
PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CORFFORAETHOL - DYDD MERCHER, 26 MEDI 2018

1

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CORFFORAETHOL A 
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Presennol

Y Cynghorydd CA Green – Cadeirydd 

JPD Blundell N Clarke T Giffard M Jones
RL Penhale-Thomas RMI Shaw JC Spanswick T Thomas
CA Webster

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

J Gebbie

Swyddogion:

Julie Ellams Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Pwyllgorau
Gail Jewell Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Craffu
Tracy Watson Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Craffu

Gwahoddedigion:

Sarah-Jane Byrne Rheolwr Awdurdod Lleol, Swyddfa Archwilio Cymru
Greg Lane Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
Martin Morgans Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad a Gwasanaethau 

Partneriaeth
Ian Phillips Swyddfa Archwilio Cymru
Kelly Watson Rheolwr Grŵp Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd
Cynghorydd Hywel Williams Dirprwy Arweinydd

81. DATGANIADAU O FUDDIANT

Datganodd y Cynghorydd R. Shaw fuddiant personol yn eitem 5 o’r Agenda, Swyddfa 
Archwilio Cymru – Trosolwg a Chraffu – Addas i'r dyfodol? Roedd yn aelod o Banel 
Trosolwg a Chraffu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac Awdurdod Tân ac Achub De 
Cymru.

Datganodd y Cynghorydd T. Giffard fuddiant personol yn eitem 5 yr Agenda, Swyddfa 
Archwilio Cymru – Trosolwg a Chraffu – Addas i'r dyfodol? Arferai fod yn aelod o'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.

82. DIWEDDARIAD RHAGLEN GWAITH

Gwnaeth y Swyddog Craffu gyflwyno'r adborth o'r cyfarfod blaenorol, a gofynnodd i'r 
aelodau gymeradwyo'r ymatebion/sylwadau a nodwyd yn yr adroddiad. 

Gofynnodd aelod am ragor o wybodaeth am yr eitem ar y Fargen Ddinesig, a gofynnodd 
â pha fusnesau y byddai'r Fforwm Busnes Rhanbarthol a'r Partneriaethau Economaidd 
Rhanbarthol yn ymgysylltu. Gofynnodd hefyd beth oedd y Fforwm a phwy oedd yn 
ymgysylltu ag ef. Eglurodd yr aelod ei bod yn hanfodol gwybod beth yn union oedd yn 
digwydd gyda'r Fargen Ddinesig, pan oedd aflonyddwch oherwydd toriadau mewn 
cymorthdaliadau a gwasanaethau'n cau. Gofynnodd aelodau am adborth o gyfarfodydd 
craffu'r Fargen Ddinesig yn y dyfodol.  
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Gwnaeth aelod ofyn am eglurhad pellach ynghylch yr ymateb i'r eitem Perfformiad 
Ariannol 2017–18, oherwydd nid oedd gostyngiadau cyllidebol wedi'u cyfrifo'n unigol.   
 
Cyfeiriodd aelod at adeiladau gwag, a gofynnodd a oedd swyddog wedi'i gyflogi yn y tîm 
hwnnw a pha gynnydd oedd wedi'i wneud. Eglurodd y Swyddog Craffu ei fod ar y 
flaenraglen waith fel eitem posibl i'w hailgyflwyno yn y dyfodol. 

Cyfeiriodd aelod at yr eitem Perfformiad Ariannol 2017–18, a gofynnodd pa gymorth 
oedd yn cael ei roi i ysgolion i reoli cyllideb mewn diffyg a pha gymorth oedd yn cael ei 
roi i ysgolion i'w helpu i gael cyllid ychwanegol ac i'w cyfeirio at gyfleoedd.   

Adroddodd y Swyddog Craffu fod Caffael a Chontractau wedi'u rhestru fel eitemau i'w 
hystyried yn y cyfarfod nesaf. Gofynnodd yr aelodau a allai'r adroddiad ganolbwyntio ar 
gaffael a chyflogaeth foesegol a'r defnydd o becynnau cymorth.       

PENDERFYNWYD:       Gwnaeth y Pwyllgor y canlynol:

1) Cymeradwyo'r adborth o'r cyfarfod blaenorol a gofyn am 
ragor o wybodaeth fel y nodwyd uchod.

2) Nodi gwybodaeth benodol yr oedd y Pwyllgor yn dymuno ei 
chael o ran yr adroddiad Caffael a Chontractau a oedd i'w 
ystyried yn y cyfarfod nesaf.  

      
83. RHAGLEN TRAWSNEWID DIGIDOL

Rhoddodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau gyflwyniad a oedd yn rhoi 
diweddariad i’r Pwyllgor ar y cynnydd oedd wedi'i wneud ers cyflwyno Cam 1 o’r 
Rhaglen Trawsnewid Digidol ar 24 Ebrill 2018, ac ar ddatblygiad Cam 2. Amlinellodd y 
cyflwyniad y prif ystadegau o gam 1, y cynnydd o ran y wefan, ymrwymiadau'r Cynllun 
Corfforaethol, y cynlluniau Darganfod/Llywio a chynlluniau ailddylunio’r broses busnes ar 
gyfer cam 2 a'r heriau a'r cyfleoedd ar gyfer y rhaglen.  

Gofynnodd aelod a oedd dadansoddiad wedi'i wneud o geisiadau ar-lein y dreth gyngor 
er mwyn olrhain meysydd a oedd yn defnyddio'r system ac edrych ar ffyrdd o leihau'r 
rhwystrau mewn meysydd eraill a hybu'r defnydd o'r wefan. Eglurodd y Pennaeth 
Perfformiad a Phartneriaethau fod Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yn cyfyngu'r 
ffordd yr oedd data'n cael ei drin a'i ddefnyddio, ond roeddent yn edrych am ffyrdd o 
ddod o hyd i'r rhwystrau ac ymdrin ag allgáu.  O safbwynt y dreth gyngor, roedd 70% o 
ddeiliaid cyfrifon yn talu drwy ddebyd uniongyrchol ac yn cael ychydig iawn o gyswllt â'r 
awdurdod, felly nid oedd cymhelliant i ddefnyddio'r system. Roedd yr adran Budd-
daliadau Tai yn gweithio gyda phartneriaid i leihau allgáu, ac roedd yn hyderus y gallent 
gynyddu nifer y defnyddwyr. Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid gwneud dadansoddiad 
fesul cod post o ardaloedd nad ydynt wedi cofrestru ar-lein ar gyfer y dreth Gyngor.  
Gofynnodd yr aelodau am yr wybodaeth hon er mwyn cynorthwyo i ddarparu 
dealltwriaeth ddemograffig o ardaloedd mae angen canolbwyntio arnynt ar gyfer 
hysbysebu Fy Nghyfrif.

Nododd y Pwyllgor mai dim ond 49.59% o'r dinasyddion a oedd wedi cofrestru eu cyfrif 
treth gyngor ar-lein oedd wedi tanysgrifio ar gyfer e-filio.  Esboniodd un aelod ei bod 
wedi cofrestru i gael biliau di-bapur ar gyfer ei biliau cyfleustodau am fod gostyngiad 
wedi'i gynnig. Gallai hwn fod yn opsiwn i gynyddu'r cofrestriadau, ond cydnabuwyd y 
gallai hyd yn oed gostyngiad bychan fod yn heriol yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni. 
Gwnaeth yr aelodau argymell y dylai'r Cyngor ystyried cynnig gostyngiad bychan fel 
cymhelliant fel modd o hybu biliau di-bapur.
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Cyfeiriodd aelod at y system atgyfeirio aelodau fel system "lletchwith" ac 
anodd ei defnyddio. Gofynnodd a oedd modd cynnig mapiau pontio i aelodau eu 
defnyddio a chynnig sesiwn hyfforddi arnynt. Eglurodd y Pennaeth Perfformiad a 
Phartneriaethau fod gweithgor wedi'i sefydlu i edrych ar atgyfeiriadau aelodau. O ran yr 
ap o'r enw 'Bridgend Report It' a oedd yn caniatáu i ddinasyddion adrodd ar faterion 
priffyrdd fel tyllau yn y ffordd a baw cŵn, argymhellodd aelodau y dylai'r ap gynnwys y 
gallu i adrodd ar faterion sy'n ymwneud â thorri glaswellt a biniau sbwriel gorlawn. 
Gwnaeth y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau hefyd gytuno i edrych ar 
hyfforddiant i aelodau ar fapiau pontio. 
 
Gofynnodd aelod ai'r opsiwn Chatbot fyddai'r unig opsiwn yn lle defnyddio staff. 
Eglurodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau nad oeddent yn ceisio lleihau 
sianeli, fel y nodwyd yn ei gyflwyniad. Yn hytrach, roeddent eisiau ychwanegu 
ymarferoldeb. Mae'n bosibl na fyddai'n addas i'r diben ym mhob maes, ond ni fyddent yn 
colli mynediad at aelod o staff pe bai angen hynny. 

Diolchodd aelod i'r swyddog am yr adroddiad a'r cyflwyniad ac am y cynnydd oedd wedi 
ei wneud. Mynegodd bryderon ynghylch yr effaith ar gydraddoldeb, a phwysleisiodd fod 
angen i'r wefan fod yn gwbl gynhwysol. Cyfeiriodd yr aelod at y goblygiadau ariannol a'r 
sefyllfa danwario bresennol. Gofynnodd a oedd cynllun ariannol gwydn ar droed ar gyfer 
y tair i bum mlynedd nesaf. Eglurodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau nad 
oedd y cam cyntaf wedi bod yn fanwl gywir ac roedd y prif bwyslais wedi bod ar gaffael a 
dechrau creu cyfleoedd. Y pethau allweddol i gynnydd oedd ailddylunio’r broses fusnes 
a chael pobl i ddefnyddio'r system. Cytunodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau 
y byddai'r adroddiad cynnydd nesaf a gyflwynir ganddo'n cynnwys cynllun mwy manwl, 
gan gynnwys unrhyw fygythiadau i'r rhaglen.  
 
Cyfeiriodd un aelod at ddyblygu atgyfeiriadau, a gofynnodd sut gellid rheoli hyn yn well 
er mwyn osgoi gwastraffu amser ac ymdrech. Eglurodd y Pennaeth Perfformiad a 
Phartneriaethau pe bai adroddiadau lluosog ar gyfer yr un mater, byddai'n cael ei dagio 
a byddai aelodau eraill yn gallu gweld bod y mater wedi'i adrodd eisoes. Byddai hyn 
hefyd yn rhoi syniad o lle roedd y problemau ledled y fwrdeistref ac yn annog 
gweithgarwch swyddogion yn yr ardaloedd hynny.  

Diolchodd aelod i'r swyddog am yr adroddiad ac awgrymodd y dylid llongyfarch y tîm ar 
eu cyflawniadau. Gofynnodd am wybodaeth am yr hyn yr oedd awdurdodau eraill yn ei 
wneud a sut roeddent yn mynd ati i ymdrin â'r mater hwn. Cyfeiriodd yr aelod at y 
rhagolwg y byddai dros 85% o ryngweithiadau â chwsmeriaid yn cael eu trin heb fod 
dynol erbyn 2020, a gofynnodd pa effaith y byddai hyn yn ei chael ar lefelau staffio a 
swyddi wrth symud ymlaen. Eglurodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau ei fod 
yn cwrdd ag awdurdodau eraill yn rheolaidd i drafod cynnydd. Roedd dull gweithredu 
tameidiog ledled Cymru yn ôl pob golwg. Byddai staff yn gallu gwneud llawer mwy o 
waith gweithredol pe bai'r maes wedi'i ddigideiddio, a gallai hyn gyflwyno buddion 
gwirioneddol o ran sut i wneud y broses yn gyflymach o safbwynt corfforaethol. 
Ychwanegodd y Dirprwy Arweinydd ei fod wedi pwysleisio edrych ar eraill yn y dyddiau 
cynnar yn hytrach nag ailddyfeisio'r olwyn. Y gwir amdani oedd ein bod yn cyflawni'n 
wahanol, ac felly'n gorfod adeiladu ein gwasanaeth ein hunain a mynd â staff gyda ni. 
Roedd hyn yn caniatáu i'r awdurdod reoli'r twf yn y boblogaeth a'r galw yn y gweithlu 
cyfredol.  

Cynigiodd aelod y posibilrwydd o ehangu ysgolion di-arian oherwydd byddai'n hybu 
bwyta'n iach ac yn osgoi'r stigma o brydau ysgol am ddim. Byddai hefyd yn ffordd o reoli 
gwastraff bwyd. Gofynnodd a oedd unrhyw hyblygrwydd pe bai rhieni'n anghofio rhoi 
arian ar gerdyn eu plentyn. Gwnaeth y Pwyllgor argymell y dylai'r system hefyd gynnwys 
taliadau di-arian ar gyfer teithiau ysgol a thocynnau ar gyfer digwyddiadau ysgol er 
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enghraifft, er mwyn lleihau costau gweinyddol a chynorthwyo rhieni i wneud taliadau pan 
oedd yn gyfleus iddynt. 

Gofynnodd aelod a oedd unrhyw newidiadau yn mynd i gael eu cyflwyno i'r system 
Bathodyn Glas. Adroddodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau fod trafodaethau 
ar droed o ran ceisiadau Bathodyn Glas a bod cynlluniau peilot yn dechrau ym mis 
Hydref. Y bwriad oedd i'r system fod yn gwbl hygyrch gan ddefnyddio iaith syml.

Awgrymodd aelod y gellid cynnwys botwm ar y wefan newydd a fyddai'n caniatáu i bobl 
weld cyfarfodydd y cyngor. Dylai hefyd fod dolen i dwristiaeth, oherwydd roedd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol am ddigwyddiadau chwaraeon fel 
twrnameintiau golff gorau'r byd a digwyddiadau eraill a oedd yn cynhyrchu incwm. Wrth 
drafod y wefan newydd, nododd aelodau fod digwyddiadau proffil uchel iawn wedi cael 
eu cynnal ledled y Fwrdeistref yn flaenorol nad oeddent wedi'u hysbysebu'n ddigonol i 
hyrwyddo'r digwyddiad yn effeithiol, felly, argymhellwyd bod Twristiaeth yn cael ei 
thudalen gwe ei hun gyda'i botwm ei hun ar dudalen hafan Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr.  
Yn ogystal, er mwyn annog ymgysylltiad y cyhoedd â'r Cyngor, argymhellodd aelodau y 
dylid ychwanegu botwm i'r dudalen hafan i ganiatáu i drigolion wylio gweddarllediad o 
gyfarfodydd y Cyngor.    

Nododd aelod ansawdd sain gwael cyfarfodydd dros gweddarllediad. Cytunodd y 
Pennaeth Perfformiad a Phartneriaeth i gyfeirio'r mater at y maes gwasanaeth.  

Diolchodd y Cadeirydd i'r swyddogion am fod yn bresennol.

Rhaglen Trawsnewid Digidol

Gwnaeth y Pwyllgor longyfarch Pennaeth y Gwasanaeth Perfformiad a Phartneriaeth ar 
yr hyn yr oedd wedi'i gyflawni'n ddigidol, a chlodforodd aelodau'r newid cadarnhaol yn 
niwylliant yr awdurdodau lleol.

Argymhellion

1    Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid gwneud dadansoddiad fesul cod post o 
ardaloedd nad ydynt wedi cofrestru ar-lein ar gyfer y dreth gyngor.  Mae'r 
aelodau wedi gofyn i gael yr wybodaeth hon pan fydd wedi'i chasglu er mwyn 
cynorthwyo i ddarparu dealltwriaeth ddemograffig o lle y mae angen 
canolbwyntio hysbysebion ar gyfer Fy Nghyfrif yn y Fwrdeistref. 

2    Noda'r Pwyllgor mai dim ond 49.59% o'r dinasyddion sydd wedi cofrestru eu 
cyfrif treth gyngor ar-lein sydd wedi tanysgrifio i e-filio.  Felly, mae'r aelodau'n 
argymell bod y Cyngor yn cynnig gostyngiad bychan fel cymhelliant fel modd o 
hybu biliau di-bapur. 

3    O ran yr ap o'r enw 'Bridgend Report It', sy'n caniatáu i ddinasyddion adrodd ar 
faterion priffyrdd fel tyllau yn y ffordd a baw cŵn, mae'r aelodau yn argymell bod 
yr ap yn cynnwys y gallu i adrodd ar yr angen i dorri glaswellt a gwacáu biniau 
sbwriel gorlawn.

4    Yn dilyn trafodaethau ynghylch arlwyo di-arian, mae'r Pwyllgor yn argymell y 
dylai'r system hefyd gynnwys taliadau di-arian ar gyfer teithiau ysgol a thocynnau 
ar gyfer digwyddiadau ysgol er enghraifft, er mwyn lleihau costau gweinyddol a 
chynorthwyo rhieni i wneud taliadau pan fydd hi'n gyfleus iddyn nhw.  
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5    Wrth drafod y wefan newydd, nododd aelodau fod digwyddiadau proffil uchel 
iawn wedi cael eu cynnal ledled y Fwrdeistref yn flaenorol nad oeddent wedi'u 
hysbysebu'n ddigonol i hyrwyddo'r digwyddiad yn effeithiol, felly, argymhellir bod 
Twristiaeth yn cael ei thudalen we ei hun gyda'i botwm ei hun ar dudalen hafan 
Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr.  Yn ogystal â hyn, er mwyn cynyddu ymgysylltiad y 
cyhoedd â'r Cyngor, mae'r aelodau yn argymell y dylid datblygu botwm ar y 
dudalen hafan i ganiatáu i drigolion wylio gweddarllediad o gyfarfodydd y Cyngor 
yn ddiffwdan.    

Gwybodaeth ychwanegol

 Mae aelodau wedi gofyn i gynllun ariannol gael ei  gyflwyno iddynt mewn 
cyfarfod sydd i ddod, sy'n nodi'r gwariant cyfredol hyd yma, unrhyw 
danwariant/gorwariant a gwariant rhagamcanol ar gyfer hyd y rhaglen.  Yn 
ogystal â hyn, mae'r aelodau wedi gofyn i gynllun busnes gael ei gynnig sy'n nodi 
targedau ar gyfer terfynau amser a chofrestriadau ar gyfer Fy Nghyfrif.

 Mae'r Pwyllgor yn gofyn i'r cwestiwn canlynol gael ei gyfeirio at y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol – Addysg a Chymorth i'r Teulu:
O ran arlwyo di-arian, gofynnodd y Pwyllgor a oedd unrhyw hyblygrwydd pe bai 
balans negyddol ar gyfrif plentyn, a chwestiynwyd ymhellach a oedd gan bob 
ysgol yr un goddefgarwch (os o gwbl).

Mae'r aelodau yn gofyn am sesiwn hyfforddi ar fapiau pontio.

84. SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU - TROSOLWG A CHRAFFU - ADDAS I'R DYFODOL?

Gwnaeth Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio gyflwyno adroddiad i'r 
Pwyllgor ar adroddiad terfynol Swyddfa Archwilio Cymru o ran yr arolwg Trosolwg a 
Chraffu – Addas i'r dyfodol. Eglurodd fod yr adolygiad yn archwilio pa mor addas i'r 
dyfodol oedd swyddogaethau craffu o fewn yr Awdurdod.

Esboniodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio fod yr adolygiad wedi 
dod i'r casgliad fod swyddogaeth drosolwg a chraffu Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei 
rheoli'n dda, ond bod angen iddo addasu i wynebu heriau'r dyfodol a dylid ystyried 
cyfleoedd i weithio'n wahanol. Gwnaeth yr adolygiad gynnig pum maes i'w gwella, fel y 
nodwyd yn yr adroddiad. Ychwanegodd fod yr adroddiad, gan gynnwys y cynigion ar 
gyfer gwella a sut y gellid mynd i'r afael â nhw, wedi cael eu hystyried gan y Pwyllgor 
Archwilio ar 6 Medi 2018.  

Mynegodd aelod bryder fod gan bob un o'r cynigion ar gyfer gwella a'r dulliau o wella 
gweithgareddau craffu oblygiadau ariannol. Gofynnodd a fyddai arian gan Lywodraeth 
Cymru i gefnogi'r gweithgareddau, a holodd a oedd Llywodraeth Cymru'n ymwybodol o'r 
gostyngiadau yn nifer y staff Craffu. Nododd y dirprwy arweinydd ei fod yn pwysleisio'r 
pwynt hwnnw'n rheolaidd, a byddai unrhyw gyllid ychwanegol yn cael ei groesawu. 
Esboniodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio mai hon oedd y sefyllfa, 
felly roedd yn rhaid i'r awdurdod fod yn fwy arloesol ac effeithiol gyda'r adnoddau oedd 
ganddo. Derbyniodd yr aelod yr esboniad, ond pe bai'r staff craffu'n cynnal eu 
cyfarfodydd y tu allan i'r Swyddfeydd Dinesig, byddai'n costio arian i logi lleoliad, 
cyfieithwyr ac ati. Eglurodd Rheolwr Archwilio Perfformiad Llywodraeth Lleol Swyddfa 
Archwilio Cymru eu bod wedi bod yn realistig o ran yr adnoddau o fewn yr awdurdod a 
bod y ffordd draddodiadol o graffu trwy bwyllgor eisoes yn defnyddio llawer o adnoddau. 
Roeddent wedi canfod bod effaith gwaith craffu traddodiadol yn gyfyngedig ar draws y 
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mwyafrif o awdurdodau. Pe bai'r awdurdod yn meddwl am yr adnoddau oedd ar gael a'r 
gallu ar draws y sefydliad, gallai ailystyried y ffordd yr oedd yn cyflawni gwaith craffu. 

Gwnaeth aelod godi'r mater o graffu at Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a nodi nad 
oedd hyn wedi cael ei ystyried. Gofynnodd beth oedd y rhesymeg os nad oedd wedi'i 
gyflawni ers mis Hydref 2017 a sut allai fod yn effeithiol. Gwnaeth y Pwyllgor leisio'u 
pryderon eu hunain o ran cyn lleied o gyfarfodydd yr oedd Panel Trosolwg a Chraffu'r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi'u cynnal yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac 
argymhellodd y dylid archwilio'r rhesymeg ar gyfer y Panel, a gofynnwyd pam nad oedd 
y Panel wedi gwneud fawr o gynnydd. 

Pwysleisiodd aelod y diffyg synergedd rhwng y Cabinet, y swyddogion a'r aelodau, ac 
argymhellodd fod y cyfarfodydd chwarterol rhwng y Cabinet, y Bwrdd Rheoli 
Corfforaethol a'r Cadeiryddion Craffu'n cael eu datblygu ymhellach.  Gwnaeth y Pwyllgor 
hefyd ofyn i ganlyniadau'r cyfarfodydd hyn gael eu rhannu â'r holl aelodau eraill. 
Ychwanegodd Rheolwr Archwilio Perfformiad Llywodraeth Leol Swyddfa Archwilio 
Cymru, nad oedd synergedd wedi bod yno yn y gorffennol, ond roedd cyfarfodydd ar 
waith nawr i hwyluso hyn. Esboniodd y dirprwy arweinydd fod cyfarfodydd chwarterol yn 
cael eu cynnal gyda'r Cadeiryddion Craffu, lle roeddent yn edrych ar y flaenraglen waith, 
ac roeddent yn awyddus i ymgysylltu cymaint â phosibl ag aelodau'r meinciau cefn. 

Cyfeiriodd aelod at y cynnig y dylai'r amserlenni ar gyfer darparu gwybodaeth i 
bwyllgorau craffu gael eu gwella er mwyn eu galluogi i wneud eu gwaith yn fwy effeithiol 
a dywedodd fod cymorth craffu wedi lleihau ac nad oedd yn bosibl craffu yn yr un modd 
ag yr oeddent wedi gwneud yn flaenorol. Os oedd yn rhaid ymgysylltu'n well â'r 
cyhoedd, yna roedd angen darparu adnoddau priodol ar gyfer hyn. Ychwanegodd fod y 
broses wedi newid ers yr etholiad diwethaf a byddai'n cael ei hadolygu ym mis Ebrill 
2018. Nododd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio y byddai'n 
ddefnyddiol pe bai ceisiadau am wybodaeth/adroddiadau wedi'u teilwra'n well, e.e. 
roedd y cais presennol ar gyfer adroddiad Caffael a Chontract yn cynnwys rhwng 12 a 
15 pwynt bwled, a allai gynhyrchu dogfen 50 tudalen. Pe bai'r cais yn cael ei deilwra i 
adlewyrchu'r materion a godwyd gan y pwyllgor, gellid darparu'r wybodaeth mewn modd 
amserol. 

Nododd aelod fod angen gwaith craffu effeithiol er mwyn cael cefnogaeth y cyhoedd. 
Credai y dylai cyfarfodydd craffu gael eu cynnal mewn adeiladau eraill ar wahanol 
adegau o'r diwrnod. Roedd wedi edrych ar yr archif o gyfarfodydd gweddarllediad, a 
chyn dau gyfarfod ym mis Awst a mis Medi, roedd y cyfarfod gweddarllediad diwethaf 
wedi'i gynnal ym mis Mawrth 2018. Roedd wedi cael gwybod bod problemau caffael, 
ond nid oedd yn credu bod hyn yn dderbyniol. Gwnaeth yr aelod hefyd nodi nad oedd y 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol na Phwyllgor Craffu 1 wedi'u gweddarlledu 
erioed. Esboniodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio fod contract ar 
waith a byddai oriau'n cael eu dyrannu i bwyllgorau.  Ychwanegodd fod y ffigurau 
gwylio'n eithaf isel, hyd yn oed pan oedd eitem o ddiddordeb. Roedd y contract wedi'i 
adnewyddu bellach, a byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd cyn bo hir i bennu pa gyfarfodydd fyddai'n cael eu gweddarlledu. 
Eglurodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio fod y staff personél wedi 
newid ac oedi wedi bod wrth adnewyddu'r contract. Yr un fyddai nifer yr oriau a lefel y 
sylw a roddir, ond byddai’r cyfleuster ar gael i'w ddefnyddio dros gyfnod byrrach. 
Nododd yr aelodau fod rhaglen o gyfarfodydd craffu ar gyfer eu gweddarlledu'n cael ei 
pharatoi, ac argymhellwyd bod swyddogion yn sicrhau bod y gweddarllediadau 
arfaethedig yn cynnwys amrediad eang o bynciau ac yn cael eu dyrannu ar draws yr holl 
bwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

Cyfeiriodd un aelod at Grwpiau Gorchwyl a Gorffen a oedd wedi bod yn effeithiol ym 
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y gorffennol. Cydnabu fod tîm craffu a chyllideb 
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lai o faint, ond gofynnodd a oedd hyn yn rhywbeth realistig y gallent ystyried ei wneud 
eto. Nododd Swyddog Perfformiad Swyddfa Archwilio Cymru fod rhai awdurdodau wedi 
rhoi grwpiau gorchwyl a gorffen ar waith, ac roeddent yn aml yn creu rhagor o effaith a 
buddion gwirioneddol.  Gwnaeth Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio 
groesawu sylwadau Swyddfa Archwilio Cymru ar yr hyn a oedd yn gweithio'n dda mewn 
mannau eraill. Nododd aelod y gallai'r grwpiau hyn hefyd ddarparu cyfle i awdurdodau 
weithio gyda'i gilydd, gan edrych ar bynciau unigol a rhannu’r arferion gorau. 
Argymhellodd y Pwyllgor y dylid edrych ar gyflwyno Grŵp Ymchwil i Gadeiryddion 
Craffu, er mwyn manteisio ar gyfleoedd i ymchwilio i’r arferion gorau ar bwnc cyn i'r 
eitem ddod gerbron y Pwyllgor i'w chraffu.  Gofynnodd yr aelodau i'r Grŵp Ymchwil gael 
ei ychwanegu at gyfarfod nesaf y Cadeiryddion Craffu i'w drafod ymhellach, ac i 
Gadeirydd y Panel Ymchwilio a Gwerthuso'r Gyllideb, yr arweinwyr grŵp a'r Arweinydd 
gael eu gwahodd ar gyfer yr eitem honno 

 Swyddfa Archwilio Cymru – Trosolwg a Chraffu – Addas i'r Dyfodol?
Argymhellion

1     Wrth drafod y cynigion ar gyfer gwella a gyflwynwyd gan Swyddfa Archwilio 
Cymru, amlygodd y Pwyllgor y diffyg synergedd rhwng y Cabinet, y swyddogion 
a'r aelodau, ac argymhellodd fod cyfarfodydd chwarterol rhwng y Cabinet, y 
Bwrdd Rheoli Corfforaethol a'r Cadeiryddion Craffu'n cael eu datblygu ymhellach 
er mwyn rhoi mwy o ystyriaeth i brydlondeb.  Gwnaeth y Pwyllgor hefyd ofyn i 
ganlyniadau'r cyfarfodydd hyn gael eu rhannu ymhlith yr holl aelodau eraill. 

2     Nododd yr aelodau fod datblygu rhaglen o gyfarfodydd craffu i'w gweddarlledu 
eisoes wedi'i gynnig fel gweithgaredd i'w adolygu yn y dyfodol, ac argymhellwyd 
bod swyddogion yn sicrhau bod y gweddarllediadau arfaethedig yn cynnwys 
amrediad eang o bynciau a'u bod yn cael eu dyrannu ar draws yr holl bwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu.

3     O ran Adroddiad Archwilio Cymru'n holi sut mae'r Cyngor yn craffu ar y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus, mynegodd y Pwyllgor ei bryderon ei hun gan fod 
Panel Trosolwg a Chraffu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cynnal cyn 
lleied o gyfarfodydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac argymhellwyd bod y 
rhesymeg dros y Panel yn cael ei harchwilio, a chwestiynwyd pam roedd y Panel 
wedi gwneud cyn lleied o gynnydd.

4     Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid edrych ar gyflwyno Grŵp Ymchwil i 
Gadeiryddion Craffu, er mwyn manteisio ar gyfleoedd i ymchwilio i'r arferion 
gorau ar bwnc cyn i'r eitem gael ei dwyn gerbron y Pwyllgor i'w chraffu.  Mae'r 
aelodau'n gofyn a all y Grŵp Ymchwil gael ei ychwanegu at gyfarfod nesaf y 
Cadeiryddion Craffu i'w drafod ymhellach, a bod Cadeirydd y Panel Ymchwilio a 
Gwerthuso'r Gyllideb, yr arweinwyr grŵp a'r Arweinydd yn cael eu gwahodd ar 
gyfer yr eitem hon.

85. GWYL DYSGU 2018

Gwnaeth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol dderbyn eitem o wybodaeth a 
oedd yn nodi'r gweithgareddau a gynhaliwyd yng Ngŵyl Dysgu 2018 yn yr wythnos a 
ddechreuodd ar 25 Mehefin 2018. Diolchodd aelod i'r swyddogion am adroddiad 
cynhwysfawr iawn ac am ddigwyddiad llwyddiannus iawn. Roedd hi'n falch ei bod wedi 
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mynychu a chwrdd ag athrawon a phlant, a nododd y gallai fod yn ffynhonnell incwm 
bosibl yn y dyfodol. 

Diolchodd y Pwyllgor i'r Cyfarwyddwr am y dull gweithredu arloesol a lefel y brwdfrydedd 
a fynegwyd ganddo cyn ac yn ystod y digwyddiad. 

86. MATERION BRYS

Dim

Daeth y cyfarfod i ben am 12:25


