'r weithdrefn hon yn galluogi craffu 

i ystyried y rhai pwysicaf a chyfeirio unrhyw rai nad ydynt yn rhai brys neu sy’n fwy 

lleol i grwpiau neu unigolion eraill i fynd i'r afael â nhw. Esbonnir sut y gwneir ceisiadau 

ac ymdrinnir â hwy ar ddiwedd yr adroddiad (gweler tudalennau 23 i 27).    

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, yn ystod 2017-18, mae tri phwyllgor craffu'r Cyngor 

wedi delio â chymysgedd o waith craffu cyn gwneud penderfyniadau ac ar ôl gwneud 

penderfyniadau, yn ogystal ag ystod eang o fusnes arall, gan gynnwys monitro 

perfformiad a datblygu polisi. Mae hefyd wedi cymryd rhan mewn ymarferion 

ymgynghori a wnaed gan sefydliadau eraill. 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y gwaith a wneir gan bob pwyllgor o dan yr adran ar 

y pwyllgorau unigol yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn. 
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Cyfnod o sefydlu a dysgu 

 

Yn dilyn etholiadau awdurdod lleol Mai 2017, gwelwyd nifer o gynghorwyr profiadol yn 

cael eu hail-ethol yn Sir Ddinbych fel mewn awdurdodau lleol eraill, ond hefyd 

croesawyd nifer o gynghorwyr newydd a etholwyd am y tro cyntaf. O ganlyniad, mae 

blwyddyn gyntaf tymor newydd y Cyngor yn flwyddyn o sefydlu a dysgu. Rhaid ethol 

Arweinydd y Cyngor ac yna penodir Cabinet cyn y gellir sefydlu unrhyw bwyllgor arall, 

gan gynnwys Pwyllgorau Craffu. Er mwyn cefnogi cynghorwyr yn eu rolau ar y 

gwahanol bwyllgorau cynhaliwyd nifer o wahanol fathau o hyfforddiant a 

digwyddiadau.  

 

Er mwyn galluogi cynghorwyr ac aelodau cyfetholedig i ddeall rôl a phwrpas Craffu yn 

nhrefniadau llywodraethu'r Cyngor, cynhaliwyd digwyddiad 'Cyflwyniad i Graffu' ar 

gyfer pob cynghorydd ar ddechrau tymor newydd y Cyngor. Dilynwyd hyn yn ystod y 

flwyddyn gyda sesiynau hyfforddi sgiliau penodol ar 'Gadeirio Craffu' a 'Chraffu 

Effeithiol'. Nod y digwyddiad ‘Craffu Effeithiol’ oedd cefnogi aelodau craffu i weithio'n 

effeithiol fel tîm er mwyn gwella canlyniadau i drigolion. Mae rhai agweddau ar waith 

y Cyngor yn hynod o gymhleth ac efallai eu bod yn anodd i'r unigolyn lleyg ddeall. Un 

maes o'r fath yw perfformiad addysgol, yn enwedig yr wybodaeth ystadegol sy'n 

ymwneud â chyrhaeddiad addysgol. Oherwydd y cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â 

deall gwybodaeth perfformiad ysgolion, cynhaliwyd sesiwn hyfforddi ar 'Ddata 

Perfformiad Ysgolion', sut i'w ddehongli a'i ddefnyddio'n effeithiol wrth herio 

perfformiad gyda'r bwriad o godi safonau ac o ganlyniad gwella canlyniadau i 

ddisgyblion. 

 

Ar wahân i'r hyfforddiant sydd ei angen i helpu cynghorwyr hen a newydd ddeall eu 

rolau, mae blwyddyn gyntaf Cyngor newydd hefyd yn un lle mae cynlluniau a 

strategaethau newydd yn cael eu datblygu a'u cymeradwyo, cynlluniau fel Cynllun 

Corfforaethol y Cyngor a Chynllun Lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC). O 

ganlyniad, ni all rôl y swyddogaeth Graffu mewn perthynas â chefnogi a monitro eu 

cyflwyniad ddechrau mewn gwirionedd nes i'r cynlluniau hyn gael eu cymeradwyo. 

Felly bydd y broses o fonitro eu cyflwyno yn cychwyn yn ystod 2018-19. Eleni, mae 

Craffu wedi bod yn rhan o gamau cynnar datblygiad y ddau Gynllun, fel ymgynghorai 

statudol ar Gynllun Lles y BGC ac wrth archwilio'r ffordd y bydd llwyddiant wrth 

gyflawni'r Cynllun Corfforaethol yn cael ei fesur. 

 

Mae cyfarfodydd y Cyngor Sir a'r Pwyllgor Cynllunio yn Sir Ddinbych wedi cael eu 

gweddarlledu (darlledu ar wefan y Cyngor) ers peth amser. Ers cychwyn tymor y 

Cyngor newydd, mae cyfarfodydd y Cabinet hefyd wedi cael eu gweddarlledu yn 

rheolaidd. Ar 22 Mawrth, 2018, darlledwyd cyfarfod o’r pwyllgor craffu am y tro cyntaf 

gan y Cyngor, pan ddarlledwyd trafodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau. Er 

nad oes bwriad ar hyn o bryd i ddarlledu pob cyfarfod o'r pwyllgorau craffu, efallai 

bydd cyfarfodydd unigol yn cael eu gweddarlledu. Y Grŵp Cadeiryddion ac Is-
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gadeiryddion Pwyllgorau Craffu fydd yn penderfynu pa gyfarfodydd fydd yn cael eu 

gweddarlledu. 

 

 

Gwaith Ychwanegol 
 

Er bod aelodau'r swyddogaeth Graffu yn mynychu cyfarfodydd pwyllgor ffurfiol ac yn 

archwilio pynciau neu feysydd yn fanwl fel tîm, maent hefyd yn ymgymryd â gwaith 

craffu y tu allan i gyfarfodydd pwyllgor ffurfiol, gwneir rhywfaint o'r gwaith hwn yn 

unigol yn eu rôl fel cynrychiolydd y Pwyllgor ar amrywiol fyrddau’r Cyngor neu 

grwpiau. Mae gan bob un o’r tri phwyllgor gynrychiolwyr enwebedig sy’n 

gwasanaethu ar amrywiaeth o 'grwpiau’ mewnol’.  Ar y grwpiau hyn, mae’r 

cynrychiolwyr wedi cael y dasg o weithio gyda swyddogion i gyflawni swyddogaethau 

corfforaethol ac i geisio gwella gwasanaethau’n barhaus er gwaetha’r toriadau i gyllid 

y llywodraeth.  Trwy’r grwpiau hyn, fel y Grŵp Buddsoddi Strategol, y Grŵp Monitro 

Safonau Ysgolion, caiff aelodau craffu gyfle i ffurfio, dylanwadu, datblygu a monitro 

polisïau trwy ddulliau amgen, gan ychwanegu at y gwaith a gyflawnir gan y 

pwyllgorau yn eu cyfarfodydd rheolaidd. 

Yn ogystal â’r uchod, bydd cynrychiolydd o bob pwyllgor craffu’n gwasanaethu ar 

Grwpiau Her Perfformiad Gwasanaeth y Cyngor (lle adolygir perfformiad a 

blaenoriaethau’r gwasanaethau). Os oes pryderon mewn perthynas â pherfformiad 

gwasanaeth, gallai Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Perfformiad neu arweinydd 

perfformiad y pwyllgor gwrdd â’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol a’r swyddogion 

priodol i astudio materion yn fanylach. Os bydd y pryderon yn parhau, gellir symud y 

broblem ymlaen am astudiaeth fanylach gan y pwyllgor cyfan. 

Bydd yr aelodau sy’n gwasanaethu ar yr amryw grwpiau hyn yn adrodd yn ôl yn gyson 

i’w Pwyllgor ar eu trafodaethau, eu canfyddiadau a’u casgliadau. 

Yn ystod tymor blaenorol y Cyngor sefydlwyd Grŵp Tasg a Gorffen i archwilio atebion 

posib ar gyfer darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol oedolion yn y dyfodol sy'n 

bodloni gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014. Mae'r 

Ddeddf hon yn rhoi pwyslais ar wella canlyniadau i drigolion tra'n cefnogi eu 

hannibyniaeth. Ail-sefydlwyd y Grŵp yn ystod rhan olaf 2017/18 er mwyn parhau â'r 

gwaith a chyflawni'r weledigaeth.   
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Gwella Canlyniadau ar gyfer Trigolion:   

Ar ddiwedd y dydd, pwrpas craffu yw gwella’r canlyniadau i’r trigolion. Yn 2014, 

cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiad cenedlaethol, ‘Craffu Da? 

Cwestiwn Da!’1  Casglodd yr adroddiad hwnnw, er bod yr awdurdodau lleol yn 

awyddus i ddysgu a gwella’u dull o craffu, roeddent yn cael trafferth dangos effaith 

craffu. Daeth i’r casgliad na ddylid bychanu pwysigrwydd craffu effeithiol pan oedd 

angen gwneud penderfyniadau anodd.  O ganlyniad i’r astudiaeth hon, cytunwyd ar 

set genedlaethol o ‘Ganlyniadau a Nodweddion ar gyfer Craffu Effeithiol’. Mae’r 

nodweddion hyn, a rennir yn dri chategori penodol, yn gydrannau hanfodol i craffu 

effeithiol. Dyma nhw: 

� Gwell canlyniadau  

� Gwell penderfyniadau 

� Gwell ymgysylltiad  

Yn ystod diwedd 2017 a dechrau 2018, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol adolygiad 

cenedlaethol pellach o graffu ar draws Cymru. Pwrpas yr adolygiad hwn, a elwir yn 

'Addas ar gyfer y Dyfodol', oedd asesu sut y gwnaeth Craffu ymateb i'r argymhellion 

yn adroddiad 2014 ac mewn lleoliad pa mor dda ydoedd i ymateb i heriau yn y dyfodol 

- gan gynnwys y pwysau ar gyllid cyhoeddus a'r disgwyliadau cynyddol ar gynghorau 

ac awdurdodau cyhoeddus eraill i gydweithio'n rhanbarthol.    

Bu'r adolygiad hwn hefyd yn archwilio effeithiolrwydd Craffu wrth addasu i ofynion 

Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, gan gynnwys sut mae'n cyflawni ei 

ddyletswyddau mewn perthynas â chraffu ar y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

newydd. Cyflwyno Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw un o'r 

newidiadau mwyaf mewn deddfwriaeth sydd wedi effeithio ar waith craffu yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf. Ei nod yw gwella lles cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Gofynna’r Ddeddf i bob corff cyhoeddus (sy’n 

cynnwys awdurdodau lleol) feddwl mwy am y tymor hir, gweithio’n well gyda phobl a 

chymunedau a’i gilydd, edrych i atal problemau, a chymryd ymagwedd fwy cyd-

gysylltiedig wrth wneud penderfyniadau. Y nod yw helpu i greu Cymru y mae pob un 

ohonom am fyw ynddi, nawr ac yn y dyfodol. Mae’r Ddeddf yn rhoi saith nod lles ar 

waith. Mae pob un o’r nodau hyn yn rhyng-gysylltiedig ac yn dibynnu ar ei gilydd. 

Mae’r nodau Llesiant, a’r cysylltiadau rhyngddynt, yn cael eu dangos isod.   

                                                           

1 Bydd y ddolen gyswllt ganlynol yn mynd â chi i adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ‘Craffu da? Cwestiwn 

Da?’ (2014):  https://www.wao.gov.uk/system/files/publications/WAO_Scrutiny_Report_English_2014.pdf  
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Gellir cael rhagor o wybodaeth amdanynt hwy a’r Ddeddf ar wefan ‘Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’ drwy ddilyn y ddolen hon:  
https://futuregenerations.wales/cy/   
 

Disgwylir i’r swyddogaeth graffu fel rhan o'i waith herio casgliadau’r Asesiadau Effaith 

ar Les a gyflwynir iddynt mewn perthynas â chynigion, polisïau, newidiadau i'r 

gwasanaeth ac ati. 

Nid yw canfyddiadau adolygiad diweddaraf Swyddfa Archwilio Cymru / yr Archwilydd 

Cyffredinol wedi'i gyhoeddi eto. Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad, bydd y Grŵp 

Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu yn ystyried y casgliadau ac unrhyw 

argymhellion a wnaed.   

Fel rhan o'i waith i wella craffu yn y Cyngor ymhellach, mae'r Grŵp Cadeiryddion ac 

Is-gadeiryddion Craffu wedi ymgymryd â gwerthusiad o effeithiolrwydd swyddogaeth 

graffu'r Cyngor yn ddiweddar. Mae'r gwerthusiad hwn yn seiliedig ar y 'Canlyniadau a 

Nodweddion ar gyfer Craffu Effeithiol' y cyfeiriwyd atynt yn gynharach.   

Ar ddiwedd blwyddyn gyntaf y Cyngor newydd y prif gasgliadau a gafwyd o'r ymarfer 

gwerthuso blynyddol oedd bod Craffu: 

� gyda rôl glir a gwerthfawr yn nhrefniadau gwella a llywodraethu'r Cyngor 

(nododd 94% o'r ymatebwyr hyn); 

� yn cael ei arwain yn gyffredinol gan gynghorwyr (roedd 76% o'r ymatebwyr o'r 

farn mai dyma oedd yr achos); 

� yn cael cefnogaeth effeithiol gan y Tîm Rheoli Corfforaethol (roedd 91% o'r 

ymatebwyr o'r farn hon); a  
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� bod ganddi'r gefnogaeth mae ei angen gan swyddogion penodedig i ymgymryd 

ag ymchwil annibynnol effeithiol ar ei ran (roedd 94% o'r ymatebwyr o'r farn 

hon);  

Roedd y meysydd a nodwyd ar gyfer gwelliant yn cynnwys: 

� yr angen i ddarparu mwy o hyfforddiant ar sgiliau penodol i craffu, a gwneud 

hynny’n rheolaidd; 

� gwella cyfathrebu gyda’r cyhoedd ac annog trigolion i ymgysylltu â’r broses 

craffu mewn perthynas â materion o bryder neu ddiddordeb;  

� craffu’r potensial i we-ddarlledu mwy o gyfarfodydd pwyllgorau Craffu; a’r  

� yr angen i Bwyllgor Craffu gyfathrebu canlyniadau ei waith yn effeithiol ac yn 

rheolaidd gyda chynghorwyr nad ydynt yn aelodau o bwyllgor craffu, 

swyddogion a'r cyhoedd. 

Bydd y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu, fel rhan o'i waith, yn dyfeisio 

atebion i fynd i'r afael â'r meysydd uchod ac i ddatblygu unrhyw argymhellion a 

wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru. Bydd yn eu cynnwys yn ei raglen waith i 

gryfhau craffu yn barhaus yn Sir Ddinbych er lles trigolion. 

 

Sefydliadau Allanol      

Gyda disgwyliad cynyddol gan Lywodraeth Cymru (LlC) i wasanaethau cyhoeddus 

gael eu cyflenwi naill ai mewn partneriaeth gyda sefydliadau allanol neu gael eu 

comisiynu gan ddarparwyr allanol, bu’n rhaid i’r broses craffu dros y blynyddoedd 

diweddar addasu ei waith i ganolbwyntio mwy ar agweddau allanol. Felly, yn ystod y 

flwyddyn, gwahoddwyd nifer o sefydliadau allanol i fynychu cyfarfodydd craffu i drafod 

cynnydd gyda mentrau ar y cyd, neu feysydd pryder i’r Cyngor neu’r trigolion.   

Ymhlith y sefydliadau allanol a gymerodd ran yn y broses craffu yn ystod 2017-2018 

roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) a GwE (y gwasanaeth gwella 

ysgolion rhanbarthol).  Tra nad oes gan bwyllgorau craffu bwerau i orfodi sefydliadau 

allanol i fynychu cyfarfodydd pwyllgor i drafod materion o bryder, mae’r mwyafrif o 

sefydliadau’n derbyn gwahoddiad i fynychu pwyllgorau craffu i egluro eu cynlluniau 

neu’r sail resymegol y tu ôl i’w penderfyniadau.   

Hyd yma, mae Llywodraeth Cymru, GwE, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) i gyd wedi derbyn 

gwahoddiad i fynychu cyfarfodydd craffu yn ystod y flwyddyn i ddod, tra bo cynlluniau 

ar y gweill i estyn gwahoddiad i Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru I gyfarfod yn 

ddiweddarach yn y flwyddyn. 
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Edrych Ymlaen 

O fis Ebrill 2018 ymlaen mae mwyafrif yr ardaloedd yn Sir Ddinbych yn ddarostyngedig 

i'r budd-dal lles Credyd Cynhwysol. Er bod y Cyngor wedi bod yn cynllunio ar gyfer 

cyflwyno'r budd-dal newydd hwn ers peth amser, nid yw gwir effaith ei gyflwyno ar 

breswylwyr ac ar wasanaethau'r Cyngor yn hysbys eto. O ganlyniad, mae’r 

swyddogaeth Graffu wedi penderfynu monitro effaith ei gyflwyniad gyda'r bwriad o 

nodi problemau neu bwysau cyn gynted â phosibl yn ystod y cyfnod rhagarweiniol. 

Bydd y gwaith hwn yn cychwyn yn ystod Mai 2018 pan fydd cynrychiolwyr o wahanol 

sefydliadau, megis Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych, Adran Gwaith a Phensiynau 

(DWP), Civica ac amrywiol wasanaethau'r Cyngor yn mynychu cyfarfod o'r Pwyllgor 

Craffu Cymunedau i archwilio a oes angen cymryd camau ychwanegol i gefnogi 

trigolion a gwasanaethau i reoli effaith cyflwyno’r budd-dal. 

Fel y crybwyllwyd yn gynharach mae Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus o fewn ardal ddaearyddol y Cyngor 

gydweithio'n effeithiol er mwyn gwella lles trigolion a'r ardal yn gyffredinol. Er mwyn 

hwyluso hyn i ddigwydd, pennodd y ddeddfwriaeth bod yn rhaid sefydlu Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) ar gyfer yr ardal. Gan fod nifer o'r sefydliadau 

partner ar y BGC yn gweithio ar draws ardaloedd Conwy a Sir Ddinbych, ac wedi 

gweithio gyda'i gilydd dros nifer o flynyddoedd ar yr hen Gyd-Fwrdd Gwasanaethau 

Lleol Conwy a Sir Ddinbych, penderfynwyd byddai BGC Conwy a Sir Ddinbych yn cael 

ei sefydlu i gymryd drosodd o'r BGLl. 

 

Yn ychwanegol at ei gwneud yn ofynnol i sefydlu BGC, mae'r Ddeddf hefyd yn ei 

gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddynodi pwyllgor craffu penodol i graffu ar waith 

y BGC ar gyfer ei ardal, ac i gyflawni dyletswyddau penodol a nodwyd yn y 

ddeddfwriaeth. Pwyllgor Craffu Partneriaethau Sir Ddinbych yw'r pwyllgor craffu 

dynodedig. Fodd bynnag, yn awr bod y BGC yn fwrdd statudol sydd â dyletswyddau 

penodol i'w darparu ar draws Conwy a Sir Ddinbych, mae’r ddau gyngor yn ystyried 

rhinweddau sefydlu pwyllgor craffu ar y cyd, sy'n cynnwys cynghorwyr etholedig o'r 

ddau gyngor, at ddibenion craffu ar y BGC. Mae'r cynigion mewn perthynas â hyn yn 

cael eu datblygu ar hyn o bryd ac mae'r ddau gyngor yn gobeithio dod â'r gwaith i ben 

yn ystod y flwyddyn i ddod. 
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Y Pwyllgorau Craffu 
 

Gan fod 2017-18 yn flwyddyn pan oedd gweledigaeth a strategaeth y Cyngor ar gyfer 

ei dymor yn cael ei ddatblygu, roedd tri phwyllgor craffu yr Awdurdod yn canolbwyntio 

eu sylw ar nifer o feysydd thematig, ac ar fonitro'r modd y darperir gwasanaethau 

craidd a busnes. Mae crynodeb o'r meysydd a archwiliwyd gan bob pwyllgor i'w gweld 

ar y tudalennau canlynol. 
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Y Pwyllgor Craffu Cymunedau 

      
Cyng. Huw Williams (Cadeirydd)  Cyng. Graham Timms (Is-Gadeirydd)  

       

Cyng. Brian Blakeley Cyng. Meirick Lloyd Davies Cyng. Rachel Flynn

       

Cyng. Tina Jones   Cyng. Merfyn Parry  Cyng. Anton Sampson 

     
Cyng. Glenn Swingler Cyng. Andrew Thomas  Cyng. Cheryl Williams
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Yn ystod y flwyddyn, mae'r Pwyllgor Craffu Cymunedau wedi canolbwyntio ei sylw 

ar feysydd parcio, twristiaeth a materion yn ymwneud ag ysgolion. 

Meysydd parcio: ystyriodd y Pwyllgor y posibilrwydd o ganiatáu i ddeiliaid 

bathodynnau glas anabl barcio am ddim ym meysydd parcio'r sir. Yn lle hynny, 

argymhellwyd yn hytrach rhoi un awr ychwanegol o amser parcio i ddeiliaid 

bathodynnau glas ar ben y cyfnod a brynwyd ar eu tocyn parcio, waeth a ydynt yn 

parcio mewn bae anabl dynodedig neu beidio ym meysydd parcio'r Cyngor. Teimlwyd 

y byddai caniatáu amser ychwanegol yn helpu deiliaid bathodynnau glas i ymgymryd 

â'u holl fusnes o fewn amser rhesymol.   

Mae cael meysydd parcio hygyrch, wedi'u harwyddo'n glir a'u parcio'n dda yn hanfodol 

os yw trefi a busnesau lleol y sir am ffynnu. Mae'r Cyngor wedi cynnal adolygiad trylwyr 

o feysydd parcio ar draws y sir ac wedi llunio strategaeth ar gyfer buddsoddi yn y 

meysydd parcio yn y dyfodol. Yn ystod y flwyddyn, mae Craffu wedi archwilio'r 

strategaeth hon a bydd yn parhau i fonitro ei chyflwyno yn ystod y flwyddyn i ddod, er 

mwyn sicrhau ei fod yn cael ei chyflwyno a’I bod yn fuddiol i drigolion, busnesau ac 

ymwelwyr. 

Twristiaeth: Mae hyn yn faes hollbwysig i’r economi leol gyda miloedd o dwristiaid yn 

ymweld â phob rhan o'r sir trwy gydol y flwyddyn. Yn ddiweddar, rhoddwyd caniatâd 

ar gyfer gosod 'arwyddion twristiaeth brown' ar gyfer Dyffryn Clwyd ar ymylon glaswellt 

yr A55. Ymgynghorwyd â Chraffu ar y cynlluniau arfaethedig ar gyfer yr arwyddion 

hyn. Er bod y swyddogaeth graffu’n croesawu'r cynnig i godi'r arwyddion hyn, teimlai 

hefyd y dylid ategu atynt gydag arwyddion ar rwydwaith priffyrdd y sir ei hun i gyfeirio 

twristiaid i leoedd o ddiddordeb ac i fusnesau lleol hyd a lled y sir. O ganlyniad, mae 

rhagor o waith yn cael ei wneud i lunio strategaeth arwyddion twristiaeth ar gyfer Sir 

Ddinbych. Y gobaith yw y bydd y gwaith hwn, yn ogystal â gosod arwyddion brown 

gwybodaeth i dwristiaid ar yr A55 a buddsoddiad y Cyngor yn ei feysydd parcio, sy'n 

borth i dwristiaid i'r sir, yn cefnogi ac yn hybu'r economi leol. Archwiliodd y Pwyllgor 

hefyd waith y Tîm Twristiaeth wrth hyrwyddo a marchnata'r sir fel lleoliad twristiaeth a 

digwyddiadau a sut mae gwaith y Tîm yn ategu at strategaeth datblygu economaidd 

gyffredinol y Cyngor ar gyfer y sir.   
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Ysgolion: yn ystod tymor y Cyngor blaenorol, cynhaliwyd adolygiad cynhwysfawr o 

addysg gynradd mewn nifer o ardaloedd yn y sir. Roedd yr adolygiad mwyaf a’r un 

mwyaf cymhleth yn canolbwyntio ar ardal Rhuthun. Pwrpas yr adolygiad oedd mynd 

i'r afael â nifer y lleoedd gwag mewn ysgolion yn yr ardal. Arweiniodd yr adolygiad hwn 

at argymell cau nifer o ysgolion, gydag ysgolion neu gyfleusterau ysgol yn cael eu 

hariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru trwy ei raglen Ysgolion 21ain 

Ganrif. Denodd nifer o'r penderfyniadau i gau neu ad-drefnu ysgolion cynradd yn yr 

ardal wrthwynebiad lleol a chafodd y Cyngor sylw gwael yn y cyfryngau. Yn ystod y 

flwyddyn archwiliodd y Pwyllgor Craffu Cymunedau effaith y penderfyniadau i gau 

ysgolion ac agor cyfleusterau newydd o'r radd flaenaf ar y cymunedau dan sylw.   

Gan fod y rhaglen o adeiladu ysgolion newydd ac adleoli disgyblion yn dal i fynd 

rhagddi, mae'r Pwyllgor wedi cytuno i barhau â'i archwiliad o'r effaith dros y ddwy 

flynedd nesaf. Canlyniad y rhaglen ad-drefnu ysgolion oedd bod nifer o gyn adeiladau 

ysgolion yn ddiangen ac nad oedd eu hangen ddim mwy. Gan fod gan y Pwyllgor 

bryderon y gallai'r adeiladau nas defnyddiwyd fod mewn perygl o fandaliaeth ac ati, 

edrychodd ar gynlluniau'r Cyngor ar gyfer rheoli a delio â safleoedd ysgol diangen. 

Roedd eisiau sicrwydd bod pob ymdrech yn cael ei wneud i gael gwared arnynt cyn 

gynted â phosibl wrth ystyried dymuniadau'r gymuned leol. Agwedd arall a oedd yn 

effeithio ar ysgolion yr ymgynghorwyd â’r Pwyllgor yn ei gylch yn ystod y flwyddyn 

oedd Polisi Cludiant Dysgwyr drafft y Cyngor. Yn deillio o'r drafodaeth ar y polisi 

hwnnw archwiliwyd hyfywedd datblygu gweithdrefn i alluogi ysgolion cynradd i 

ymgeisio i newid y clwstwr ysgolion uwchradd yr oeddent yn perthyn iddo. 

 

  
Ysgol Glan Clwyd Ysgolion newydd Rhuthun - Glasdir 
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Yn ogystal â'r meysydd thematig uchod, archwiliodd y Pwyllgor weithdrefn 

gorfforaethol ar gyfer delio â choed ar draws y sir a'r cynnydd a wnaed wrth roi cynllun 

gweithredu ar waith i reoli'r niwsans a achosir gan wylanod.  

 

 

 

Bu hefyd yn ystyried canfyddiadau adroddiad statudol, a oedd yn ofynnol dan Adran 

19 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, ar lifogydd Gorffennaf 2017 yng ngogledd y 

sir. O ganlyniad i ystyried yr adroddiad hwn, gwahoddir cynrychiolwyr o Cyfoeth 

Naturiol Cymru a Dŵr Cymru i ddod i gyfarfod o'r Pwyllgor yn ystod 2018-19 i drafod 

materion rheoli dŵr a lliniaru llifogydd.  

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Pwyllgor a'i waith trwy ddilyn y ddolen isod: 

https://moderngov.denbighshire.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=271&LLL=1   
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Y Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

      

Cyng. Jeanette Chamberlain-Jones (Cadeirydd)Cyng. Emrys Wynne (Is-Gadeirydd) 

      

Cyng. Joan Butterfield Cyng. Gareth Lloyd Davies  Cyng. Hugh Irving 

      

Cyng. Pat Jones  Cyng. Christine Marston  Cyng. Melvyn Mile 

      

Cyng. Andrew Thomas Cyng. Rhys Thomas  Cyng. David Williams 
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Yn ystod 2017-18, mae’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau wedi parhau i fonitro 

effeithiolrwydd nifer o drefniadau partneriaeth y mae'r Cyngor yn ymwneud â hwy yn 

ogystal â chraffu ar wahanol brosiectau a mentrau iechyd a gofal cymdeithasol. Yn 

ogystal â'r uchod, mae'r Pwyllgor hefyd wedi cyflawni ei ddyletswyddau fel pwyllgor 

craffu Trosedd ac Anhrefn dynodedig y Cyngor ac fel y pwyllgor dynodedig i graffu ar 

y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC). 

Trefniadau partneriaeth: yn dilyn penderfyniad y Cyngor ychydig flynyddoedd yn ôl i 

dynnu'n ôl o ddarparu gwasanaeth TCC mewn trefi yng ngogledd y sir, sefydlwyd 

partneriaeth rhwng y cyngor sir, cynghorau tref a Heddlu Gogledd Cymru i ddarparu 

gwasanaeth teledu cylch cyfyng. Archwiliwyd effeithiolrwydd y bartneriaeth wrth 

ddarparu’r gwasanaeth gan y Pwyllgor ym mis Mehefin 2017, yn ogystal â chynigion i 

ymrwymo i gytundeb gyda Chyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer i gyflwyno'r 

gwasanaeth yn y dyfodol. Ystyried effeithiolrwydd y trefniadau partneriaeth newydd 

gyda Gorllewin Swydd Gaer a Chaer fydd canolbwynt gwaith y Pwyllgor yn ystod haf 

2018. Fel pwyllgor craffu trosedd ac anhrefn statudol y Cyngor mae’r pwyllgor 

Partneriaethau wedi archwilio sut y bu i Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Conwy a 

Sir Ddinbych gyflawni ei flaenoriaethau ar gyfer 2016-17. Archwiliodd hefyd ei 

flaenoriaethau a'i gynllun gweithredu ar gyfer 2017-18. Gyda sefydlu Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych (BGC) daeth y cyfrifoldeb i'r 

Pwyllgor fod yn Bwyllgor Craffu BGC dynodedig y Cyngor. Wrth ymgymryd â'r rôl hon 

yn ystod y flwyddyn ymgynghorwyd â'r Pwyllgor, a rhoddodd sylwadau ac 

argymhellion, ar Gynllun Lles drafft y Bwrdd 2018 - 22. O hyn ymlaen bydd yn archwilio 

cynnydd y Bwrdd wrth gyflwyno'r Cynllun Lles. 

 

  
 

Iechyd a gofal cymdeithasol: Mae materion iechyd a gofal cymdeithasol yn 

gyffredinol yn golygu llawer o weithio mewn partneriaeth rhwng y Cyngor, y Bwrdd 

Iechyd, y sector gwirfoddol a busnesau preifat. O ganlyniad mae materion iechyd a 

gofal cymdeithasol yn ymddangos yn rheolaidd ar raglen fusnes y pwyllgor. Yn ystod 

y flwyddyn, mae'r Pwyllgor wedi archwilio adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2016 -17 a chyflwynodd sylwadau ar y meysydd 

blaenoriaeth a nodwyd ar gyfer y Gwasanaeth ar gyfer 2017-18. Yn yr un modd, 

ymgynghorwyd â’r pwyllgor a rhoddodd sylwadau ar Strategaeth Gofalwyr 2016 - 19, 

Strategaeth Ddigartrefedd a'r Cynllun Atal, cynigion i gyflwyno Cyllidebau Cymorth i 

Bobl sy'n Gymwys ar gyfer Cynllun Gofal a Chymorth, ac archwiliodd berfformiad y 

Cyngor mewn perthynas â Diogelu Oedolion.   
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Yn ogystal, mae'r Pwyllgor wedi archwilio'r cynnydd a wnaed wrth ddatblygu trefniadau 

cymunedol i gefnogi rhyddhau cleifion o’r ysbyty yn amserol a'r cynnydd a wnaed wrth 

ddatblygu cyllidebau cyfun ar gyfer rhai gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae hefyd wedi monitro cynnydd a pherfformiad y gwasanaeth Un Pwynt Mynediad, 

sef y porth cyntaf i drigolion gael mynediad at wasanaethau cymorth iechyd a gofal 

cymdeithasol. Mae aelodau'r pwyllgor hefyd wedi cwrdd â chynrychiolwyr o Fwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i ofyn am sicrwydd ynghylch datblygu'r 

ysbyty gymuned newydd a'r cyfleusterau cysylltiedig ar gyfer Gogledd Sir Ddinbych 

yn y Rhyl, cau gwelyau dros dro ar sail perygl tân yn Ysbyty Dinbych a’u hymrwymiad 

parhaus i fenter Prestatyn Iach. Yn ystod y flwyddyn i ddod, bydd yr Aelodau'n ystyried 

yr adroddiadau ymchwiliad annibynnol ar Ward Tawelfan yn Ysbyty Glan Clwyd ac 

unrhyw oblygiadau i'r Cyngor yn dilyn cyhoeddi eu canfyddiadau. 

 

 

Safle datblygiad ysbyty gymuned Gogledd Sir 
Ddinbych 

 

I ddarganfod mwy o wybodaeth am y Pwyllgor a'i waith, dilynwch y ddolen isod: 

https://moderngov.denbighshire.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=268&LLL=1  

  



20 

 

Pwyllgor Craffu Perfformiad 

      
Cyng. Huw Ll Jones (Cadeirydd)  Cyng. Hugh Irving (Is-Gadeirydd) 

     

Cyng. Ellie Chard  Cyng. Ann Davies  Cyng. Martyn Holland 

     

Cyng. Geraint Lloyd-Williams Cyng. Bob Murray  Cyng. Arwel Roberts 

     

Cyng. Peter Scott  Cyng. David Williams  Cyng. Eryl Williams 
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Mae gan y Pwyllgor Craffu Perfformiad gyfrifoldebau penodol yn ymwneud â 

monitro agweddau corfforaethol gwaith y Cyngor yn ogystal â pherfformiad 

gwasanaethau penodol wrth gyflwyno eu gwasanaethau a gwella bywydau trigolion. 

Cyfrifoldebau corfforaethol: wrth gyflawni ei rôl gorfforaethol, mae'r Pwyllgor wedi 

archwilio'r fframwaith newydd a ddefnyddir i fesur perfformiad y Cyngor wrth gyflawni 

ei Gynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2017 - 22. O hyn ymlaen, bydd y Pwyllgor yn 

defnyddio'r fframwaith yn rheolaidd i fonitro cynnydd y Cyngor a llwyddiant wrth 

gyflwyno'r Cynllun. Gyda’r bwriad o nodi diffygion a gwendidau'r gwasanaeth wrth 

ddarparu gwasanaethau, mae'r Pwyllgor wedi archwilio perfformiad y Cyngor yn 

rheolaidd wrth ymdrin â chwynion yn unol â'i Weithdrefn Gwyno Gorfforaethol 'Eich 

Llais' a hefyd gweithdrefn adborth cwsmeriaid y Cyngor. Mae'r Cyngor, sy'n debyg i 

sefydliadau eraill o bob maint, yn wynebu amrywiaeth o risgiau o ran darparu busnes 

bob dydd. Mae'r Pwyllgor Craffu Perfformiad yn ystyried y risgiau a nodwyd yng 

Nghofrestr Risgiau Corfforaethol y Cyngor ddwywaith y flwyddyn ynghyd â'r mesurau 

a gymerir i liniaru yn erbyn eu heffaith bosibl. Archwiliwyd Cynllun Cydraddoldeb drafft 

y Cyngor hefyd gan y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn. Ar gais y Cabinet, archwiliodd y 

Pwyllgor agweddau ar ymarfer caffael a wnaed i benodi asiantaeth i ddarparu staff 

dros dro i'r Cyngor. Roedd y Cabinet eisiau sicrwydd bod yr ymarfer wedi'i reoli'n 

effeithiol ac y byddai’r asiantaeth a gyflwynwyd i'r Cabinet ei chymeradwyo yn dod â 

gwerth am arian i'r Cyngor.   

Perfformiad: mae cyrhaeddiad addysgol yn allweddol os yw'r Cyngor am wireddu ei 

uchelgais o ddatblygu economi gynaliadwy gref lle mae pobl ifanc eisiau gweithio a 

ffynnu. Fel mewn blynyddoedd blaenorol, mae'r Pwyllgor wedi parhau i edrych yn 

fanwl ar asesiad athrawon a chanlyniadau arholiadau allanol yn ogystal â'r gefnogaeth 

a ddarperir i ddisgyblion ac ysgolion gan y Cyngor a'r gwasanaeth gwella ysgolion 

rhanbarthol GwE. Archwiliodd y Pwyllgor hefyd Bolisi Rheoli Ymddygiad y Cyngor a'i 

gymhwysiad ar draws ysgolion y sir yng ngoleuni'r nifer o waharddiadau tymor byr gan 

ysgolion y sir, gan ei fod am gael sicrwydd bod disgyblion yn cael eu cefnogi i gyflawni 

eu potensial a bod ganddynt fynediad i'r sgiliau cywir i sicrhau eu bod yn cyflawni eu 

potensial.  
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Mae gan drigolion barch mawr at wasanaethau llyfrgelloedd ac maent yn eu 

gwerthfawrogi. Yn ddiweddar, mae llyfrgelloedd ar draws y sir wedi ymestyn y mathau 

o wasanaethau sydd ar gael ac sy’n cael eu darparu o fewn adeiladau llyfrgell ac ar-

lein, gyda gwasanaethau Wi-Fi ar gael ym mhob llyfrgell sirol. Yn ystod y flwyddyn, 

mae'r Pwyllgor wedi archwilio perfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell wrth ddarparu 

gwasanaethau yn erbyn safonau Cymru gyfan. Mae hefyd wedi monitro cynnydd y 

Gwasanaeth wrth drawsnewid llyfrgelloedd yn ganolfannau cymunedol tra'n cadw 

elfen draddodiadol y gwasanaeth. Bydd yn parhau i fonitro'r gwaith hwn yn ystod y 

flwyddyn i ddod.     

 

Llyfrgell Llanelwy 

Gwella bywydau trigolion: mae rhwydwaith priffyrdd sydd wedi’i gadw’n dda yn 

effeithio ar les trigolion a'r economi leol. Ystyriodd a chefnogodd y Pwyllgor gynigion 

ar gyfer datblygu strategaeth ar gyfer cynnal a chadw a buddsoddi yn rhwydwaith 

priffyrdd y sir. Cydnabu'r Pwyllgor yr anhawster y mae'r Cyngor yn ei wynebu wrth 

geisio cynnal ffyrdd y sir gyda llai o adnoddau ariannol gan y llywodraeth ganolog. Ar 

y sail hon, mae wedi gwahodd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru i gyfarfod â'r 

Pwyllgor yn ystod haf 2018 i drafod y mater.   

Yn ystod tymor blaenorol y Cyngor, bu'r Pwyllgor yn ystyried canfyddiadau grŵp tasg 

a gorffen a sefydlwyd i ddyfeisio atebion effeithiol ar gyfer darparu gofal cymdeithasol 

i oedolion yn y sir, gan fod Llywodraeth Cymru yn disgwyl i awdurdodau lleol o hyn 

ymlaen ganolbwyntio ar ddarparu a chomisiynu gwasanaethau ar wella lles, hyrwyddo 

annibyniaeth, a chynyddu gwydnwch wrth leihau unigrwydd cymdeithasol. Mae'r 

gwaith hwn yn mynd rhagddo ac yng ngwanwyn 2018 lluniodd y Pwyllgor Craffu 

Perfformiad argymhellion i'r Cabinet, ar sail gwaith y Grŵp Tasg a Gorffen a 

ailsefydlwyd, ar y ffordd orau o ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol yng 

Nghanolfan Ddydd Hafan Deg y Rhyl yn y dyfodol, trwy drosglwyddo’r cyfleuster i 

ddarparwr preifat a chomisiynu gwasanaethau oddi wrth y darparwr hwnnw, yn amodol 

ar fonitro llym o'r contractau gwasanaeth a ddarperir. 

Trwy ddilyn y ddolen isod, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y Pwyllgor a'i 

waith: 

https://moderngov.denbighshire.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=269&LLL=1   
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Sut gall trigolion gymryd rhan mewn Craffu? 

Hoffech chi i craffu edrych ar fater penodol?  

Gallwch godi’r mater i’w hystyried gan un o bwyllgorau Craffu Cyngor Sir Ddinbych trwy 

lenwi’r Ffurflen Cais i Graffu (dros y dudalen). Mae Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y tri 

phwyllgor Craffu’n cwrdd yn gyson i benderfynu sut i glustnodi gwaith y pwyllgorau Craffu a 

byddant yn ystyried a ddylid astudio unrhyw fater yn fanwl gan un o’r pwyllgorau neu a ddylid 

mynd ar drywydd cam gweithredu arall. Gall hyn amrywio o atgyfeiriad i’r gwasanaeth 

cyfrifol, i gael un o’r pwyllgorau Craffu i graffu’r mater yn llawn, neu hyd yn oed sefydlu ‘grŵp 

tasg a gorffen’ arbenigol i ymchwilio i fater penodol ac adrodd arno. 

Hoffech chi fynychu cyfarfod pwyllgor craffu?                        

At ei gilydd, mae cyfarfodydd pwyllgorau Craffu Cyngor Sir Ddinbych yn agored i’r cyhoedd, 

ac anogir trigolion Sir Ddinbych a’r cyhoedd i fynychu. Mae rhestr o gyfarfodydd pwyllgor 

Craffu i ddod a’r materion i’w trafod ar gael ar dudalen ‘Craffu’ gwefan y Cyngor.  

Os dymunwch gymryd rhan yn y drafodaeth ar fater penodol, bydd angen caniatâd 

Cadeirydd y pwyllgor arnoch (rhagor o fanylion isod).  

Yn achlysurol, bydd rhai eitemau sy’n cael eu trafod gan bwyllgor yn cynnwys gwybodaeth 

gyfrinachol ac ni ellir eu trafod yn y fforwm cyhoeddus arferol. Bydd unrhyw eitemau felly (y 

cyfeirir atynt fel Rhan Dau (II)) yn cael eu nodi’n glir pan fydd papurau’r cyfarfod yn cael eu 

cyhoeddi a bydd Cadeirydd cyfarfod pwyllgor sy’n trafod eitem ‘Rhan II’ yn ei gwneud hi’n 

glir y dylai’r cyfarfod barhau heb fod y wasg a’r cyhoedd yn bresennol er mwyn osgoi datgelu 

gwybodaeth gyfrinachol. 

Hoffech chi siarad â phwyllgor ar eitem sy’n cael ei thrafod? 

Mae croeso mawr i aelodau’r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y pwyllgor Craffu ond bydd 

angen caniatâd Cadeirydd y pwyllgor os dymunant siarad neu wneud sylwadau mewn 

cyfarfod pwyllgor. Os dymunwch gyflwyno tystiolaeth i bwyllgor, neu annerch aelodau ar eich 

profiad mewn perthynas â phwnc sy’n cael ei drafod, cysylltwch â’r Cydlynydd Craffu cyn y 

cyfarfod er mwyn gallu trefnu hyn ac er mwyn gallu dosbarthu unrhyw waith papur i 

aelodau’r pwyllgor.  

Yn achlysurol, gallai’r pwyllgorau Craffu ddymuno ‘cyfethol’ unigolyn gyda phrofiad neu 

arbenigedd penodol i ddod yn aelod dros dro o’r pwyllgor neu ofyn iddynt gyfrannu at 

ymchwiliad fel tyst arbenigol. 

Cadw i fyny gyda phenderfyniadau a wneir gan bwyllgorau craffu Sir Ddinbych 

Gallwch gadw golwg ar yr hyn sy’n cael ei drafod ym mhob cyfarfod pwyllgor Craffu, yn 

ogystal ag unrhyw gyfarfod cyhoeddus arall y Cyngor, trwy ymweld â’r dudalen ‘cyfarfodydd’ 

ar wefan y Cyngor. Mae’r ‘rhaglen waith’ ddiweddaraf ar gyfer pob un o’r pwyllgorau Craffu 

ar gael gyda phapurau cyfarfod ar gyfer pob cyfarfod a bydd yr agenda sydd wedi’i 

chadarnhau ar gyfer pob cyfarfod ar gael fel rheol 5 - 7 niwrnod cyn bod disgwyl i’r cyfarfod 

ddigwydd.  
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Mae cofnodion y cyfarfodydd craffu blaenorol a chofnod o’r penderfyniadau a wnaed ar gael 

ar wefan y Cyngor hefyd. 

Mae rhagor o gyngor neu wybodaeth ar gael trwy gysylltu â’r Cydlynydd Craffu, Rhian Evans 

ar rhian.evans@sirddinbych.gov.uk (01824 712554) neu’r Swyddog Gwasanaethau 

Democrataidd, Karen Evans, ar karen.a.evans@sirddinbych.gov.uk (01824 712575). 
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FFURFLEN GAIS CRAFFU 

Oes rhywbeth yr hoffech chi i’r swyddogaeth graffu edrych arno? 
 

 

 

 

 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o’r pwnc yr hoffech chi i un o’r Pwyllgorau Craffu ei ystyried a pham 

y credwch y dylid ei ystyried 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffech chi fynychu cyfarfod Pwyllgor Craffu? 
 

HOFFWN/NA HOFFWN 
 

Byddai’n ddefnyddiol pe gallech roi’r manylion canlynol i ni er mwyn i ni allu ymateb i’ch cais 

 

DYCHWELWCH Y FFURFLEN HON AT: Y CYDLYNYDD CRAFFU, Y 
GWASANAETHAU CYFREITHIOL A DEMOCRATAIDD, NEUADD Y SIR, FFORDD 
WYNNSTAY, RHUTHUN LL15 1YN neu anfonwch e-bost at rhian.evans@sir 
ddinbych.gov.uk   

Eich enw: 
Cyfeiriad:  
 

Cod post:     
E-bost: 
Rhif ffôn:            
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Ystyried addasrwydd testun ar gyfer craffu 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ffurflen Gynnig/Cais Wedi’i Dderbyn 

(bydd y rhesymau dros y cais yn cael eu hystyried yn ofalus) 

 

Ydy’r mater dan sylw yn cyd-fynd â’r prawf ‘PAPER’? 

• Diddordeb y Cyhoedd – ‘Public interest’ – ydy’r mater yn destun pryder i 

breswylwyr?              

• Y gallu i gael effaith – ‘Ability to have an impact’ – a allai’r broses Craffu 

ddylanwadu ar bethau a’u newid 

• Perfformiad – ‘Performance’ – ydy hwn yn faes neu’n wasanaeth sy’n 

tanberfformio? 

• Maint – ‘Extent’ – ydy hwn yn effeithio nifer fawr o breswylwyr neu ardal 

ddaearyddol fawr?          

• Dyblygu – ‘Replication’ – a oes unrhyw un arall yn ystyried y mater? 

•  

 

Nid oes angen unrhyw 

weithredu pellach gan y pwyllgor 

craffu. Ei gyfeirio at rywle arall 

neu ofyn am adroddiad 

gwybodaeth? 

• Penderfynwch pa ganlyniad(au) a fynnir 

• Penderfynwch beth yw cwmpas a maint y gwaith craffu a fynnir a’r dull mwyaf 

priodol ar gyfer ei gyflawni (h.y. adroddiad pwyllgor, ymchwiliad gan grŵp tasg a 

gorffen, neu aelod cyswllt ac ati) 

• Os dewisir y llwybr tasg a gorffen, penderfynwch yr amserlen ar gyfer ymchwiliad, 

pwy fydd yn cymryd rhan, gofynion o ran ymchwil, cyngor arbenigol a’r tystion a 

fynnir, trefniadau adrodd ac ati 

 

YDY 

NAC YDY 
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 dylai unrhyw un sy’n dymuno gofyn i fater gael ei ystyried ar gyfer craffu gysylltu â’r Cydlynydd Craffu neu’r Swyddog 

Gwasanaethau Democrataidd i gael y ffurflen gyfeirio berthnasol (mae’r manylion cyswllt i’w gweld ar dudalen 26) 

 

Cyfeirio 

Ymateb  

Sefydliadau Allanol   

Pwyllgorau Craffu (Cymunedau, 

Partneriaethau a Pherfformiad)          

Cabinet 

Materion a godwyd gan Grwpiau Ardal 

Aelodau (GAA) 

Pwyllgor Cydlynu (SCVCG)
Pynciau y gofynnwyd i'r trigolion eu 

craffu 

Byrddau Mewnol/Byrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol 

Siart Cyfeirio a Rhyngwyneb Craffu

Y Cyngor Sir  

Pynciau y gofynnwyd i swyddogion eu 

craffu 

Pwyllgor Llywodraethu 

Corfforaethol 

Materion a godwyd gan Gynghorwyr nad 

ydynt yn Aelodau o'r Pwyllgor Craffu     

Materion a godwyd gan aelodau Pwyllgor 

unigol                   


