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Diolchiadau 

Ni fyddem wedi gallu cwblhau’r llawlyfr hwn heb 
ymgysylltiad a chefnogaeth ystod eang o bobl. 

Yn gyntaf, rydym ni’n ddiolchgar i’n cydweithwyr yn 
Llywodraeth Cymru am ddarparu cyllid Datblygu Craffu 
i gynnal y gwaith o gynhyrchu’r llawlyfr. 

Yn ail, rydym wedi derbyn cyfarwyddyd arbenigol 
wrth ddatblygu’r llawlyfr gan ein grŵp llywio, sef Cath 
Forbes-Thompson (Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili), 
Hazel Illet (Cyngor Sir Mynwy), Sian Steadman (Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent) a Nicola Newton 
(Llywodraeth Cymru). 

Yn drydydd, carem ddiolch i swyddogion ac aelodau 
craffu ledled Cymru, yn ogystal â’r rheiny yn 
awdurdodau’r astudiaethau achos o Loegr, am roi 
gwybodaeth i ni a darparu adborth yn barhaus. 

Yn bedwerydd, carem ddiolch i Rebecca David-Knight 
ac Andrew Jones (y Ganolfan Craffu Cyhoeddus) am eu 
cyngor a’u cefnogaeth parhaus i’r llawlyfr trwy’r Cyswllt 
Craffu. 

Yn olaf, diolch i Adam Chard (Croatoan Design) am 
ei waith arbenigol yn cynhyrchu’r llawlyfr. 

Rachel Ashworth a James Downe
Darllenwyr Polisi Cyhoeddus a Rheolaeth, 
Canolfan Ymchwil Llywodraeth Leol a Rhanbarthol, 
Ysgol Fusnes Caerdydd

business.cardiff.ac.uk/clrgr
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Cyflwyniad 

Mae cydweithio yn ganolog i ymagwedd Llywodraeth 
Cymru at ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae 
gwasanaethau cyhoeddus allweddol megis iechyd yn 
cael eu cyflunio’n rhanbarthol, mae adnoddau’n cael 
eu dyrannu ar lefel ranbarthol ar gyfer addysg, tra 
bo cymhellion ariannol wedi cael eu cyflwyno i hybu 
cydweithredu ar draws rhanbarthau (e.e. y Gronfa 
Cydweithredu Rhanbarthol a’r Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol-Cronfa Gymdeithasol Ewrop). Hefyd mae’n debygol 
y bydd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn datblygu 
i fod yn bartneriaethau pwerus y bydd yn ofynnol iddynt 
fod yn destun craffu cadarn. 

Mae gan benderfyniadau a gymerir ar lefel partneriaeth 
ranbarthol oblygiadau pwysig i ddinasyddion lleol, 
ac felly mae craffu’n hollbwysig o ran sicrhau bod 
cydweithrediadau gwasanaethau cyhoeddus newydd yn 
cael eu galw i gyfrif. Mae pwyllgorau trosolwg a chraffu 
lleol mewn sefyllfa berffaith i oruchwylio, craffu, ac 
adolygu’r penderfyniadau sy’n effeithio ar ddinasyddion 
lleol. Fodd bynnag, pan fydd cynlluniau strategol a 
phenderfyniadau ynghylch polisïau yn dechrau effeithio 
ar ddinasyddion ar draws awdurdodau a ffiniau 
sefydliadol, bydd pwyllgorau craffu yn fwy effeithiol 
os byddant yn gweithio gyda’i gilydd. 
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Dengys ymchwil ddiweddar, er gwaethaf y cysylltiadau 
cadarnhaol rhwng swyddogion craffu, mai anghyson 
fu’r cynnydd yng Nghymru o ran cyd-graffu a bod angen 
rhagor o gefnogaeth ar dimau craffu yn y maes hwn 
(Downe ac Ashworth, 2013). Hefyd dim ond ychydig dros 
hanner cynghorau Cymru sydd â threfniadau craffu ar 
waith ar gyfer eu Bwrdd Gwasanaethau Lleol (Horton, 
2013).

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi mewn cylch 
arall o brosiectau’r Gronfa Datblygu Craffu sydd 
wedi’u llunio i hybu a hwyluso cydweithredu o ran 
gweithgareddau craffu. Y Gronfa Datblygu Craffu a 
gynhyrchodd y llawlyfr hwn ac mae’n ceisio rhoi rhagor 
o gefnogaeth i dimau craffu yn eu hymdrechion i 
ddatblygu cyd-graffu.



5

Cyd-graffu Fesul Cam
   

 
 

Beth yw cyd-graffu?

Yn aml caiff cyd-graffu ei ddiffinio fel trefniant 
ffurfiol o ryw fath rhwng timau craffu mewn gwahanol 
awdurdodau, sy’n arwain at sefydlu cydbwyllgor neu 
ymchwiliad cyd-graffu. Fodd bynnag, gall cyd-graffu 
hefyd ddigwydd yn fwy anffurfiol, er enghraifft fel 
cyd-ymarfer gorchwyl a gorffen neu sesiwn dystiolaeth 
ar y cyd.

Mae dau fath o gyd-graffu:

1. Cyd-graffu rhwng timau craffu awdurdodau lleol 
2. Cyd-graffu rhwng timau craffu awdurdodau lleol         
a sefydliadau sy’n bartneriaid. 

Mae nifer o fanteision yn deillio o gydweithio ar graffu, 
ac fe’u rhestrir isod. 

Manteision cyd-graffu

• Sicrhau bod partneriaethau a chyrff rhanbarthol 
yn atebol yn ddemocrataidd a bod eu cynlluniau’n 
destun craffu 

• Ysgogi ymgysylltu â’r cyhoedd a darparu safbwynt 
y dinesydd 

• Gwella tryloywder drwy hoelio sylw ar wneud 
penderfyniadau 

• Dylanwadu ar ddatblygiadau polisi ar lefel 
ranbarthol drwy ddarparu fforwm ar gyfer 
trafodaethau 

• Lleihau dyblygu a’r costau cysylltiedig  
• Cronni doniau ac arbenigedd craffu er mwyn 

mwyafu manteision craffu effeithiol  
• Darparu mwy o adnoddau ar gyfer craffu er mwyn 

creu mwy o gyfleoedd i ymchwilio a chasglu 
tystiolaeth  

• Gwella arferion craffu drwy gyfnewid gwybodaeth, 
arbenigedd, ac ‘arfer gorau’. 
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Hefyd mae heriau posibl ynghlwm wrth gyd-graffu. 
Mae’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus yn awgrymu ‘mai’r 
prawf allweddol yw a all cyd-graffu ddod o hyd i’r 
cydbwysedd rhwng agweddau strategol cydweithredu 
(diwylliant a gwerthoedd ar draws ardaloedd 
cydweithredol) ac agweddau gweithredol cydweithredu 
(canlyniadau a phrofiad dinasyddion mewn ardaloedd 
lleol). Mae angen i graffu ychwanegu gwerth at y ddwy 
agwedd hon’ (Y Ganolfan Craffu Cyhoeddus, 2012: 4).

Yn amlwg, nid yw cyd-graffu’n mynd i fod yn addas 
bob tro. Mewn rhai achosion efallai mai gwell yw 
craffu’n unigol os yw’r pwyslais ar gyflawni canlyniadau 
ar gyfer y cyngor hwnnw. Fodd bynnag, dengys 
enghreifftiau fod cyd-graffu amserol sy’n rhoi pwyslais 
ar ddinasyddion, mewn rhai amgylchiadau, yn gallu bod 
yn hynod effeithiol o ran ychwanegu gwerth a gwella’r 
gwasanaethau sy’n bwysig i bobl leol.

Mae wedi’i brofi 
fod cyd-graffu’n 
ychwanegu gwerth 
yn yr amgylchiadau 
iawn 
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Sut mae defnyddio’r llawlyfr 

Mae’r llawlyfr hwn wedi’i gynhyrchu gan Rachel 
Ashworth a James Downe o Ysgol Fusnes Caerdydd 
ar ran cynghorau Caerffili, Blaenau Gwent a Sir Fynwy, 
drwy arian grant o Gronfa Datblygu Craffu Llywodraeth 
Cymru. 

Mae’n rhoi canllaw fesul cam ar gyfer cyd-graffu a 
thrwy wneud hynny mae’n crynhoi tystiolaeth ymchwil 
ac astudiaethau achos sy’n deillio o gyd-graffu yng 
Nghymru a Lloegr. Mae’r enghreifftiau yn y llawlyfr hwn 
yn dangos bod cryn gyfleoedd i ddysgu o arfer da sydd 
eisoes yn bodoli. 

Mae’r cynnwys wedi’i seilio ar ‘Nodweddion Craffu 
Effeithiol’ Rhwydwaith Swyddogion Craffu Cymru 
(Swyddfa Archwilio Cymru, 2014), yn cyfeirio at gyfres 
o gyhoeddiadau gan y Ganolfan Craffu Cyhoeddus, 
a hefyd yn mewnosod cymwyseddau Cadeiryddion 
ac aelodau craffu Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 2014). 

Wrth lunio’r llawlyfr, defnyddiwyd gennym yn sail 
arferion a phrosesau craffu effeithiol sydd wedi ennill 
eu plwyf ac sydd ar waith eisoes ym myd llywodraeth 
leol yng Nghymru. Rydym yn cydnabod natur ailadroddol 
prosesau craffu a hefyd bod diwylliannau ac arferion 
craffu yn amrywio o awdurdod i awdurdod. Felly nid 
yw’r llawlyfr yn ceisio darparu ymagwedd ‘unffurf’ at 
gyd-graffu.
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Mae’r llawlyfr wedi’i ddylunio i fod yn adnodd a fydd yn 
galluogi craffwyr i fyfyrio ar y prosesau presennol a’u 
haddasu, cyflwyno arferion newydd, a dysgu o brofiadau 
mewn mannau eraill. Yn benodol, rydym yn gobeithio 
y bydd y llawlyfr yn lleihau’r angen am ‘ailddyfeisio’r 
olwyn’ ar adeg pan fo adnoddau’n brin iawn.

Mae’r llawlyfr wedi’i drefnu’n dair adran: ‘Meddwl am 
gyd-graffu’, ‘Saith cam cyd-graffu’ a ‘Cipio effaith cyd-
graffu’. Mae pob adran yn amlinellu cyfres o gamau i’w 
cymryd. Mae’r adrannau’n frith o enghreifftiau ac mae 
pob un yn diweddu â chyfres o gwestiynau i hwyluso 
myfyrio ac i ysgogi gweithredu.  

Mae cyfres o ddulliau cefnogi wedi eu creu i fod o 
gymorth wrth ddefnyddio’r llawlyfr yn ymarferol. Maent 
yn cynnwys: 

• atodiadau ar-lein ar y Cyswllt Craffu sy’n cynnwys 
gwybodaeth fanylach am yr astudiaethau achos 
a ddefnyddir fel enghreifftiau. Sylwer y bydd 
angen i chi fod wedi cofrestru ar y Cyswllt Craffu 
(scrutinyconnect.net) i fedru cyrchu’r atodiadau

• gweithdai cyd-graffu wedi eu seilio ar enghreifftiau 
o arfer da a chyfres o seminarau polisi sy’n rhoi 
sylw i gyd-graffu ym meysydd iechyd, addysg, a gofal 
cymdeithasol, a gynhelir ar y cyd â Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru, y Ganolfan Craffu 
Cyhoeddus, Estyn, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru, ac Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru. 



Adran A: 
Meddwl am 
gyd-graffu 
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A yw cyd-graffu’n briodol? 

Mae adran agoriadol y llawlyfr yn ystyried: 

a) sut mae penderfynu a ddylid cyd-graffu  
b) pwy sydd yn y sefyllfa orau i gymryd cyfrifoldeb dros    
y penderfyniad 
c) sut mae gwneud penderfyniadau ynghylch cyd-graffu 
mewn ffordd amserol. 

Sut mae penderfynu ynghylch cyd-graffu 

Y cam cyntaf yw defnyddio nifer o feini prawf allweddol 
er mwyn asesu a yw’n briodol cyd-graffu ag awdurdodau 
lleol a/neu sefydliadau partner ac a allai hynny 
ychwanegu gwerth. 

Mae rhai awdurdodau yn Lloegr wedi datblygu synnwyr 
y fawd eithaf syml ar gyfer mynd ati i gyd-graffu ar 
iechyd. Er enghraifft mae cydbwyllgorau craffu iechyd 
yn Ne-orllewin Lloegr yn cydweithio os bodlonir un 
o ddau faen prawf (gweler y manylion drosodd). 
Mae’r sail statudol ar gyfer craffu ar iechyd yn Lloegr 
yn ddefnyddiol yma o ran egluro pryd y mae angen 
cyd-graffu.

Bydd set benodol 
o feini prawf yn eich 
helpu i benderfynu 
pryd i gyd-graffu 
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Y meini prawf ar gyfer mynd ati i gyd-graffu 
ar iechyd – De-orllewin Lloegr 

• Lle bo corff Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) 
lleol yn ymgynghori â mwy nag un awdurdod lleol 
ynghylch unrhyw gynnig y mae’n ei ystyried o 
ran datblygu’r gwasanaeth iechyd yn sylweddol 
neu amrywio gwasanaeth o’r fath yn sylweddol 
i adolygu cynnig a chraffu arno ar y cyd â phob 
awdurdod lleol yr ymgynghorwyd ag ef 

• Lle bo gan fwy nag un awdurdod lleol fuddiant 
o ran cynllunio, darparu, a gweithredu 
gwasanaethau iechyd sy’n croesi ffiniau 
daearyddol i adolygu unrhyw faterion o’r fath a 
chraffu arnynt ar y cyd â phob awdurdod lleol 
perthnasol. 

Gallwch ddod o hyd i gopïau o’r cylch gorchwyl yma: bit.ly/1GrHp3b

Cyswllt: scrutiny@bristol.gov.uk
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Mae llawer o awdurdodau eisoes yn defnyddio meini 
prawf i lywio eu penderfyniadau craffu. Yng Ngwynedd 
er enghraifft, mae’r aelodau’n defnyddio ‘prawf 
arwyddocâd’ (hypergysylltiad 2) i ddatblygu eu rhaglen 
waith. Mae’n bosibl y bydd cynghorau am addasu eu 
meini prawf presennol er mwyn penderfynu a ddylid 
cyd-graffu. 

Fel arall, gallai fod yn ddefnyddiol mabwysiadu prawf 
mwy cyffredinol i’w ddefnyddio ar draws pob maes 
polisi. Er enghraifft, gall timau craffu ddefnyddio’r set 
bwrpasol o feini prawf sydd yn Nhabl 1 dros y dudalen, 
a luniwyd yn benodol ar gyfer cyd-graffu. 

Gellir defnyddio’r prawf hwn i wneud penderfyniad cyflym 
ynghylch cyd-graffu ai peidio. Hefyd gellir ei ddefnyddio 
i flaengynllunio wrth i drefniadau llywodraethu ddatblygu, 
fel y gellir rhagweld y cyd-graffu sy’n mynd i ddigwydd yn 
y dyfodol a pharatoi ar ei gyfer (e.e. consortia addysg). 

Mae’r prawf yn syml iawn – os ceir ymateb cadarnhaol 
i’r rhan fwyaf o’r cwestiynau yn Nhabl 1, mae’n debygol 
fod rhyw fath o gyd-graffu’n briodol. 



Cyd-graffu Fesul Cam
   

 
 

Adran A: M
eddw

l am
 gyd-graffu  

13

Tabl 1: A ddylem gydweithio â chynghorau eraill?

Maen prawf Ymateb

A yw penderfyniad polisi rhanbarthol/
gan bartneriaeth yn debygol o effeithio 
ar ddinasyddion mewn dwy neu ragor 
o ardaloedd cyngor? 

Ydyw/
Nac ydyw

A fydd y penderfyniad polisi rhanbarthol/
gan bartneriaeth yn cynnwys goblygiadau 
strategol i ddau neu ragor o gynghorau? 

Bydd/
Na fydd 

A fydd cyd-graffu yn ategu (yn hytrach na 
dyblygu) adolygiadau gan gyrff archwilio, 
arolygu a rheoleiddio? 

Bydd/
Na fydd 

A fydd cronni doniau ac adnoddau craffu, 
yn hytrach na chraffu ar wahân, yn gost-
effeithiol?  

Bydd/
Na fydd 

A yw’r penderfyniad polisi rhanbarthol/
gan bartneriaeth yn effeithio’n sylweddol 
ar yr adnoddau fydd gan ddau neu ragor 
o gynghorau i’w gwario?  

Ydyw/
Nac ydyw

A fydd cyd-graffu’n golygu ‘gwerth 
ychwanegol’ i ddau neu ragor o 
gynghorau? 

Bydd/
Na fydd

A fydd y cyd-graffu’n amserol o ran cael 
cymaint o effaith â phosibl ar wneud 
penderfyniadau? 

Bydd/
Na fydd

A fydd cydweithio’n lleihau dyblygu i 
bartneriaid ac yn atal sefydliadau rhag 
rhoi mewnbwn tebyg i ddau neu ragor 
o bwyllgorau craffu lleol? 

Bydd/
Na fydd

A oes adnoddau digonol i gyd-graffu’n 
effeithiol? 

Oes/
Nac oes
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Bydd cynghorau’n wynebu penderfyniad tebyg wrth 
ystyried a ddylid cyd-graffu â chynrychiolwyr sy’n 
bartneriaid. Felly datblygwyd prawf arall y gellir ei 
ddefnyddio (gweler Tabl 2 drosodd). Unwaith yn rhagor 
gellid defnyddio hwn i gynllunio ar gyfer cydweithio 
yn y dyfodol, er enghraifft, er mwyn craffu ar Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, sef rhywbeth sy’n debygol 
o gael ei wneud ar y cyd â phartneriaid mewn llawer 
achos.  

Defnyddiwch set o 
feini prawf ar wahân 
i benderfynu a 
ddylid cyd-graffu 
â sefydliadau 
sy’n bartneriaid 
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Tabl 2: A ddylem gydweithio â phartneriaid?

Maen prawf Ymateb

A yw’r penderfyniad polisi yn destun pryder 
strategol a rennir i amryw sefydliadau? 
e.e. trais domestig, oedi wrth drosglwyddo 
gofal, gordewdra ymysg plant  

Ydyw/
Nac ydyw

A fydd cydweithio’n lleihau dyblygu 
ymdrechion lle bo gan bartneriaid a 
chynghorau gyfrifoldebau dros fonitro 
ansawdd gwasanaethau cyhoeddus 
allweddol ar ran dinasyddion? e.e. 
Cynghorau Iechyd Cymuned

Bydd/
Na fydd 

A fydd partneriaid yn dod ag arbenigedd 
gwerthfawr sydd â’r potensial i leihau’r 
angen am ymchwil/mewnbwn gan 
arbenigwyr? e.e. gwybodaeth benodol wedi’i 
seilio ar wasanaethau, er enghraifft yn y 
sector iechyd, rheoli amgylcheddol ac ati. 

Bydd/
Na fydd 

A fydd cyd-graffu yn ategu (yn hytrach na 
dyblygu) adolygiadau gan gyrff archwilio, 
arolygu a rheoleiddio?

Bydd/
Na fydd 

A fydd cyd-graffu â phartneriaid yn 
hwyluso gwell mynediad at wybodaeth 
a llunwyr penderfyniadau y tu allan 
i lywodraeth leol? e.e. Byrddau Iechyd 
Lleol, heddluoedd 

Bydd/
Na fydd 

A fydd gweithio gyda phartneriaid yn 
galluogi ymgysylltu’n well â chymunedau 
anodd eu cyrraedd a chymunedau eraill? 

Bydd/
Na fydd 

A fydd y cyd-graffu’n amserol o ran 
cael cymaint o effaith â phosibl ar 
wneud penderfyniadau? 

Bydd/
Na fydd 
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Pwy ddylai benderfynu ar gyd-graffu 

Er y bydd gan swyddogion rôl allweddol o ran 
nodi ac awgrymu cyfleoedd posibl ar gyfer cyd-graffu, 
cynghorwyr ddylai wneud y penderfyniad terfynol 
ynghylch a oes angen cydweithio. 

Gan fod y penderfyniad i fynd ati i gyd-graffu yn 
debygol o gael effeithiau ehangach (e.e. effaith 
ar amser swyddogion, cytundebau protocol posibl), 
mae’n synhwyrol i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu trosfwaol 
neu grŵp o Gadeiryddion Craffu gymryd cyfrifoldeb 
ffurfiol dros gymhwyso’r prawf a chymeradwyo 
cydweithio ar graffu. 

Gallai’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu trosfwaol ychwanegu 
eitem sefydlog at ei agenda ynghylch cyd-graffu. Bydd 
hyn yn rhoi cyfle i fyfyrio ar y datblygiadau rhanbarthol 
a’r datblygiadau llywodraethu eraill sydd i ddod ac i lunio 
cynlluniau ar gyfer cyd-graffu yn y dyfodol.  Hefyd bydd 
yn galluogi rhoi ystyriaeth fel mater o drefn i gydweithio 
â phartneriaid ac awdurdodau eraill fel opsiwn craffu 
arall. 

Os bydd cydweithio’n datblygu i fod yn fwy ffurfiol ac 
yn arwain at sefydlu cyd-banel craffu sydd â darpariaeth 
ar y cyd o ran adnoddau a chyngor cyfreithiol (e.e. 
Prosiect Gwyrdd), mae’n bosibl y bydd yn ofynnol cael 
cymeradwyaeth ffurfiol ar lefel uwch. Fel arfer bydd 
y gymeradwyaeth hon ar ffurf protocol ar y cyd sy’n 
cael ei lofnodi gan Gadeirydd Craffu arweiniol a Phrif 
Weithredwr pob cyngor a’r rhai sy’n destun craffu. 
Mae rhagor o fanylion ynghylch protocolau yn Adran 
B o’r llawlyfr. 
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Pryd y mae penderfynu mynd ati i gyd-graffu 

Gallai’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu trosfwaol ystyried 
cyd-graffu’n chwarterol fel bod cyfle’n rheolaidd i 
adolygu cynigion a datblygu cynlluniau mwy hirdymor.  
Fodd bynnag, ambell waith bydd cyfleoedd i gydweithio’n 
codi’n sydyn a bydd angen gwneud penderfyniadau’n 
gyflymach. 

Mae gan bwyllgorau craffu unigol weithdrefnau eisoes 
sy’n eu galluogi i ymateb i ddigwyddiadau ar fyrder ac 
i addasu eu rhaglen waith. Dylai’r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu trosfwaol fabwysiadu gweithdrefn debyg sy’n 
caniatáu iddynt wneud penderfyniadau ynghylch cyd-
graffu’n gyflym. Er enghraifft, gallai hyn olygu bod y 
Cadeirydd yn gweithredu’r tu allan i gyfarfod ar ran 
y pwyllgor. 

Datblygu dull ar 
gyfer penderfynu 
ar gyd-graffu y gellir 
ei roi ar waith ar 
fyr rybudd 
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Beth yw cyd-graffu llwyddiannus? 

Dylai cyd-graffu ychwanegu gwerth a chanolbwyntio 
ar y dinesydd 
Dylid sicrhau bod y prawf ar gyfer cyd-graffu yn cael 
ei gymhwyso’n ofalus fel ei bod yn eglur mai cyd-graffu 
yw’r dull mwyaf priodol o weithredu.

Rhaid i gyd-graffu gael ei arwain gan aelodau 
Fel craffwyr annibynnol, dylai Cadeiryddion ac aelodau 
craffu gymryd cyfrifoldeb bob amser dros argymell, 
cymeradwyo, a chyflawni gweithgareddau cyd-graffu.  

Yn awr meddyliwch am y canlynol... 

Addasu eich rhestr wirio gyfredol ar gyfer craffu 
er mwyn penderfynu a ddylid mynd ati i gyd-graffu. 

Pa bartneriaethau neu sefydliadau rhanbarthol 
y mae angen craffu arnynt ac sy’n bodloni’r meini 
prawf a amlinellwyd yn Nhabl 1. 

Nodi meysydd lle mae posibilrwydd y gallai cynrychiolwyr 
sy’n bartneriaid gydweithio ag aelodau etholedig ar graffu 
(e.e. craffu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, craffu 
iechyd) 

Pa grŵp o gynghorwyr ddylai gymryd penderfyniadau 
cyffredinol ynghylch cyd-graffu – pwyllgor trosolwg 
a chraffu trosfwaol neu grŵp o Gadeiryddion/Is-
gadeiryddion craffu?
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Gwneud y cysylltiadau 

Ar ôl penderfynu mynd ati i gyd-graffu, byddwch 
yn wynebu cwestiwn arall cyn bo hir ynghylch pa 
awdurdodau neu bartneriaid i gydweithio â hwy. 
Yn yr adran hon byddwn yn:  

• ystyried rôl rhwydweithiau aelodau a swyddogion a   
sut y gallant ddarparu cyfleoedd i ddatblygu cydweithio 

• adolygu ffyrdd o wneud cysylltiadau â sefydliadau   
sy’n bartneriaid 

• archwilio rôl y ‘flaenraglen waith’ o ran cynllunio      
cyd-graffu. 

Datblygu cyfleoedd cyd-graffu trwy rwydweithiau 
presennol 

Yn ôl ymchwil flaenorol ynghylch cyd-graffu yng Nghymru 
mae swyddogion craffu wedi dod i adnabod ei gilydd yn 
dda ar draws rhanbarthau ac wedi datblygu perthnasoedd 
gwaith cadarnhaol (Downe ac Ashworth, 2013). Yn ogystal 
â thrafodaethau anffurfiol a chyfathrebu dros y ffôn a’r 
e-bost, gwelir y rhwydweithiau craffu rhanbarthol fel 
amgylchedd diogel a chyfrinachol lle gall swyddogion 
rannu gwybodaeth â’i gilydd. Mae perthnasoedd effeithiol 
sydd wedi’u seilio ar rwydweithiau wedi arwain eisoes 
at gyd-graffu llwyddiannus, fel y dengys yr enghraifft dros 
y dudalen.

Mae rhwydweithiau 
swyddogion craffu 
yn cyflawni rôl 
allweddol o ran 
datblygu cyd-graffu  
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Craffu cydweithredol llwyddiannus yng Nghymru 

Rhaglen Datblygu Aelodau Craffu Cydweithredol 
yng Ngogledd Cymru (prosiect y Gronfa Datblygu 
Craffu, 2008–2009) 

Datblygwyd y prosiect hwn mewn ymateb i wahanol 
adroddiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru a 
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ymysg eraill, 
oedd yn nodi’r angen i aelodau wella’r wybodaeth 
oedd ganddynt am y broses graffu. Golygai’r 
adnoddau gan y Gronfa Datblygu Craffu a’r pwyslais 
cynyddol ar wella cydweithio ag awdurdodau eraill 
fod hon yn adeg gyfleus i gynghorau weithio gyda’i 
gilydd ar hyfforddiant i aelodau. Nod y prosiect 
oedd llunio a darparu rhaglen hyfforddiant bwrpasol 
ar gyfer aelodau craffu Conwy, Sir Ddinbych a 
Wrecsam.  Rhoddwyd hyfforddiant ynghylch craffu 
ar bartneriaethau, sgiliau cyfathrebu a chadeirio, a 
rôl cynghorwyr yn y broses rheoli ariannol. Roedd yr 
angen am ddarparu pecyn hyfforddiant o ansawdd 
da i aelodau yn ganolog i’r prosiect, felly treuliodd 
swyddogion ar draws y tri awdurdod gryn dipyn o 
amser yn sicrhau eu bod yn comisiynu’r darparwyr 
hyfforddiant mwyaf priodol. Roedd y digwyddiadau 
hyfforddiant yn gyfleoedd rhwydweithio defnyddiol 
i’r aelodau gwrdd a rhannu syniadau ac ‘arfer 
gorau’.  Roeddent yn gyfle hefyd i gynghorwyr (a 
swyddogion) weld sut roedd awdurdodau eraill yn 
defnyddio craffu i wneud gwahaniaeth ac ym mha 
feysydd. Hefyd roeddent yn gyfle i awdurdodau nodi 
problemau cyffredin a oedd yn berthnasol i bob 
cyngor, ynghyd â chaffael pecyn hyfforddiant sydd 
wedi bod yn ddefnyddiol iawn, ac sy’n dal i gael ei 
ddefnyddio i gefnogi craffu. 

Downe ac Ashworth (2013) Developing a Culture of Collaborative 
Scrutiny 
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Er bod perthnasoedd rhwng swyddogion yn hanfodol i 
ddatblygiad a llwyddiant cyd-graffu, mae’n bwysig bod 
aelodau craffu – a Chadeiryddion craffu yn arbennig – 
yn cael cyfle i ddatblygu perthnasoedd tebyg ac i lunio’r 
agenda cyd-graffu.

Mae cyfarfodydd rhwydwaith i aelodau etholedig wedi’u 
trefnu yn ôl thema gan Gymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru. Yn y dyfodol efallai y bydd cyfarfodydd yn cael 
eu cynnal yn rhanbarthol ac yn canolbwyntio ar feysydd 
posibl i gyd-graffu arnynt gyda phartneriaid, megis 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, neu gyda thimau 
craffu awdurdodau eraill, megis gwella addysg, ar y cyd 
ag Estyn. 

Hefyd gallai swyddogion craffu ymgorffori cyfarfod 
ychwanegol o’r rhwydwaith swyddogion rhanbarthol y 
gallai’r Cadeirydd y pwyllgor Trosolwg a Chraffu trosfwaol 
neu’r Hyrwyddwr Cyd-graffu ei fynychu (gweler Cam 3, 
Adran B). Gallai trafodaethau’r cyfarfod ganolbwyntio 
ar ddatblygu meysydd gweithgaredd rhanbarthol neu 
gydweithredol a chodi syniadau ynghylch sut mae 
datblygu perthnasoedd gwaith agosach rhwng timau 
craffu. 

Efallai y bydd ambell aelod etholedig yn nerfus 
ynghylch cychwyn ar drefn gyd-graffu. Bydd yn bwysig 
rhoi sicrwydd iddynt mai dim ond opsiwn y mae’n 
bosibl y byddant am ei ystyried yw cyd-graffu ac y 
gallai cydweithio fod mor syml â rhannu gwybodaeth 
yn fwy effeithiol neu gasglu tystiolaeth ar y cyd. 
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Fodd bynnag, bydd hefyd yn ddefnyddiol pwysleisio 
bod cyd-graffu’n gallu bod yn brofiad cynhyrchiol a 
phleserus iawn i aelodau craffu.  Crynhoir isod rai o 
fanteision penodol cyd-graffu a nodwyd gan aelodau: 

Manteision cyd-graffu i aelodau etholedig 

Mae cyd-graffu’n rhoi cyfle i wneud y canlynol: 

• gwella gwasanaethau pwysig i ystod ehangach     
o ddinasyddion (e.e. gwella addysg) 

• dylanwadu ar drafodaethau ynghylch polisïau 
rhanbarthol a chenedlaethol allweddol (e.e. ar 
lifogydd, ynni, gwastraff) 

• gweithio ochr yn ochr â chynrychiolwyr sy’n 
bartneriaid gwybodus 

• (e.e. wrth graffu ar fyrddau gwasanaethau 
cyhoeddus ac ar iechyd a gofal cymdeithasol) 

• craffu ar bartneriaethau gwasanaethau 
cyhoeddus ehangach yn fwy effeithiol (drwy gronni 
doniau ac adnoddau craffu) 

• codi proffil craffu i’r lefel ranbarthol a 
chenedlaethol 

• dysgu gan gymheiriaid sy’n gweithio ar astudiaeth 
wella Swyddfa Archwilio Cymru a chydweithio â 
hwy. 
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Datblygu cyd-graffu trwy flaenraglenni gwaith 
craffu a rennir 

Mae diffyg ymwybyddiaeth o’r materion y creffir arnynt 
mewn gwahanol awdurdodau yn rhwystr clir i gyd-graffu. 
Blaenraglenni gwaith yw un o’r ffyrdd gorau o gael 
amcan ynghylch blaenoriaethau pwyllgorau craffu ar 
draws llywodraeth leol yng Nghymru. 

Fodd bynnag nid yw rhannu blaenraglenni gwaith craffu 
yn systematig ar draws Cymru, felly mae’n bosibl na fydd 
pwyllgorau craffu mewn awdurdodau cyfagos yn gwybod 
eu bod yn gweithio ar yr un peth ar yr un pryd. Gallai 
rhannu gwybodaeth yn gynnar greu cyfleoedd i gronni 
adnoddau ac i elwa ar ymchwil a thystiolaeth a gasglwyd 
yn rhywle arall. 

Gallai swyddogion ystyried neilltuo rhan o’u cyfarfodydd 
rhwydwaith ar gyfer cyfnewid gwybodaeth.  Neu efallai y 
byddai’n well ganddynt ddod â chrynodeb o’u Blaenraglen 
Waith neu fersiwn ddrafft ohoni gyda hwy i’w ddosbarthu 
yn y cyfarfod.  Byddai hyn yn sicrhau bod modd nodi 
unrhyw nodweddion cyffredin yn hawdd a byddai’n ysgogi 
trafodaeth yn ôl y galw. Bydd llwytho’r wybodaeth hon i’r 
Cyswllt Craffu yn sicrhau bod Blaenraglenni Gwaith yn gallu 
cael eu cyrchu ar draws ystod ehangach o awdurdodau. 

Yn draddodiadol mae swyddogion craffu wedi 
cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf am graffu o fewn 
eu hawdurdodau mewn cyfarfodydd rhwydwaith. Fodd 
bynnag, gan fod y pwysau ar graffu wedi cynyddu yn y 
blynyddoedd diwethaf, mae bellach yn fwyfwy anodd dod 
o hyd i le ar gyfer y math hwn o rannu gwybodaeth.

Efallai mai un opsiwn fyddai dosbarthu’r Flaenraglen 
Waith mewn cyfarfod rhwydwaith lle mae’r Cadeirydd 
Trosolwg a Chraffu yn bresennol hefyd (gweler yr 
argymhelliad uchod), a fyddai’n caniatáu i gynghorwyr 
chwarae rhan flaenllaw yn y trafodaethau. 
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Datblygu cyd-graffu mewn ymateb i faterion 
rhanbarthol 

Mae byd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru mewn 
cyfnod o drawsnewid, ac mae datblygiadau diweddar 
ym maes llywodraethu rhanbarthol yn awgrymu bod 
angen cyd-graffu. Mewn rhai achosion mae cynlluniau 
statudol ar gyfer craffu (e.e. Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus) ynghlwm wrth y datblygiadau newydd hyn, 
tra bo’r trefniadau craffu yn llai clir mewn achosion eraill 
(e.e. consortia addysg). 

Er y dylai craffu, yn ddelfrydol, fod yn rhan o’r 
strwythurau llywodraethu o’r cychwyn, ni ddylai’r 
ffaith fod atebolrwydd heb gael ei ystyried ar y dechrau 
atal ymdrechion i graffu ar drefniadau llywodraethu 
newydd ar y cyd. Yn wir, gallai absenoldeb system neu 
strwythur penodedig weithio o blaid craffu yn y pen 
draw, fel y digwyddodd yn achos y Prosiect Gwyrdd. 
Dengys tystiolaeth fod cyd-graffu’n arbennig o effeithiol 
pan fydd yn canolbwyntio ar fater o bwysigrwydd 
strategol neu ar argyfwng sy’n effeithio ar ranbarth 
cyfan megis gwastraff, llifogydd, neu ddatblygiad 
trafnidiaeth sylweddol. O dan yr amgylchiadau hyn, 
er y gallai sefydliadau rhanbarthol wrthsefyll bod yn 
destun cyd-graffu i ddechrau, mae’n debygol y bydd 
y disgwyliad i fynychu nifer o gyfarfodydd unigol yn 
troi’n faich. 

Deilliodd adolygiad cyd-graffu llwyddiannus dros ben 
gan awdurdodau Gwlad yr Haf o argyfwng llifogydd a 
effeithiodd ar y cyhoedd ledled y rhanbarth. Ceir rhagor 
o fanylion am y cyd-graffu arobryn hwn dros y dudalen. 
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Adolygiad o lifogydd yng Ngwlad yr Haf 

Ar ôl llifogydd ar ddiwedd 2012 ac ar ddechrau 
2013, roedd awdurdodau lleol Gwlad yr Haf am 
gwrdd ag asiantaethau allweddol i asesu’r hyn 
y gellid ei wneud i wella’r sefyllfa yn y dyfodol 
ar gyfer cymunedau y mae llifogydd yn effeithio 
arnynt. I ddechrau, bu pob awdurdod yn cynllunio 
adolygiadau unigol, ond daeth yn amlwg nad oedd 
gan yr asiantaethau dan sylw’r gallu i fod yn rhan o 
chwe adolygiad craffu.
 
Awgrymodd rheolwr craffu Cyngor Dosbarth De 
Gwlad yr Haf adolygiad ar y cyd ar gyfer y sir gyfan, y 
byddai’n hi’n ei hwyluso, lle byddai’r pum dosbarth 
a’r cyngor sir yn bartneriaid cyfartal. Ym mis 
Mawrth 2013 trefnwyd Uwchgynhadledd Llifogydd 
Gwlad yr Haf gan grŵp llywio trawsbleidiol. Roedd 
mwy na 150 o bobl yn bresennol, yn cynnwys tri 
Aelod Seneddol, grwpiau cymunedol, cynghorau 
plwyf, a’r gymuned fusnes. Yn ystod y dydd cafwyd 
cyflwyniadau gan asiantaethau lleol allweddol oedd 
yn cynnwys y Swyddfa Dywydd ac Asiantaeth yr 
Amgylchedd. 

Y farn yn lleol oedd bod y broses graffu gyfan yn 
gadarnhaol iawn, gan i’r aelodau craffu lwyddo i 
ddod â phobl allweddol at ei gilydd mewn byr amser 
a rhoi sicrwydd i gymunedau fod holl awdurdodau 
lleol Gwlad yr Haf yn gweithio ar eu rhan i geisio 
mynd i’r afael ag effaith sylweddol a real iawn 
llifogydd ar eu bywydau. 

Parhad... 
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Hefyd dangosodd y broses gyfan un o brif gryfderau 
craffu llywodraeth leol, sef y gall fod yn ddigon 
hyblyg i weithio’r tu allan i arferion traddodiadol 
llywodraeth leol traddodiadol a chael ei arwain 
yn wirioneddol gan faterion, gan gasglu tystiolaeth 
mewn ffyrdd arloesol ac effeithiol a gwneud 
argymhellion ar sail ymchwil a thystiolaeth  gadarn.

I rai aelodau, hwn oedd y tro cyntaf iddynt fod 
ynghlwm wrth y math hwn o graffu, ac roeddent 
yn ymfalchïo’n haeddiannol yn yr hyn a gyflawnwyd 
ganddynt yn ogystal â sylweddoli bod gan graffu’r 
potensial i ddylanwadu ar feysydd polisi pwysig. 
Mae ennill gwobr gan y Ganolfan Craffu Cyhoeddus 
wedi helpu i godi proffil craffu’n gyffredinol, ac roedd 
ennill y categori ‘Cydweithio’ yn arbennig o fuddiol 
o ran profi bod yr holl awdurdodau’n gallu gweithio’n 
dda gyda’i gilydd, heb ddiystyru eu gwahaniaethau. 

Y sylwadau cyffredinol ar gyd-graffu gan Gyngor 
Dosbarth De Gwlad yr Haf oedd: 

‘Mae cynnal adolygiad ar y cyd ar draws y Sir wedi 
gwneud y defnydd gorau o adnoddau cyfyngedig 
yr holl asiantaethau dan sylw, a bydd yn golygu 
bod gan y gymuned un man cyswllt. Drwy ddod 
at ei gilydd, bydd Gwlad yr Haf yn gallu siarad yn 
gydlynol ac yn argyhoeddiadol ar lefel genedlaethol 
a chyfrannu’n fwy effeithiol at unrhyw adolygiadau 
cenedlaethol dilynol a allai ddigwydd.’ 

Gallwch ddod o hyd i adroddiad De Gwlad yr Haf yma: 
bit.ly/1Mta2Rt 

Cyswllt: Emily.McGuiness@SouthSomerset.Gov.Uk
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Sut beth fydd craffu llwyddiannus?

Mae cyd-graffu’n dibynnu ar berthnasoedd 
gwaith effeithiol  
Dylai rhwydweithiau swyddogion ac aelodau barhau 
i ddarparu ‘lle diogel’ sy’n hwyluso rhannu gwybodaeth 
(megis blaenraglenni gwaith) a meithrin perthnasoedd 
ymddiriedus ymhellach. 

Mae cyd-graffu’n gallu golygu camu i fyd anhysbys 
Mae hyn yn gallu bod yn frawychus ond mae 
enghreifftiau fel y Prosiect Gwyrdd a Chyngor Dosbarth 
De Gwlad yr Haf yn awgrymu bod ymateb i faterion 
rhanbarthol strategol yn gallu dwyn ffrwyth yn helaeth 
a chaniatáu i gyd-graffu ddod yn rhan annatod o’r drefn.

Yn awr meddyliwch am y canlynol... 

A ydych wedi gweithio gydag awdurdodau ar graffu 
eisoes, ac os felly sut yr ydych am ddatblygu’r 
perthnasoedd hyn. 

Os nad ydych, ystyriwch pa awdurdodau y gallai 
materion sy’n bwysig i bobl leol effeithio arnynt mewn 
modd tebyg a chysylltwch â nhw drwy eich rhwydwaith 
swyddogion neu eich rhwydwaith aelodau.

Sut gallech chi sicrhau bod blaenraglenni gwaith yn cael 
eu rhannu er mwyn nodi cyfleoedd i weithio ar y cyd. 

A ellid cynnwys cynghorwyr mewn ambell gyfarfod 
rhwydwaith er mwyn iddynt gyfrannu at drafodaethau 
ynghylch cyd-graffu. 

A oes unrhyw ddatblygiadau diweddar o ran 
llywodraethu neu argyfyngau rhanbarthol lle mae 
posibilrwydd bod angen cyd-graffu (e.e. craffu Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus). 
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Paratoi’r sail 

Cynllunio sy’n allweddol i graffu llwyddiannus, a gall 
hynny fod yn fwy cymhleth yn achos cyd-graffu. Felly 
mae’n werth treulio ychydig o amser yn paratoi’r sail 
ymlaen llaw. 

Ambell waith daw’r angen am gyd-graffu yn amlwg 
ar fyr rybudd a bydd angen gwneud trefniadau hyblyg. 
Ar adegau eraill, mae modd cynllunio ymlaen llaw ar 
gyfer cyd-graffu’r dyfodol. Mae hyn yn bwysig os yw 
cyd-graffu’n nodi bod angen alinio trefniadau gwaith 
(e.e. cefnogaeth gan swyddogion) neu wneud newid 
cyfansoddiadol. 
 
Os oes gan awdurdodau hanes o gydweithio neu os 
ydynt yn rhan o gyfluniad rhanbarthol ac yn gallu 
rhagweld datblygiadau o ran llywodraethu a allai olygu 
cydweithio, gallai fod yn fuddiol sefydlu trefniadau 
‘mewn egwyddor’ ymlaen llaw i’w rhoi ar waith yn 
ddiweddarach.
 
Mae llawer o dimau craffu eisoes yn defnyddio 
protocolau ar gyfer craffu allanol a hefyd ar gyfer 
craffu ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol. Fodd bynnag 
mae protocolau’n cael eu defnyddio mwyfwy i sefydlu 
fframwaith eang ar gyfer cyd-graffu. Yn Lloegr mae 
llawer o awdurdodau’n rhoi’r protocolau hyn ar waith 
ar gyfer cyd-graffu ar iechyd. 

Er enghraifft mae awdurdodau De-orllewin Lloegr wedi 
datblygu cyfres o brotocolau sydd wedi’u cymeradwyo’n 
gyfansoddiadol gan bob awdurdod ond sydd ond yn cael 
eu rhoi ar waith pan fo angen (gweler drosodd am ragor 
o fanylion). 
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Protocolau cyd-graffu iechyd yn Ne-orllewin 
Lloegr 

Yn 2004 bu awdurdodau De-orllewin Lloegr yn 
datblygu protocol ar gyfer cyd-graffu, a gafodd ei 
fabwysiadu’n gyfansoddiadol gan bedwar awdurdod 
lleol. Yn fwy penodol, roedd cyfansoddiad pob 
cyngor yn cydnabod bod Cyd-bwyllgor Craffu Iechyd 
wedi’i sefydlu a’r trefniadau enwebu ar gyfer y cyd-
bwyllgor hwnnw. Mae’r protocol yn cwmpasu’r cylch 
gorchwyl, aelodaeth, trefniadau adrodd, ynghyd â 
chymorth ariannol a gweinyddol. Mae’r protocol hwn 
yn galluogi’r pwyllgor i gael ei roi ar waith fel y bo’n 
briodol, os rhagwelir ‘amrywiad sylweddol’ mewn 
gwasanaethau gofal iechyd lleol a rhanbarthol. 

I’r un perwyl, mewn ymateb i’r cynnig ar gyfer 
gwasanaethau iechyd arbenigol a gomisiynir yn 
rhanbarthol, llofnodwyd protocol ar gyfer cyd-graffu 
ar iechyd gan 16 o awdurdodau’r De-orllewin. 
Mae’n cwmpasu penodiadau, trefniadau cadeirio, 
dyddiadau cyfarfodydd ac ati.  Nid yw wedi cael 
ei roi ar waith hyd yn hyn, ond os digwydd i achos 
o gomisiynu arbenigol ar lefel ranbarthol godi 
yn y dyfodol, mae gan yr 16 awdurdod bellach 
y gallu cyfunol i weithredu ar unwaith gan fod yr 
holl fanylion gweithredol wedi cael eu cyd-drafod 
a’u cytuno. 

Gallwch ddod o hyd i gopi o’r protocol yma: bit.ly/1FaVbZM

Pwynt cyswllt: scrutiny@bristol.gov.uk
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Gall trefniadau rhannu o’r fath roi bod i oblygiadau 
o ran y gyfraith ac adnoddau ariannol y gellir cytuno 
arnynt ‘mewn egwyddor’ oddi mewn i brotocolau 
trosfwaol. Mewn llawer achos, rhennir costau cyfreithiol 
ac adnoddau ar draws yr ystod o awdurdodau dan sylw.
 
Yn aml mae awdurdodau sydd wedi craffu ar y cyd 
yn mabwysiadu arferion a gweithdrefnau tebyg bob 
tro y maent yn cydweithredu (e.e. awdurdodau Gwent). 
Lle digwydd hynny, mae’n bosibl i’r rhain gael eu 
dogfennu a bod pob awdurdod wedi cytuno arnynt 
yn ffurfiol er mwyn eu sefydlu ac er mwyn iddynt fod 
yn gynsail defnyddiol. 

Ceir rhagor o fanylion am gynnwys penodol protocolau 
a chylchoedd gorchwyl yn adran nesaf y llawlyfr. 

Addasu protocolau 
presennol fel eu 
bod yn cynnwys 
trefniadau ariannol 
a chyfreithiol ar 
gyfer cyd-graffu 
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Sut beth fydd cyd-graffu llwyddiannus? 

Mae cyd-graffu’n elwa o flaengynllunio 
Mae paratoi protocolau a threfniadau ‘mewn egwyddor’ 
gydag awdurdodau a phartneriaid cyfagos yn golygu y gall 
craffu ymateb i faterion rhanbarthol ar fyr rybudd.  

Yn awr meddyliwch am y canlynol... 

Os ydych wedi cydweithio ar graffu o’r blaen, ystyriwch sut 
mae’r trefniadau ar y cyd wedi gweithio (e.e. cefnogaeth 
gan swyddogion) a sut y gellid eu gwella. 

A ydych wedi defnyddio protocoliau yn y gorffennol 
a sut y gellid eu haddasu ar gyfer cyd-graffu.
 
A allech ddatblygu trefniadau anffurfiol neu brotocolau 
‘mewn egwyddor’ ar gyfer cyd-graffu gydag awdurdodau 
cyfagos cyn bod datblygiadau’n digwydd (megis consortia 
rhanbarthol). 

A allech ddatblygu protocolau ‘mewn egwyddor’ ar 
gyfer cyd-graffu gyda phartneriaid (e.e. ar Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus) nawr. 
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Nodiadau 



Adran B: 
Saith cam 
cyd-graffu 
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Cam 1: Dewis y model iawn 

Mae’r adran hon yn cyflwyno dewisiadau eraill o ran 
cyd-graffu. 

Dengys ymchwil nad oes ‘un ffordd orau’ o gyd-graffu 
ac nad yw o reidrwydd yn golygu sefydlu cydbwyllgor. 
Mae llawer o fodelau ar waith sy’n amrywio o rai eithaf 
anffurfiol – casglu tystiolaeth ar y cyd, comisiynu 
hyfforddiant ar y cyd neu gyflawni gwaith gorchwyl a 
gorffen – i drefniadau mwy ffurfiol y mae cydbwyllgorau 
sefydlog yn rhan ohonynt. 

I raddau helaeth, amgylchiadau fydd yn penderfynu 
pa opsiwn yw’r un mwyaf priodol. Ar gyfer gweithgaredd 
unwaith yn unig â chyfyngiad amser mewn ymateb 
i argyfwng rhanbarthol, mae’n bosibl y bydd angen 
strwythur mwy hyblyg megis grŵp gorchwyl a gorffen 
ar y cyd. Ar y llaw arall gallai penderfyniad strategol 
sy’n effeithio ar sawl awdurdod ar draws rhanbarth 
(e.e. penderfyniad gan Fwrdd Iechyd Lleol neu gonsortia 
iechyd) beri bod angen cynnal sesiwn dystiolaeth ar 
y cyd.
 
Yn yr un modd, bydd adegau pan fydd angen 
gwneud trefniadau mwy sylweddol a hirdymor. Os yw 
awdurdodau’n rhannu gwasanaethau neu’n gwneud 
penderfyniadau cyfunol (e.e. Prosiect Gwyrdd) bydd 
angen cael cyd-banel craffu mwy ffurfiol. Yn yr un modd, 
mae’n debygol y bydd craffu ar Fyrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn cynnwys trefniadau ffurfiol parhaus ar 
gyfer cyd-graffu gyda chynrychiolwyr sy’n bartneriaid. 
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Bydd yr amcanion a’r canlyniadau a ddymunir yn sgîl 
cyd-graffu yn amrywio ac mae angen cael rhywfaint 
o hyblygrwydd o ran ymagwedd. Hefyd mae’n bosibl 
gweithio o fewn cyfuniad o strwythurau. Er enghraifft, 
wrth graffu ar iechyd, mae cynghorwyr De-orllewin 
Lloegr yn cwrdd mewn amrywiaeth o fformatau craffu 
gwahanol, yn dibynnu ar natur, cwmpas ac estyniad 
daearyddol penderfyniadau ynghylch gofal iechyd 
rhanbarthol.

Mae Tabl 3, dros y dudalen, yn crynhoi’r modelau 
cyd-graffu presennol, gan amlygu rhai o’r manteision 
ac anfanteision sy’n perthyn i bob un. 

Gall cyd-graffu 
amrywio o sesiwn 
dystiolaeth ar y cyd 
anffurfiol iawn i 
drefniant cydbwyllgor 
hirdymor
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Tabl 3: Modelau cyd-graffu

Math o strwythur Esiampl(au) Manteision Anfanteision

Cyd-gyfarfod o holl 
aelodau pwyllgor craffu 
pob cyngor er mwyn 
casglu tystiolaeth (ar 
ôl y cyfarfod bydd pob 
pwyllgor yn gwneud ei 
argymhelliad ei hun) 

Cydbwyllgor Craffu 
Iechyd, De-orllewin 
Lloegr

√ effeithlonrwydd – un 
sesiwn dystiolaeth yn 
hytrach na sawl un 
√ sicrhau bod 
gwybodaeth gyson 
yn cael ei rhoi i bob 
awdurdod
√ cadw penderfyniadau 
o fewn y pwyllgor craffu 
lleol 

× trefniadau logistaidd 
× cynllunio gofalus 
× brawychus i’r 
sefydliad sy’n destun 
craffu 

Cydbwyllgor craffu 
â dau aelod o bob 
awdurdod sy'n gwneud 
argymhellion cyfunol 
i awdurdodau a/neu 
sefydliadau allanol 

Cydbwyllgor Craffu 
Iechyd, De-orllewin 
Lloegr

Prosiect Gwyrdd

√ cyfrwng ar gyfer craffu 
manwl, sydd â ffocws 
√ osgoi dyblygu ar draws 
awdurdodau  
√ galluogi aelodau 
i ddatblygu cyd-
berthnasoedd gwaith 
effeithiol 

× amser paratoi 
– protocolau ac 
integreiddio aelodau
× alinio diwylliannau 
craffu 
× gall newidiadau ymysg 
yr aelodau darfu ar 
waith y pwyllgor 

Cydbwyllgor o aelodau 
cyngor a chynrychiolwyr 
sy'n bartneriaid gyda 
hawliau pleidleisio llawn 

Craffu BGLl RhCT 

Cyngor Iechyd Cymuned 
Sir Gaerfyrddin 

Craffu Bwrdd 
Partneriaeth Caerdydd 
 

√ ymagwedd gynhwysol, 
gydgysylltiedig 
√ arbenigedd 
partneriaid yn 
ychwanegu at y doniau 
craffu 
√ presenoldeb 
partneriaid yn rhoi 
sicrwydd i’r sefydliadau 
y creffir arnynt (nid un 
sefydliad yn craffu ar 
un arall)  

× amser paratoi – rhoi 
hyfforddiant ynghylch 
craffu i bartneriaid ac 
integreiddio aelodau  
× diogelwch rhag 
unrhyw fuddiannau/
agendâu cudd gan 
bartneriaid 

Cydbwyllgor craffu 
sy'n annibynnol ar 
weithrediaethau a 
phwyllgorau craffu lleol 

Cydbwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Iechyd Haringey 

√ gallu gweithredu’n 
annibynnol 
√ haws creu hunaniaeth 
gyfunol  
√ niwtraledd yn sgîl 
pellter o gynghorau 
unigol 

× angen cydlynu â’r 
pwyllgor trosolwg a 
chraffu i osgoi dyblygu

Gweithgor neu grŵp 
gorchwyl a gorffen ar 
y cyd

De Gwlad yr Haf, 

Cysylltu Dyfnaint a 
Gwlad yr Haf 

√  ffordd hyblyg o 
weithio (dim angen 
newid cyfansoddiadol)
√ ymateb yn gyflym i 
argyfyngau 
√ mwy arloesol (fformat 
llai cyfyngedig na 
fformat pwyllgor) 

× dibynnu ar gefnogaeth 
effeithiol gan 
swyddogion
× alinio diwylliannau 
craffu
× proses gyfarfod ac 
adrodd nad yw’n dryloyw

Cymorth a datblygiad 
cyd-graffu 

Dylunio a darparu 
hyfforddiant craffu 
(Gogledd Cymru, Gwent) 

√  comisiynu cynnyrch 
hyfforddiant craffu o 
ansawdd yn effeithiol ac 
yn effeithlon 
√ perthnasoedd 
agosach rhwng 
swyddogion, aelodau ac 
awdurdodau 

× alinio prosesau 
ariannol mewn 
gwahanol awdurdodau 
× posibilrwydd bod 
darparu hyfforddiant yn 
lleol yn fwy effeithiol 
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Mae profiadau uniongyrchol o gyd-graffu yn ddefnyddiol 
o ran cael cipolwg mwy manwl ar gyfleoedd a manteision 
modelau penodol. Gweler isod enghreifftiau cryno o 
arfer da gan awdurdodau sy’n defnyddio gwahanol 
fodelau. 

Cyd-graffu fel gweithgor hyblyg – llifogydd yng 
Ngwlad yr Haf 

Mewn ymateb i lifogydd difrifol yn 2012, cafodd 
gweithgor trawsbleidiol ei sefydlu a oedd yn cynnwys 
dau aelod etholedig o bob un o’r chwe awdurdod 
(pum dosbarth ac un sir). Drwy fabwysiadu statws 
gweithgor anffurfiol roeddent yn gallu bwrw ati heb 
fod angen dosbarthu agendâu bum niwrnod cyn y 
cyfarfod ac nid oedd rhaid cymryd cofnodion llawn. 
Roedd hyn yn hollbwysig gan fod yr awdurdodau am 
wneud argymhellion brys ynghylch llifogydd yn y sir.  

Gyda chymorth un swyddog o Gyngor Dosbarth 
De Gwlad yr Haf, bu’r grŵp yn cyfarfod bob tair 
wythnos ochr yn ochr â chyswllt parhaus drwy’r 
e-bost.  Roedd hawl gan aelod cabinet o un cyngor 
â diddordeb penodol mewn materion amgylcheddol 
i fynychu cyfarfodydd y gweithgor fel arsylwr, ac 
roedd hefyd yn gallu cyfrannu.  Penderfynwyd mai 
cynnal Uwchgynhadledd Llifogydd Gwlad yr Haf oedd 
y ffordd orau o gael barn pawb yn gyflym ynghylch 
sut gellid gwella’r sefyllfa ar gyfer y dyfodol. 

Parhad... 
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Yn sgîl defnyddio dull gweithgor hyblyg a rhannu’r 
gwaith yn effeithiol, cynhaliwyd yr Uwchgynhadledd 
naw wythnos yn unig ar ôl cyfarfod cyntaf y grŵp 
llywio. Roedd mwy na 170 o bobl yn bresennol, 
gan gynnwys yr holl randdeiliaid allweddol megis 
y Swyddfa Dywydd, Asiantaeth yr Amgylchedd 
a gwleidyddion (lleol a chenedlaethol). Cafodd 
adroddiad yr adolygiad cyd-graffu ei gyflwyno i bob un 
o’r chwe chyngor yng Ngwlad yr Haf ac i’r Arweinwyr 
a’r Prif Weithredwyr yng Ngwlad yr Haf, a roddodd 
ymateb gweithredol. Bu i argymhellion yr adroddiad 
fwydo adroddiad strategaeth lefel uchel – ‘20 Year 
Somerset Levels and Moors Flooding Plan’ – a 
gomisiynwyd gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a 
Materion Gwledig (DEFRA). Priodolir llwyddiant yr 
adolygiad i’r strwythur, a roddodd gyfle iddynt fynd 
ati’n ddi-oed i graffu ar faes pwysig oedd yn destun 
pryder i’r cyhoedd.  

Cewch hyd i’r adroddiad o Dde Gwlad yr Haf yma: bit.ly/1Mta2Rt

Pwynt cyswllt: Emily.McGuiness@SouthSomerset.Gov.Uk
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Cyd-graffu fel pwyllgor sefydlog ffurfiol – 
Prosiect Gwyrdd 

Partneriaeth o awdurdodau lleol a ddaeth at ei 
gilydd ar gyfer achos o gaffael cymhleth yw’r Prosiect 
Gwyrdd (Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy, 
a Bro Morgannwg), a hynny i ddod o hyd i ateb ar 
gyfer trin gwastraff ar ôl compostio ac ailgylchu 
cymaint â phosibl. Fe’i cefnogwyd gan Dîm Prosiect 
o swyddogion amser llawn, Bwrdd Prosiect o uwch-
swyddogion a gynrychiolai pob un o’r cynghorau 
partner, a Chydbwyllgor o ddau uwch-aelod o bob 
awdurdod. Hefyd cafodd ymgynghorwyr allanol 
ariannol, technegol a chyfreithiol eu penodi i roi 
cyngor arbenigol.

Mewn ymateb i’r datblygiadau hyn, cytunodd bob 
Cyngor i ffurfio Cyd-banel Craffu fel rhan o’r cytundeb 
i sefydlu a chymryd rhan yn y prosiect. Sefydlwyd 
Cyd-banel Craffu y Prosiect Gwyrdd ym mis Rhagfyr 
2009 ac roedd yn cynnwys dau aelod craffu o bob 
un o’r pum awdurdod ac aeth ymlaen i gynnal 
ymchwiliad i effeithiau llosgi gwastraff ar iechyd 
a’r amgylchedd. Cynhyrchodd y panel adroddiad 
hynod ddylanwadol yn haf 2012.  

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y Prosiect Gwyrdd yma: 
bit.ly/1MtaqPQ

Pwynt cyswllt: jonesj16@caerphilly.gov.uk
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Cam 2: Dylunio cylch gorchwyl 

Mae sefydlu dealltwriaeth gyffredin o sut bydd 
trefniadau craffu yn gweithio yn rhan hollbwysig 
o’r broses graffu.  Mae hyn arbennig o wir yn achos 
cyd-graffu gan fod angen egluro a deall dwy set 
o berthnasoedd:  

• y berthynas rhwng y craffwyr – boed yn aelodau 
etholedig o wahanol awdurdodau neu’n aelodau 
etholedig a chynrychiolwyr sy’n bartneriaid

• y berthynas rhwng y rhai sy’n gwneud y craffu a’r 
sefydliadau sy’n destun y craffu. 

Fel arfer mae’r perthnasoedd hyn wedi’u seilio ar 
brotocolau neu gylchoedd gorchwyl sy’n pennu’r rheolau 
ymgysylltu. Yn amlwg, bydd ffurf a chynnwys y rhain yn 
amrywio yn ôl y math o gyd-graffu sy’n cael ei ystyried. 
Er enghraifft, mae’n debygol y bydd angen protocol llawn 
rhwng awdurdodau ar gyfer cydbwyllgor sefydlog ffurfiol, 
ond dylai’r cylch gorchwyl presennol fod yn ddigonol 
ar gyfer trefniant gweithgor mwy anffurfiol. 

Protocolau rhwng y partïon sy’n gwneud 
y cyd-graffu 

Mae’n ddefnyddiol ystyried elfennau allweddol y 
berthynas rhwng partneriaid cyd-graffu a’u cynnwys 
mewn protocol cyd-graffu. Mae cyhoeddiad Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru a’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus 
‘Craffu ar Bartneriaethau Aml-asiantaeth’ yn darparu 
rhestr gymell ddefnyddiol sydd wedi’i haddasu dros 
y dudalen. 
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Datblygu protocolau rhwng awdurdodau ar gyfer 
cyd-graffu 

Dylai’r protocolau hyn roi sylw i: 

• Sefydlu egwyddorion cyffredinol ac amcanion a 
rennir – e.e. cynwysoldeb, aelodaeth gydradd, 
buddiannau a rennir, ymagwedd wedi’i seilio ar 
dystiolaeth 

• Sefydlu amcanion a chanlyniadau a ddymunir 
e.e. sicrhau bod ffocws i’r gweithgareddau a bod 
ganddynt bwrpas a rennir 

• Nodi pwyntiau cyswllt – e.e. eglurder o ran y 
swyddogion cyswllt allweddol ym mhob awdurdod 
a’r awdurdod sy’n cydgysylltu’r pwyllgor/adolygiad 

• Cytuno ar drefniadau ar y cyd – e.e. adnoddau, 
cyllidebau, cyngor cyfreithiol, gweithdrefnau 
gweithredu, cefnogaeth gan swyddogion 

• Eglurder o ran aelodaeth – e.e. faint o aelodau o 
bob awdurdod, mabwysiadu/hepgor cyfranoledd 
gwleidyddol, aelodau cyfetholedig 

• Trefniadau cadeirio – e.e. y broses benodi, y 
cyfnod yn y swydd (hyd yr adolygiad neu gyfnod 
blynyddol) 

• Fformat ac amserlennu cyfarfodydd – e.e. amlder, 
lleoliad, pwyllgor ffurfiol neu grŵp gorchwyl a 
gorffen 

• Eglurder o ran trefniadau adrodd – e.e. cyfrifoldeb 
dros gymeradwyo adroddiad, unfrydedd neu 
fwyafrif, darpariaeth ar gyfer adroddiad lleiafrifol  

• Cydnabod elfennau sensitif cyd-graffu – e.e. 
cylchdroi cyfarfodydd, sicrhau bod y broses yn cael 
ei rhannu go iawn

• Cyfleoedd ar gyfer adborth, myfyrio ac asesu –  
e.e. i adolygu proses, dull o werthuso llwyddiant 
drwy gymharu â chanlyniadau cytunedig.

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Ganolfan Craffu 
Cyhoeddus (2010) ‘Craffu ar Bartneriaethau Aml-asiantaeth’  
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Gellir dod o hyd i sawl enghraifft o’r mathau hyn o 
brotocolau craffu a chylchoedd gorchwyl yn yr atodiadau 
er mwyn edrych yn fanwl arnynt. Fodd bynnag mae’r 
enghreifftiau isod o Gaerefrog ac Abertawe yn rhoi blas 
ar y cynnwys posibl.  

Protocol ar gyfer cynnal cyd-bwyllgorau craffu – 
Caerefrog  

Datblygodd Caerefrog brotocol sy’n pennu trefniadau 
ymarferol ar gyfer cyd-bwyllgorau craffu. Mae hyn yn 
cynnwys datganiad clir o egwyddorion gwaith sy’n 
cynnwys gwella amlygrwydd trosolwg a chraffu ar 
lefel ranbarthol a chydweithio a rhannu adnoddau 
lle ceir buddiant a rennir. Hefyd mae’r protocol yn 
nodi manylion am aelodaeth cydbwyllgor craffu, 
sef dau aelod o bob awdurdod, oni bai bod mwy 
nag wyth awdurdod yn rhan ohono. Mewn achosion 
felly bydd y pwyllgor ond yn cynnwys un aelod o bob 
awdurdod. Yn ogystal mae’n darparu ar gyfer hepgor 
cyfranoledd gwleidyddol os yw hynny’n briodol.

Darperir manylion penodol am y weithdrefn ar gyfer 
penderfynu ar Gadeirydd ac awdurdod cynnal.  
Gwneir y penderfyniad hwn ar sail dau faen prawf: 
yr awdurdod lleol lle ceir y cymunedau lleol yr 
effeithir arnynt fwyaf gan y mater y creffir arno, 
a’r awdurdod lleol lle mae’r gwasanaeth yr effeithir 
arno wedi’i seilio’n bennaf (e.e. lleoliad ysbyty). 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma: bit.ly/1BwHjX0

Pwynt cyswllt: scrutiny.services@york.gov.uk
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Cylch gorchwyl ar gyfer Panel Craffu Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol – Abertawe 

Mae Abertawe wedi sefydlu panel craffu aml-
asiantaeth ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Lleol 
sy’n ‘mynd i’r afael â’r diffyg democrataidd 
cynhenid a geir mewn trefniadau partneriaeth 
drwy roi rôl atebolrwydd i gynghorwyr etholedig’. 
Prif nod y panel yw ystyried: ‘Pa wahaniaeth y 
mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Abertawe yn ei 
wneud i ddinasyddion?’ Wrth wneud hynny mae’n 
canolbwyntio ar dri chwestiwn allweddol:  

• pa mor dda y mae Cynllun Un Abertawe wedi cael 
ei ddatblygu a’i adolygu? 

• pa mor effeithiol y mae Cynllun Un Abertawe wedi 
cael ei roi ar waith? 

• faint o werth ychwanegol y mae’r Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol wedi ei greu? 

Mae’r panel aml-asiantaeth yn cynnwys saith aelod, 
sef pedwar cynghorydd (o blith Pwyllgor y Rhaglen 
Graffu, y Panel Perfformiad Ysgolion, y Panel 
Gwella Gwasanaethau, a’r Panel Perfformiad Lles) 
ynghyd ag aelodau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bro 
Morgannwg, Panel Heddlu a Throseddu De Cymru, 
a Bwrdd Ymddiriedolwyr y Gwasanaethau 
Gwirfoddol. Bydd y Panel yn adrodd trwy lythyr 
i Gadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol a bydd 
y cyhoedd yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf 
drwy’r cyfryngau cymdeithasol a thrwy wefan 
‘Craffu Abertawe’. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma: bit.ly/1xcVJaU

Pwynt cyswllt: rosie.jackson@swansea.gov.uk
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Protocolau rhwng craffu a’r sefydliadau 
sy’n destun craffu 

Mae hefyd yn bwysig meithrin dealltwriaeth gyffredin 
rhwng y partïon sy’n cyd-graffu a’r rhai sy’n destun y 
craffu. Mae’r rhestr ddefnyddiol o elfennau protocol 
a nodir yng nghanllaw Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru a’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus ar gyfer craffu 
ar bartneriaethau aml-asiantaeth wedi ei haddasu 
dros y dudalen i ddarparu fframwaith ar gyfer cyd-graffu.

Dylai fod gan yr 
holl bartneriaid sy’n 
rhan o’r cyd-graffu 
ddealltwriaeth 
gyffredin ac 
ymdeimlad cyffredin 
o bwrpas 
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Datblygu protocolau rhwng craffu a phartneriaeth/
rhanbarth sy’n cael eu galw i gyfrif 

Dylai’r protocolau hyn roi sylw i: 
• Sefydlu egwyddorion cyffredinol – e.e. craffu 

adeiladol  
• Sefydlu amcanion a chanlyniadau a ddymunir 

e.e. sicrhau bod ffocws i’r gweithgareddau a bod 
ganddynt bwrpas a rennir 

• Nodi pwyntiau cyswllt – e.e. eglurder o ran y prif 
gyswllt cydlynu (awdurdod ac unigolyn) mewn 
perthynas â chraffu 

• Cytuno ar gwmpas cylch gwaith craffu – e.e. 
sicrhau nad yw cyfrifoldebau’n gorgyffwrdd ac 
nad oes dyblygu’n digwydd ymysg rheolyddion a 
phwyllgorau craffu lleol 

• Dull ymgynghori ar gyfer blaenoriaethau craffu 
a rhaglenni gwaith – e.e. i roi rhybudd digonol i 
sefydliadau a ffurfio disgwyliadau 

• Eglurder o ran y broses casglu tystiolaeth – e.e.  
rôl arbenigwyr annibynnol, disgwyliadau o ran lefel 
y dadansoddi  

• Cytundebau ar reolau ymgysylltu ynghylch darparu 
gwybodaeth a bod yn bresennol yn y craffu – e.e. 
amserlen ddisgwyliedig ar gyfer ymateb, eglurder 
o ran statws tystion 

• Eglurder o ran trefniadau adrodd – e.e. pwy 
fydd yn cael adroddiadau? A fydd cyfleoedd i’w 
‘gweld yn gynnar’, yr amserlen ar gyfer ymateb i 
argymhellion. 

• Cyfleoedd ar gyfer adborth, myfyrio ac asesu 
– e.e. i adolygu’r broses o bob ochr, dull ar 
gyfer gwerthuso llwyddiant drwy gymharu â 
chanlyniadau cytunedig. 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Ganolfan Craffu 
Cyhoeddus (2010) ‘Craffu ar Bartneriaethau Aml-asiantaeth’ 
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Cam 3: Penodi a pharatoi craffwyr

Mae penodi cynghorwyr i swyddi craffu a’u paratoi at 
y rôl yn dasg hollbwysig. Felly bydd yn bwysig gweithio 
i greu diwylliant craffu cyfunol, gan gofio bod gan 
awdurdodau ffyrdd gwahanol o weithio ar graffu ac mai 
dim ond hyn a hyn o ddealltwriaeth o’r rôl graffu fydd 
gan sefydliadau sy’n bartneriaid o bosibl. 

Mae’r adran hon o’r llawlyfr yn: 

• ystyried y mathau o sgiliau y gallai fod eu hangen ar 
aelodau cyd-graffu, gan dynnu sylw at rôl y Cadeirydd 
cyd-graffu fel model rôl a hyrwyddwr cyd-graffu  

• pwysleisio’r angen i aelodau cyd-banelau craffu 
gynefino ac integreiddio cyn dechrau eu gwaith craffu 

• myfyrio ar yr angen i sicrhau ymagwedd anwleidyddol 
ac amhleidiol at gyd-graffu. 

Sgiliau cyd-graffu  

Dengys ymchwil ei bod yn bwysig dewis cynghorwyr sydd 
â’r sgiliau priodol ar gyfer cyd-graffu. Yn aml mae cyd-
graffu yn canolbwyntio ar benderfyniadau a gymerir ar 
lefel fwy strategol/ranbarthol a hefyd mae angen dysgu 
llawer yn y swydd wrth i aelodau ymdrin â meysydd polisi 
newydd a chymhleth. 

Mae gan lawer o awdurdodau ddisgrifiadau rôl ar 
gyfer Cadeiryddion ac aelodau pwyllgorau craffu. Yn 
aml mae’r rhain wedi’u seilio ar rai a baratowyd gan 
Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Darperir y fersiwn 
ddiweddaraf o’r disgrifiadau rôl a’r manylebau person 
hynny yma (bit.ly/1AtAySr). Fodd bynnag, rydym yn 
dangos drosodd sut gellid addasu’r rhain ar gyfer cyd-
graffu. 
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Detholiad o fanyleb person aelod cyd-graffu 

Mae’n ofynnol bod gan aelod cyd-graffu:  

• Ymrwymiad i gydweithio ag aelodau craffu 
awdurdodau eraill a chynrychiolwyr sefydliadau 
partner 

• Dealltwriaeth o rôl a swyddogaethau’r sefydliad 
rhanbarthol/partneriaeth 

• Dealltwriaeth o strategaethau allweddol, 
blaenoriaethau a chyfeiriad y sefydliad 
rhanbarthol/partneriaeth. 

• Ymrwymiad i ymagwedd at gyd-graffu sy’n cael 
ei harwain gan aelodau, sy’n darparu her ar sail 
tystiolaeth, ac sy’n ddull pwysig o ymgysylltu â’r 
gymuned a gwella gwasanaethau 

• Y gallu i weithredu’n anwleidyddol, yn wrthrychol, 
yn gyfunol ac yn gynhwysol

• Parodrwydd i weithio o fewn cyfarwyddyd y 
Cadeirydd 

• Parodrwydd i ddatblygu’n bersonol fel y bo’r 
angen ac i ddeall y sgiliau sydd eu hangen arnynt 
i gyflawni’r rôl 

• Y gallu i gyd-drafod ac i greu consensws 
• Ymgysylltu’n llawn mewn craffu, gan gynnwys 

gofyn cwestiynau. 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (2014) Manyleb Person 
Aelod o Bwyllgor Trosolwg a Chraffu: bit.ly/1AtAySr

Pwynt cyswllt: sarah.titcombe@wlga.gov.uk
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Rôl Cadeirydd cyd-graffu 

Mae Cadeirydd unrhyw bwyllgor craffu yn hollbwysig 
gan ei fod yn helpu i osod y cywair a llywio perfformiad 
pwyllgor. Mae angen i Gadeiryddion pwyllgorau craffu 
fod yn wrthrychol, yn niwtral yn wleidyddol, a meddu ar 
allu amlwg i gydgysylltu gweithgareddau craffu. Hefyd 
mae angen eu bod yn gallu sicrhau bod yr holl aelodau’n 
teimlo’n gyffyrddus ac yn hyderus ynghylch gwneud 
cyfraniad. 

Fodd bynnag, mae cyfrifoldeb arbennig ar Gadeiryddion 
cyd-bwyllgorau craffu gan eu bod yn dod ag aelodau 
o ystod o awdurdodau at ei gilydd, gyda phartneriaid 
weithiau, a chan fod angen iddynt greu amgylchedd 
croesawgar, cytbwys ac adeiladol. 

Dros y dudalen ceir sylwadau ar y profiad o gadeirio’r 
Prosiect Gwyrdd a llwyddiant y panel. 
 

Mae dewis y 
Cadeirydd cyd-
graffu yn ofalus yn 
elfen hollbwysig yn 
llwyddiant y broses
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Cadeirio cyd-graffu – Prosiect Gwyrdd  

Roedd Cadeirydd Panel Craffu y Prosiect Gwyrdd 
wedi bod yn ‘hyrwyddwr’ craffu Cyngor Bro 
Morgannwg am flynyddoedd lawer. Roedd y cefndir 
hwn yn golygu ei fod yn gyfarwydd iawn â chraffu ac 
yn awyddus i hyrwyddo cyd-graffu. Hefyd roedd wedi 
mynychu’r Academi Arwain lle cafodd gyfleoedd i 
gwrdd â chynghorwyr o ystod o awdurdodau. Gyda’i 
gilydd bu’r profiadau hyn o gymorth iddo baratoi at 
ei rôl fel Cadeirydd Panel Craffu y Prosiect Gwyrdd – 
rôl yr oedd o’r farn iddo elwa llawer arni gan ei bod 
wedi caniatáu iddo gwrdd a gweithio gydag ystod 
o gynghorwyr a swyddogion o wahanol gynghorau. 

Roedd y Cadeirydd yn cymryd ei gyfrifoldebau o 
ddifri calon, ond ar lawer ystyr disgrifiai ei rôl fel 
swydd gymharol syml oedd yn dibynnu arno fe’n 
‘bod yn deg i bawb’ ac yn ‘gwneud ei waith cartref’. 
Roedd yn amlwg fod aelodau’r panel craffu yn 
gwerthfawrogi’r ymagwedd hon gan iddo gael ei 
ailethol yn Gadeirydd ddwywaith.  
 

Parhad... 
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Hefyd mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
newydd ddiweddaru ei disgrifiad rôl a’i manyleb person 
ar gyfer Cadeiryddion craffu, a gellir gweld copi yma 
(bit.ly/1MtaO0T). Unwaith eto, rydym wedi addasu’r 
rhain ar gyfer Cadeiryddion cyd-graffu. Gweler detholiad 
enghreifftiol drosodd.

Wrth nodi uchafbwyntiau’r profiad o gadeirio’r 
panel, dywedodd y Cadeirydd fod absenoldeb 
gwleidyddiaeth yn fantais sylweddol ac na wyddai’r 
rhan fwyaf o’r aelodau beth oedd ymlyniad 
gwleidyddol y lleill. 
 
Y brif fantais arall oedd bod yr aelodau’n cael cyfle 
gwirioneddol mewn cydbwyllgor craffu o’r math hwn 
i wneud gwahaniaeth ac i ymgysylltu â’r cyhoedd, a 
llwyddwyd i wneud hynny drwy eu diwrnodau ‘galw 
am dystiolaeth’ a’r cyfarfodydd safle.

O ran myfyrio a gwella, mynegodd y Cadeirydd 
rywfaint o edifeirwch nad oedd rhagor o ymgysylltu 
wedi bod â’r Cydbwyllgor (a oedd yn cynnwys aelodau 
gweithredol o bob cyngor). Wrth edrych yn ôl, teimlai 
y gallai fod wedi elwa o fynychu cyfarfodydd y 
Cydbwyllgor ac fel arall. 

Gallwch ddod o hyd i wahanol ddogfennau ynghylch Panel Craffu y 
Prosiect Gwyrdd yma: bit.ly/1MtaqPQ

Pwynt cyswllt: jonesj16@caerphilly.gov.uk



Cyd-graffu Fesul Cam
   

 
 

Adran B: Saith cam
 cyd-graffu 

51

Detholiad o fanyleb person ar gyfer Cadeirydd     
Cyd-graffu 

Mae’n ofynnol bod gan Gadeirydd cyd-graffu 
effeithiol: 

• Y gallu i greu amgylchedd effeithiol, cefnogol 
a chroesawgar ar gyfer aelodau craffu a 
chynrychiolwyr sy’n bartneriaid o wahanol 
sefydliadau 

• Y gallu i weld y darlun eang ar lefel ranbarthol 
• Dealltwriaeth glir o rôl a swyddogaethau’r 

sefydliad rhanbarthol/partneriaeth 
• Dealltwriaeth o strategaethau allweddol, 

blaenoriaethau a chyfeiriad y sefydliad 
rhanbarthol/partneriaeth 

• Ymrwymiad i alluogi ymagwedd at gyd-graffu sy’n 
cael ei harwain gan aelodau, sy’n darparu her ar 
sail tystiolaeth, ac sy’n ddull pwysig o ymgysylltu 
â’r gymuned a gwella gwasanaethau 

• Y gallu i weithio’n adeiladol gyda sefydliadau 
rhanbarthol  / partneriaethau sy’n destun craffu 

• Ymrwymiad i ddatblygu a mewnosod proses graffu 
anwleidyddol, wrthrychol, gyfunol a chynhwysol 

• Ymrwymiad i gynnig cyfarwyddyd ac i fentora 
aelodau craffu 

• Parodrwydd i sicrhau bod cyd-graffu’n gwneud 
gwahaniaeth 

• Y gallu i gyd-drafod ac i greu consensws 
• Y gallu i reoli pobl, prosiectau ac adnoddau 
• Ymrwymiad i godi proffil cyd-graffu a’r gallu i’w 

hyrwyddo o fewn yr  awdurdod a’r tu hwnt iddo 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (2014) Manyleb Person 
Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: bit.ly/1MtaO0T

Pwynt cyswllt: sarah.titcombe@wlga.gov.uk
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O gofio’r elfennau sensitif sy’n gysylltiedig â 
chydweithio, mae’n arbennig o bwysig arddangos 
bod y broses o benodi Cadeirydd cyd-graffu yn deg 
ac yn dryloyw a hefyd creu cyfleoedd rheolaidd, 
megis pleidlais flynyddol, i ailethol y Cadeirydd a’r 
Is-gadeirydd. Hefyd mae angen cael polisi clir ar 
ddirprwyon, cyfethol ac ati. 

Hyrwyddwyr cyd-graffu 

Hefyd gall Cadeirydd cyd-graffu fod yn fodel rôl drwy 
greu ysbryd cyfunol a ffocysu gweithgareddau’r pwyllgor 
ar lefel strategol. Yn ddelfrydol, byddant yn gallu 
mabwysiadu rôl ehangach fel ‘Hyrwyddwr Cyd-graffu’ 
yr Awdurdod.

Mae Cadeirydd Gweithgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol Rhondda Cynon Taf yn enghraifft dda o hyrwyddwr 
cyd-graffu. Dros y dudalen ceir ei sylwadau ar ei 
brofiadau yn y rôl a llwyddiant y grŵp. 

Dylai penodi 
hyrwyddwr 
cyd-graffu godi 
proffil cyd-graffu 
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Hyrwyddo Craffu Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol Rhondda Cynon Taf 

Mae Rhondda Cynon Taf wedi sefydlu gweithgor 
craffu BGLl, sy’n cynnwys cyfuniad o gynghorwyr a 
chynrychiolwyr sy’n bartneriaid o Awdurdod Heddlu 
De Cymru, y sector gwirfoddol, a Bwrdd Iechyd Cwm 
Taf. Mae’r grŵp wedi cynnal adolygiad o gyfrifoldeb 
sy’n trawsdorri’r BGLl – cam-drin domestig – ac yn 
fwy diweddar mae wedi bod yn adolygu cynlluniau 
a blaenoriaethau’r BGLl.

Nod Cadeirydd y grŵp yw creu amgylchedd 
croesawgar a chefnogol, gan feithrin perthynas dda 
ag aelodau ei bwyllgor, yn enwedig cynrychiolwyr sy’n 
bartneriaid nad oedd ganddynt brofiad blaenorol o’r 
broses graffu. Yn ddiymhongar ddigon, mae’n dweud 
mai ymdrechion y tîm sydd i gyfrif am lwyddiant y 
grŵp, ond mae ymroddiad yr aelodau a’r ffaith iddo 
gael ei ailethol yn Gadeirydd yn dangos yn glir ei fod 
yn gwneud cyfraniad sylweddol i gyd-graffu.

Parhad... 
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Nododd y Cadeirydd gyfres o ffactorau llwyddiant 
sy’n helpu i wneud i gyd-graffu weithio gan gynnwys: 

• Rhoi hawliau pleidleisio i bob aelod craffu – 
‘rydym ni i gyd yn bartneriaid cyfartal yma’  

• Sicrhau mai’r aelodau sy’n pennu’r agenda a’u 
bod yn cael rhywbeth amlwg i’w archwilio 

• Caniatáu i aelodau sy’n bartneriaid chwarae rhan 
lawn yn y broses graffu 

• Yr angen am fod yn agored, yn onest, ac yn 
dryloyw ac am alw ei gilydd i gyfrif 

• Sicrhau cyfuniad o aelodau sydd â gwahanol 
arbenigeddau ond sy’n rhannu ymrwymiad i graffu 
a nodweddion cyffredin – hyder, y gallu i fynegi eu 
hunain a heb fod yn hawdd eu dychryn 

• Darparu hyfforddiant i aelodau a gwybodaeth am 
sut mae’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn gweithio 
fel eu bod yn teimlo’n gyffyrddus ac yn hyderus 
ynghylch yr wybodaeth sydd ganddynt 

• Mae llwyddiant yn meithrin hyder – mae 
argymhellion y gweithgor wedi cael eu derbyn gan 
y Bwrdd Gwasanaethau Lleol ac mae hyn yn helpu 
i roi cymhelliad iddynt i barhau â’r gwaith 

• Pwysigrwydd gwneud i bob aelod deimlo ei fod yn 
cael ei werthfawrogi. Mae’r Cadeirydd yn cynnal 
cyfarfodydd un-i-un gyda’r aelodau er mwyn 
pwysleisio cyfraniad pob aelod o’r gweithgor. 

Cewch hyd i gopi o adroddiad craffu BGLl RhCT yma: 
bit.ly/1BqXM05

Pwynt cyswllt: Karyl.May@rctbc.gov.uk
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Integreiddio aelodau cydbwyllgor craffu

Mae astudiaethau achos ynghylch cyd-graffu yn dangos 
bod buddsoddi amser mewn adeiladu hunaniaeth tîm 
a synnwyr o bwrpas cyfunol yn gallu bod yn allweddol 
i lwyddiant. Er enghraifft, bu i aelodau o’r awdurdodau 
oedd yn rhan o’r Prosiect Gwyrdd dreulio amser gyda’i 
gilydd yn anffurfiol cyn dechrau ar eu hadolygiad 
craffu, er mwyn dod i adnabod ei gilydd a meithrin 
perthnasoedd personol. 

Gan eu bod yn rhagweld symudiad tuag at gydweithredu 
ar graffu, bu timau craffu yng Ngwent yn gweithio 
ar brosiect craffu cyfunol, gyda golwg ar gynyddu 
ymwybyddiaeth o ddatblygiadau partneriaeth a pharatoi 
cynghorwyr ar gyfer cyd-graffu. Darperir crynodeb 
o’r prosiect isod.  

Mae digwyddiadau 
rhwydweithio 
anffurfiol i aelodau 
yn arwain at gyd-
graffu llwyddiannus 
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Hyrwyddo diwylliant cyd-graffu yng Ngwent   
(2010–2011)

Fel sail, defnyddiai’r prosiect hwn y Mesur 
Llywodraeth Leol a amlinellai’r opsiwn i ddau 
neu ragor o awdurdodau lleol sefydlu cyd-
bwyllgor trosolwg a chraffu. Nod y prosiect oedd 
adeiladu perthnasoedd â phartneriaid, cynyddu 
ymwybyddiaeth o rôl craffu, a nodi’r manteision 
a’r rhwystrau sydd ynghlwm wrth gyd-graffu. Cafodd 
ei gynnal ar y cyd rhwng cynghorau Blaenau Gwent, 
Caerffili, Merthyr Tydfil a Thorfaen. Cynhaliwyd 
sesiynau hyfforddi ar draws y pedwar awdurdod, 
a daeth swyddogion ac aelodau iddynt, ynghyd â 
chynrychiolwyr o faes iechyd, o’r gwasanaethau tân 
a heddlu, a sefydliadau sector gwirfoddol. Roedd y 
prosiect ar y cyd yn fodd i’r grŵp o awdurdodau gael 
hyfforddiant na fyddent wedi gallu ei fforddio ar eu 
pennau eu hunain o bosibl, ynghyd ag annog aelodau 
i ddatblygu perthnasoedd gyda chymheiriaid o 
wahanol awdurdodau. Daeth adroddiad y cynghorau 
ar y prosiect i’r casgliad fod ’dyhead i gydweithio 
o ran craffu’ gan awgrymu bod y prosiect wedi helpu 
i osod seiliau ar gyfer hyfforddiant a chraffu ar y cyd 
yn y dyfodol. 

Mae’r prosiect cydweithredol hwn yn rhan o’r adroddiad sy’n dilyn: 
bit.ly/1KWyEVA 

Pwynt cyswllt: sian.steadman@blaenau-gwent.gov.uk
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Meithrin pwrpas cyfunol ar gyfer craffu – 
craffu ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Sir 
Gaerfyrddin  

Mae Fforwm Cyd-graffu Sir Gaerfyrddin yn cynnwys 
Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Sir Gaerfyrddin a Phwyllgor Lleol Cyngor Iechyd 
Cymuned Hywel Dda. Cyn cydweithio, nid oedd y 
ddwy aelodaeth yn gyfarwydd â’i gilydd, ac yn aml 
cyfyng oedd dealltwriaeth y naill sefydliad o rôl y llall. 

Yn sgîl newidiadau yn yr aelodaeth yn ddiweddar, 
roedd angen cynnal sesiwn ymgyfarwyddo i aelodau’r 
Fforwm Cyd-graffu, a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref, 
Llanelli, ym mis Mehefin 2014. Yn y sesiwn cawsant 
eu briffio ynghylch rôl y fforwm, craffu lleol, a’r 
Cyngor Iechyd Cymuned.  Ar ddechrau’r cyfarfod 
roedd aelodau’r sefydliadau yn eistedd gyda’i gilydd, 
ac roedd yn amlwg eu bod yn ddau grŵp ar wahân. 
Roedd yn anodd eu dychmygu’n cydweithio.

Parhad... 

Yn Sir Gaerfyrddin, lle mae cyd-graffu o ran iechyd 
a gofal cymdeithasol wedi bod yn datblygu rhwng 
cynghorwyr a phartneriaid ers rhai blynyddoedd, 
cynhelir cyfres o gyfarfodydd i ddatblygu a chryfhau 
perthnasoedd rhwng craffwyr. Yn yr achos hwn, cynhelir 
sesiynau i dorri’r garw rhwng aelodau o’r pwyllgor craffu 
lleol a’r Cyngor Iechyd Cymuned i ddarparu sylfaen ar 
gyfer cyd-graffu llwyddiannus ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol (gweler drosodd). 
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Fodd bynnag, yn ystod yr egwyl bu’r aelodau’n 
gweithio mewn parau gyda rhywun o’r sefydliad arall 
nad oeddent wedi ei gyfarfod erioed, a gofynnwyd 
iddynt ddarganfod beth oedd enw, tref enedigol, 
galwedigaeth, a diddordebau eu partner, yn ogystal 
ag un ffaith ddiddorol amdano/amdani. Hefyd roedd 
yn rhaid iddynt gael gwybod beth oedd blaenoriaeth 
polisi allweddol eu partner o ran craffu ar iechyd a 
gofal cymdeithasol. 

Fe wnaeth yr ymarfer syml hwn i dorri’r garw newid 
y naws oedd yn yr ystafell yn llwyr wrth i’r aelodau 
ganolbwyntio ar eu partneriaid newydd. Yn ogystal, 
bu i’r awgrymiadau ar gyfer yr adolygiad craffu 
ddatgelu bod cryn dipyn yn gyffredin ymysg yr 
aelodau ac fe wnaeth hynny gadarnhau eu pwrpas 
cyfunol. Bydd y swyddogion craffu a Chyngor 
Iechyd Cymuned yn cynnal digwyddiad bondio 
arall i atgyfnerthu perthnasoedd ac i grisialu 
blaenoriaethau cyn dechrau eu hadolygiad nesaf. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Gyd-bwyllgor Craffu 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Sir Gaerfyrddin yma: bit.ly/1xcXMf6

Pwynt cyswllt: CAReynolds@carmarthenshire.gov.uk
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Gwleidyddiaeth plaid a chyd-graffu

Mewn egwyddor, nid yw gwleidyddiaeth plaid i fod 
i gael dylanwad o fewn y broses graffu. Serch hynny, 
yn ymarferol mae gwleidyddiaeth plaid yn nodwedd 
o fywyd awdurdod lleol a gwelir ei dylanwad yn rhy 
aml mewn pwyllgorau. Fodd bynnag, dengys ymchwil 
fod effaith gwleidyddiaeth plaid yn aml yn llai neu’n 
wannach mewn achosion o gyd-graffu, gan fod 
pwyllgorau’n cynnwys aelodau o wahanol awdurdodau 
a chynrychiolwyr sy’n bartneriaid. 

Hefyd mae rhai awdurdodau wedi gwneud ymdrechion 
arbennig i sicrhau bod gwleidyddiaeth plaid yn cael 
cyn lleied o ddylanwad â phosibl drwy fabwysiadu 
darpariaethau ffurfiol oddi mewn i brotocolau a 
chylchoedd gorchwyl. Er enghraifft, mae pob awdurdod 
wedi bod yn gefnogol i’r penderfyniad i hepgor 
cyfranoledd gwleidyddol wrth gyd-graffu ar iechyd yn 
Ne-orllewin Lloegr. Darperir rhagor o fanylion drosodd.  

Mae’n bwysig 
ystyried sut gallai 
gwleidyddiaeth 
plaid effeithio 
ar gyd-graffu 
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Hepgor cyfranoledd gwleidyddol 
yn Ne-orllewin Lloegr 

Mae deddfwriaeth y llywodraeth yn nodi bod yn rhaid 
i Gyd-bwyllgorau Craffu Iechyd fod yn gymesur yn 
wleidyddol ag aelodaeth eu hawdurdod lleol oni bai 
bod yr holl awdurdodau’n cytuno i hepgor y gofyniad 
hwnnw. Er mwyn rhoi hyblygrwydd i bob awdurdod 
o ran penodi’r aelodau mwyaf priodol i’r Cyd-bwyllgor 
Trosolwg a Chraffu, ac i osgoi cyfyngiadau o ran 
penodi aelodau, roedd y Cyd-bwyllgor Trosolwg a 
Chraffu gwreiddiol a ddatblygwyd yn Ne-orllewin 
Lloegr yn 2004 yn hepgor y gofyniad am gyfranoledd 
gwleidyddol. 

Bu i bob awdurdod ymuno â’r protocol, ac mae 
trefniadau cyd-graffu olynol wedi cynnal hynny. 
Mae’r protocol yn cynnwys cymal sy’n cadw’r hawl 
i awdurdodau lleol unigol ddewis eu cynrychiolwyr 
ar sail cydbwysedd gwleidyddol, ond hyd yma nid 
yw’r un awdurdod wedi dewis ymarfer yr hawl hon. 

Mae swyddogion craffu yn awgrymu bod hepgor 
cyfranoledd gwleidyddol wedi bod yn hollbwysig i 
lwyddiant craffu effeithiol yn y De-orllewin gan fod 
rôl gwleidyddiaeth plaid yn llai amlwg yn y broses 
a chan fod aelodau’n cael eu dewis ar sail eu 
harbenigedd craffu. 

Gallwch ddod o hyd i gopi o’r protocol yma: bit.ly/1GrHp3b

Pwynt cyswllt: scrutiny@bristol.gov.uk
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Cam 4: Sefydlu cefnogaeth swyddogion 

Bydd trefniadau craffu’n amrywio o awdurdod i 
awdurdod felly bydd yn bwysig fod timau craffu yn 
sicrhau rhywfaint o ddealltwriaeth ynghylch sut gellid 
alinio trefniadau lle bo hynny’n briodol ac yn bosibl. 
Mae’r adran hon yn ystyried sut y gellir trefnu a rheoli 
cefnogaeth gan swyddogion ar gyfer cyd-graffu. 

Pan roddir protocolau ar waith, yn dibynnu ar ffocws 
a chwmpas yr adolygiad craffu, gellir nodi, dyrannu 
a mapio rolau cefnogi craffu yn glir mewn protocolau 
er mwyn osgoi gorgyffwrdd a dryswch. 

Mewn ardaloedd lle mae awdurdodau lleol yn 
cyd-graffu’n rheolaidd ar wahanol bynciau, mae’n 
ymddangos yn synhwyrol rhannu’r cyfrifoldeb dros 
gydgysylltu gweithgareddau gan fod hyn yn gallu helpu 
i ddileu rhwystrau posibl i gyd-graffu a llwythi gwaith 
anghymesur.  Gweler yr enghraifft dros y dudalen mewn 
perthynas â chraffu gynaecolegol yn Ne-orllewin Lloegr. 

Mae dyrannu rolau 
cefnogi cyd-graffu 
yn ofalus yn helpu 
i osgoi gorgyffwrdd 
a dryswch 
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Cynnal, cadeirio, a threfniadau gwaith – 
cyd-graffu ar iechyd  

Mae Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd Bryste, 
Caerfaddon, Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf a De Sir 
Gaerloyw yn defnyddio dau faen prawf i benderfynu 
pa awdurdod ddylai fod yn awdurdod cynnal. Yn 
ôl y protocol, fel arfer yr awdurdod cynnal fydd yr 
un y mae’r cynigion yn effeithio arno fwyaf, neu’r 
awdurdod lleol lle ceir pencadlys gweinyddol y 
sefydliad iechyd dan sylw. 

Wedyn cymhwysir y protocol i bob adolygiad. 
Felly, er enghraifft, nododd adolygiad diweddar o 
wasanaethau gynaecolegol effeithiau cyfartal ar 
draws y tri awdurdod lleol, felly gwnaed penderfyniad 
i rannu’r rôl o gynnal a chadeirio cyfarfodydd y 
Pwyllgor ac i’r tri awdurdod gael gwneud hynny yn 
eu tro. Aeth Bryste, Caerfaddon a Gogledd-ddwyrain 
Gwlad yr Haf ati i rannu’r llwyth gwaith o ran llunio 
agendâu, paratoi tystion, a phostio papurau.

Gallwch ddod o hyd i gopi o’r protocol yma: bit.ly/1GEVPAu

Pwynt cyswllt: scrutiny@bristol.gov.uk
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Y ffordd fwyaf cyffredin o sicrhau eglurder o ran 
cefnogaeth ar gyfer cyd-graffu yw penodi awdurdod 
arweiniol a fydd yn cydlynu’r gweithgareddau craffu. 
Er y gallai’r dull gweithio y mae’r awdurdod arweiniol yn 
ei ffafrio ddylanwadu arno, mae’n bwysig mabwysiadu 
ymagwedd gyson a rennir ac y cytunir arni. 
 
Yn aml mae’n ddefnyddiol cael un swyddog craffu 
penodedig mewn un awdurdod sy’n gyfrifol am gydlynu’r 
gweithgareddau a chynhyrchu’r holl ddogfennau 
angenrheidiol. Mae hyn yn golygu bod un pwynt 
cyswllt ac mae’n galluogi’r swyddog craffu i feithrin 
perthnasoedd pwysig, nid gyda’r aelodau cyd-graffu 
yn unig, ond hefyd gyda phobl yn y sefydliadau y creffir 
arnynt. Hefyd byddant yn datblygu dealltwriaeth a 
gwybodaeth hanfodol am bolisïau dros amser. Mae’r 
enghraifft dros y dudalen yn rhoi sylw i rôl swyddog 
cyd-graffu sy’n cefnogi craffu ar iechyd yn ardal Ogleddol 
Canol Llundain. 

Ystyriwch drefnu 
bod awdurdod 
arweiniol a swyddog 
penodedig yn cydlynu’r 
gweithgareddau 
cyd-graffu 
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Cefnogi craffu ar iechyd yn Haringey 

Yn ogystal â rôl graffu mewn awdurdod lleol, 
mae swyddog yn Haringey wedi bod yn cefnogi 
Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd Gogledd 
Canol Llundain ers 2008. Mae’r pwyllgor yn cynnwys 
aelodau o fwrdeistrefi Barnet, Enfield a Haringey 
yn Llundain a Chyngor Sir Hertford ac mae’n cwrdd 
mewn gwahanol leoliadau yn eu tro er mwyn ystyried 
amrywiadau yn y ddarpariaeth iechyd. 

Golyga cysylltiad hir â’r Cydbwyllgor Iechyd fod y 
swyddog wedi datblygu perthnasoedd gwych â 
chysylltiadau allweddol mewn sefydliadau iechyd. 
Hefyd mae wedi datblygu gwybodaeth fanwl am 
wasanaethau iechyd lleol ac felly mae mewn sefyllfa 
dda iawn i lywio’r pwyllgor mewn perthynas â’r 
cynnydd a wnaed ar sail adolygiadau blaenorol a 
phwyntiau trafod. Mae’n awgrymu mai’r ffactorau 
llwyddiant ar gyfer cyd-graffu yw: aelodau profiadol, 
absenoldeb gwleidyddiaeth plaid, cydnabyddiaeth 
o effaith iechyd ar ansawdd bywyd dinasyddion lleol, 
ymagwedd fwyn, ac ymatal rhag dod i gasgliadau 
byrbwyll a chreu cyhoeddusrwydd negyddol. 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Gydbwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Iechyd Gogledd Canol Llundain yma: bit.ly/1b27pZB

Pwynt cyswllt:: mackr@haringey.gov.uk

Wrth adolygu’r math o gefnogaeth sydd ei hangen 
ar gyfer cyd-graffu, mae’n ddefnyddiol myfyrio ar rolau a 
chyfrifoldebau cysylltiedig swyddogion craffu, a nodwyd 
gan y Ganolfan Craffu Cyhoeddus. Mae’r enghraifft 
dros y dudalen yn dangos sut gellid addasu’r rhain 
a’u datblygu ar gyfer cyd-graffu. 
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Rolau swyddogion craffu yng nghyd-destun          
cyd-graffu 

• Ymchwilydd/dadansoddwr – yn gyfrifol am wneud, 
neu’n fwy tebygol, am gomisiynu ymchwil fanwl 
mewn meysydd newydd a chymhleth, dadansoddi 
a chyfosod canfyddiadau allweddol, a chydlynu’r 
gwaith o lunio adroddiadau, argymhellion ac 
atebion polisi. 

• Cyfathrebydd – darparu pwynt cyswllt ar gyfer yr 
holl bartïon, cydgysylltu a briffio aelodau (gan roi 
sylw i wahanol ddiwylliannau craffu), cadw mewn 
cysylltiad â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau, 
a bod yn ddolen i’r cyhoedd, rhanddeiliaid a’r 
cyfryngau 

• Trafodwr/diplomydd – cydgysylltu a chefnogi 
aelodau, hwyluso consensws gwneud 
penderfyniadau, rheoli problemau annisgwyl, 
cadw mewn cysylltiad ynghylch argymhellion 

• Rheolwr prosiect – cynllunio a darparu 
adolygiadau, dylunio methodoleg, caffael ymchwil, 
rheoli cyllidebau, strategaethau ymgysylltu â’r 
cyhoedd 

• Meithrinwr perthnasoedd – hwyluso’r grŵp 
cyfunol o graffwyr, bod yn bwynt cyswllt allweddol 
ar gyfer sefydliadau sy’n destun craffu, darparu 
sylfaen ar gyfer perthnasoedd ymddiriedus rhwng 
yr holl bartïon.

Y Ganolfan Craffu Cyhoeddus (2010) Scrutiny Officers – 
Pay and Grading 
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Cam 5: Rheoli adolygiad cyd-graffu 

Mae’r adran hon o’r llawlyfr yn rhoi trosolwg byr o 
gyfnodau allweddol adolygiad craffu, wedi’i seilio ar 
gyfarwyddyd y Ganolfan Craffu Cyhoeddus, gan amlygu 
sut mae hyn yn berthnasol i gyd-graffu. 

Bydd gan awdurdodau brosesau ar waith eisoes ar gyfer 
cynnal adolygiadau craffu. Er bod hynny’n amlwg yng 
nghyd-destun cyd-graffu, mae’n synhwyrol mabwysiadu 
ymagwedd a rennir ac y cytunir arni. Hefyd mae rhai 
agweddau ar graffu yn debygol o amrywio a bod yn fwy 
cymhleth wrth weithio ar y cyd. 

Dewis y mater iawn 

Ar rai adegau, e.e. mewn achos o lifogydd neu ddatblygu 
gwasanaethau ar y cyd, bydd y mater yn amlwg. Fodd 
bynnag, ar adegau eraill, bydd angen i’r grŵp cyd-graffu 
benderfynu beth i graffu arno. Bydd yn bwysig wedyn 
sicrhau bod aelodau’n cyfrannu’n llawn at drafodaethau 
ac yn dod i gytundeb clir ynghylch y mater sydd dan sylw.
 
Gellid penderfynu ar opsiynau yn ôl cylch gwaith 
neu raglen waith partneriaeth neu gydweithrediad 
rhanbarthol. Fel arall, gall trafodaeth ymysg yr aelodau 
helpu i ddod â blaenoriaethau i’r amlwg. Er enghraifft, 
mae pwyllgor craffu iechyd a gofal cymdeithasol Cyngor 
Iechyd Cymuned Sir Gaerfyrddin yn gweithredu ar y sail 
bod aelodau’n cydweithio i benderfynu ar flaenoriaethau 
a fydd yn derbyn sylw. 
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Pennu amcanion 

Yn y fan hon mae’n bwysig ystyried y ffordd orau o 
ychwanegu gwerth mewn perthynas â’r broblem y 
creffir arni. Felly ystyriwch a yw’r amcanion yn gymharol 
syml (e.e. cynnull partïon o amgylch y bwrdd er mwyn 
gwella cyfathrebu neu wrando ar dystiolaeth) neu’n 
fwy cymhleth (e.e. er mwyn dysgu gwersi yn sgîl mater 
rhanbarthol).

Meddyliwch hefyd am sut y gellir cyflawni amcanion yn 
gost-effeithiol ac, yn realistig, faint o amser a gymerir 
i’w cyflawni. Yn olaf, meddyliwch sut y gallai’r adolygiad 
ddatblygu gan y bydd hyn yn rhoi bod i gyfleoedd i 
ymgysylltu â sefydliadau perthnasol a’r cyhoedd yn 
gynnar. 

Cwmpasu

Fel arfer caiff llawer o hyn ei gyflawni ar y cyd â’r 
Cadeirydd, ond yn achos cyd-graffu mae’n arbennig 
o bwysig sicrhau bod yr holl aelodau’n gallu cyfrannu 
fel bod y broses mor gynhwysol a chyfrannol â phosibl. 

Gan fod cyd-graffu yn aml yn golygu dadansoddi 
meysydd polisi newydd a/neu gymhleth, bydd angen 
gwneud ymchwil gefndir er mwyn datblygu cynllun 
prosiect cychwynnol. Caniatewch ddigon o le ar yr 
amserlen ar gyfer ymweliadau safle/arfer gorau a 
sesiynau tystiolaeth gan y bydd y rhain yn debygol 
o gael eu trefnu ar raddfa ranbarthol ehangach. 
Yn yr un modd, paratowch gynlluniau ar gyfer 
ymgysylltu â’r cyhoedd yn gynnar a  dechreuwch 
hyrwyddo’r adolygiad o fewn yr awdurdod a’r tu 
hwnt i gynyddu ymwybyddiaeth. 
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Casglu tystiolaeth 

Mae’n bwysig ystyried sut y cesglir tystiolaeth a nodi 
methodoleg yn gynnar mewn adolygiad. Oherwydd bod 
cyd-graffu’n gallu golygu rheoli ffynonellau tystiolaeth 
amrywiol (e.e. buddiannau gwahanol ac emosiynol) ar 
draws ardal ddaearyddol eang, mae’n bwysig gwneud 
y defnydd mwyaf posibl o dystiolaeth sydd eisoes yn 
bodoli a sicrhau bod yr aelodau’n cyflawni rôl allweddol 
o ran casglu data. 

Fel bob amser, sicrhewch fod sesiynau tystiolaeth yn 
cael eu rheoli’n ofalus a bod y dystiolaeth yn gytbwys, 
e.e. bod gwybodaeth gan ddarparwyr, defnyddwyr 
gwasanaeth, ac arbenigwyr, gan ei bod yn debygol o fod 
yn destun craffu gan y cyhoedd ehangach a’r cyfryngau. 
Yn sgîl profiadau o gyd-graffu nodwyd cyfres o wersi 
ynghylch casglu tystiolaeth, a drafodir yn fanylach yn 
yr adran nesaf. 

Crynhoi canfyddiadau a llunio argymhellion 

Defnyddir y canfyddiadau allweddol yn sylfeini ar gyfer 
yr adroddiad, a all arwain wedyn at bennu argymhellion. 
Yn achos cyd-graffu mae’r rhain yn debygol o fod 
yn berthnasol i ystod o sefydliadau, gan gynnwys yr 
awdurdodau a gynrychiolir. Mae hyn yn golygu ei bod 
yn arbennig o bwysig rhoi ystyriaeth ddigonol i sut 
gellir eu cyflawni a rhoi amcan o’r amserlenni ar gyfer 
ymateb. Ceir rhagor o fanylion ar lunio adroddiadau ac 
argymhellion mewn adran ddiweddarach o’r llawlyfr, 
ynghyd ag enghreifftiau diweddar. 
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Cam 6: Cydlynu’r broses o gasglu tystiolaeth 

Mae’r adran hon yn cwmpasu tair elfen o gasglu 
tystiolaeth sy’n arbennig o bwysig wrth gyd-graffu: 

• casglu tystiolaeth gadarn mewn meysydd polisi 
cymhleth 

• rheoli cyfraniad ystod eang o randdeiliaid 
• cynllunio sesiynau tystiolaeth. 

1. Gall y meysydd polisi y cyd-greffir arnynt fod yn 
arbennig o gymhleth felly mae’n arbennig o bwysig 
sicrhau bod tystiolaeth gadarn, wrthrychol a helaeth yn 
cael ei chasglu. Mae casglu tystiolaeth o ansawdd da yn 
elfen hanfodol o’r broses graffu, fel y dangosir isod.

Pam mae tystiolaeth o ansawdd da yn hanfodol      
i graffu o ansawdd da 

• er mwyn sicrhau bod cyfiawnhad dros graffu ar 
fater penodol yn y lle cyntaf 

• mae’n hollbwysig o ran llywio amcanion a diffinio 
cwmpas adolygiadau 

• mae’n hanfodol i alluogi aelodau i gyflawni eu rôl 
cefnogi a herio 

• mae’n elfen sylfaenol o hygrededd y broses – 
diduedd, tryloyw, a rhesymegol 

• mae’n helpu i greu perthnasoedd ymddiriedus 
â’r rhai sy’n rhan o’r broses 

• mae argymhellion yn fwy tebygol o gael eu 
gweithredu 

• bydd effaith craffu’n fwy gweladwy.  

Y Ganolfan Craffu Cyhoeddus, 2014 
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Mewn rhai achosion gall fod yn ddefnyddiol comisiynu 
ymchwil o ffynhonnell annibynnol er mwyn darparu 
sylfaen ar gyfer yr ymchwiliad craffu. Er enghraifft, 
wrth gyd-graffu ar effaith caffael y GIG ar yr economi 
ranbarthol, bu i Gaerffili a Chasnewydd gomisiynu 
ymchwil gan arbenigwyr yn yr Ysgol Cynllunio Dinas a 
Rhanbarth a’r Uned Ymchwil Economaidd Gymreig ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Mae rhagor o fanylion am fanyleb 
yr ymchwil dros y dudalen. 

Gall comisiynu 
ymchwil arbenigol 
ychwanegu gwerth 
at y broses gyd-graffu 
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Cyd-graffu ar gaffael y GIG gan Gaerffili a 
Chasnewydd 

Comisiynwyd ymchwilwyr i ddadansoddi gwaith 
caffael Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Amcanion 
yr astudiaeth oedd:  

• Diffinio’r term ‘lleol’ o ran ymddygiad pwrcasu’r 
Bwrdd 

• Arddangos i ba raddau roedd y Bwrdd wedi rhoi 
pwyntiau gweithredu o Strategaeth Gaffael Cymru 
Gyfan y GIG ar waith yn llwyddiannus.  

• Nodi a oedd targedau wedi’u pennu ar gyfer 
caffael lleol a sut roeddent yn cael eu cyflawni 

• Dadansoddi gwariant y Bwrdd a’r manteision i’r 
economi ehangach 

• Nodi cyfleoedd caffael lleol. 

Datgelodd yr ymchwil mai prin oedd disgresiwn 
byrddau iechyd unigol ym maes caffael o achos 
cadwyni cyflenwi safonedig y GIG a rheoliadau 
helaeth. Roedd yr adroddiad yn argymell hybu 
caffael cydweithredol ar draws gwasanaethau 
cyhoeddus ar lefel ranbarthol, a allai arbed arian 
a chael effeithiau cadarnhaol ar yr economi leol. O 
ran cyflenwi, roedd hefyd yn argymell bod busnesau 
lleol yn cael gwell cyngor a mwy o rybudd ynghylch 
cyfleoedd caffael. Ar ben hynny, roedd yr adroddiad 
o blaid cefnogi mwy o gaffael nwyddau gwerth 
ychwanegol uchel a gwasanaethau busnes yng 
Nghymru. Dylanwadodd y canfyddiadau annibynnol 
hyn ar yr argymhellion a’r adroddiad craffu terfynol. 

Gallwch ddod o hyd i gopïau o’r adroddiad yma: bit.ly/1E5DxlS and  
bit.ly/1KWA5TG

Pwynt cyswllt: jonesj16@caerphilly.gov.uk
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2. Wrth natur, mae cyd-graffu’n digwydd ar raddfa uwch 
na’r broses graffu, sy’n golygu bod y broses o gasglu 
tystiolaeth yn dasg fwy sylweddol. Mae craffu’r Prosiect 
Gwyrdd yn darparu astudiaeth allweddol yn y cyd-
destun hwn gan fod proses gaffael amgylcheddol hynod 
dechnegol ynghlwm wrtho, yn cynnwys pum awdurdod 
ac yn ysgogi mewnbwn o amrywiaeth o fuddiannau. 
Yn yr achos hwn cafodd y gweithdrefnau ar gyfer casglu 
tystiolaeth ysgrifenedig a llafar eu rheoli’n ofalus iawn, 
gweler isod.

Casglu tystiolaeth gymhleth gan amrywiaeth o 
fuddiannau – Prosiect Gwyrdd 

Gan fod craffu’r Prosiect Gwyrdd yn ymdrin â mater 
oedd o bwys mawr i’r cyhoedd, roedd angen sicrhau 
bod ffocws mor bendant â phosibl i’r broses o gasglu 
gwybodaeth. O ganlyniad, lluniwyd cynllun prosiect 
penodol mewn perthynas â Galw am Dystiolaeth. 
Gellir gweld detholiadau enghreifftiol o’r cynllun isod. 

Mae’n bwysig bod gan y sesiwn Galw am Dystiolaeth 
gylch gorchwyl clir. Mae’r aelodau wedi cytuno eisoes 
y bydd y prosiect yn canolbwyntio ar bryderon yn 
ymwneud â iechyd a’r amgylchedd. Mae’n bwysig bod 
y cylch gorchwyl yn glir, a bod ffocws pendant iddo, 
er mwyn atal y pwnc rhag cael ei ymestyn i feysydd 
ehangach sy’n peri pryder. 

Parhad... 
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Y cylch gorchwyl arfaethedig yw: 

Cynnal ymchwiliad i werthuso: 

• A oes unrhyw dystiolaeth wyddonol a ddilyswyd fod 
ynni o safle llosgi gwastraff sy’n gweithredu o fewn 
fframwaith statudol cyfredol y DU yn achosi niwed  
i iechyd dynol a difrod i’r amgylchedd? 

• Os oes enghraifft/enghreifftiau o dystiolaeth 
wyddonol a ddilyswyd, beth yw’r achosion/
effeithiau ar iechyd dynol a’r amgylchedd? 

Galw am Dystiolaeth – anfonir llythyr (naill ai copi 
papur neu e-bost) i wahodd unigolion a sefydliadau 
i ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig. Rhoddir terfyn 
amser o 8 wythnos ar gyfer derbyn ymatebion er 
mwyn sicrhau bod yr holl bartïon â diddordeb yn cael 
digon o amser i lunio ymateb. 
 
Amserlen – mae’r Flaenraglen Waith yn cynnwys 
cyfarfod i drafod y galw am dystiolaeth. Bydd 
angen dau gyfarfod ar wahân – y cyntaf i ystyried 
yr ymatebion ymgynghori a gafwyd ac i gytuno ar yr 
unigolion a’r sefydliadau a wahoddir i roi tystiolaeth 
lafar. Bydd angen ail gyfarfod i wahodd tystion 
i drafod y dystiolaeth a gyflwynwyd ganddynt ac 
i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb. 

Parhad... 
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Cyllideb a Thâl – gofynnir i’r aelodau nodi nad oes 
gan y Prosiect Cyd-graffu adnoddau penodol i dalu 
tystion sy’n arbenigwyr nac i ad-dalu treuliau teithio 
a chynhaliaeth i’r rhai sy’n barod i fynychu cyfarfod 
tystiolaeth lafar. 

Fformat y Cyfarfodydd – disgwylir y bydd galw am 
dystiolaeth yn ennyn diddordeb nifer o wahanol 
sefydliadau a allai ddymuno mynychu cyfarfodydd 
y pwyllgor. Yn unol â’r gofynion arferol, mae 
cyfarfodydd y Pwyllgor Cyd-graffu yn agored i’r 
cyhoedd. Mae gan Dŷ Penallta oriel gyhoeddus fawr 
mewn ystafell bwyllgorau. Awgrymir y byddai fformat 
pwyllgor yn llai ffurfiol, yn groesawgar i dystion, ac 
yn annog mwy o drafodaeth ymhlith aelodau pwyllgor 
y prosiect cyd-graffu. 

Gallwch ddod o hyd i gopi o’r ddogfen yma: bit.ly/18bO6LJ

Pwynt cyswllt: jonesj16@caerphilly.gov.uk

3. Mae angen i sesiynau tystiolaeth cyd-graffu gael 
eu cynllunio’n ofalus iawn a’u cyfarwyddo’n feistrolgar 
oherwydd nifer ac ystod y cyfranogwyr. 

Er enghraifft, pan fu iddynt gyfarfod yn ddiweddar 
i wrando ar dystiolaeth, rhoddodd y tri phwyllgor 
trosolwg a chraffu iechyd o Fryste, De Sir Gaerloyw, 
a Chaerfaddon a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf, 
gyfarwyddiadau penodol iawn i’r tystion ynghylch ble 
byddent yn eistedd a sut y byddai pob un ohonynt yn 
cyfrannu i’r broses – gweler yr enghraifft o arfer da 
dros y dudalen. 
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Cynllunio a threfnu sesiwn dystiolaeth 
gyd-graffu – De-orllewin Lloegr 

Ambell waith mae pwyllgorau craffu ar iechyd yn 
Ne-orllewin Lloegr yn cwrdd ar ffurf cydbwyllgor gyda 
thri chynrychiolydd o bob cyngor. Fodd bynnag, os 
nad yw’n glir a fydd angen cyd-graffu ar benderfyniad 
iechyd, daw’r holl aelodau pwyllgor o bob awdurdod 
ynghyd i wrando ar dystiolaeth. Pan fydd hyn yn 
digwydd, mae angen cynllunio’n ofalus er mwyn 
gwneud y trefniadau. 

Mewn sesiwn ddiweddar yn Siambr Cyngor Bryste, 
daeth tri phwyllgor trosolwg a chraffu at ei gilydd i 
wrando ar dystiolaeth gan sefydliadau GIG. Roedd 
y sesiwn yn cynnwys tri phwyllgor llawn o aelodau 
craffu, ynghyd â swyddogion GIG a rhai o’r cyhoedd, 
ac roedd angen gwneud gwaith trefnu sylweddol. 
Ceir isod ddetholiadau o ddogfennau sy’n amlinellu’r 
trefniadau gwaith. 

Eistedd 
Mae’r canlynol i eistedd ar yr esgynlawr – Cadeirydd 
y cyfarfod, y ddau Gadeirydd arall, swyddogion yr 
awdurdodau lleol a swyddogion GIG perthnasol pan 
fyddant yn cyflwyno. Mae aelodau cyngor Bryste a 
De Sir Gaerloyw i eistedd yn y bloc o feinciau o flaen 
yr esgynlawr, i’r chwith o’r Cadeirydd; mae aelodau 
cyngor Gogledd Gwlad yr Haf i eistedd yn y bloc o 
feinciau o flaen yr esgynlawr, i’r dde o’r Cadeirydd; 
mae swyddogion y GIG i eistedd yn y rhes gefn o 
feinciau, y tu ôl i aelodau Gogledd Gwlad yr Haf. 
Gofynnir i’r cyhoedd eistedd yn y ddau floc nesaf 
o feinciau, ymhellach i ffwrdd o’r esgynlawr. 

Parhad... 
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Fforwm Cyhoeddus 
• Rhaid cyflwyno eitemau fforwm cyhoeddus i’r 

awdurdod cynnal (Bryste) erbyn 12 canol dydd     
ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod fan hwyraf. 

• Caiff copi o bob datganiad ysgrifenedig ei anfon 
drwy e-bost at yr Aelodau cyn y cyfarfod 

• Gwrandewir ar ddatganiadau fforwm cyhoeddus 
cyn bod swyddogion y GIG yn gwneud eu 
cyflwyniadau. 

• Bydd hawl gan holl siaradwyr y fforwm cyhoeddus  
i siarad am 3 munud yr un. 

• Ni chaniateir cwestiynau yn ystod y Fforwm 
Cyhoeddus. 

Gallwch ddod o hyd i fanylion y sesiwn hon yma: bit.ly/1MrHq9h

Pwynt cyswllt: scrutiny@bristol.gov.uk 

Gan fod y materion y mae cyd-graffu’n rhoi sylw iddynt 
yn aml yn emosiynol eu natur (e.e. iechyd, llifogydd, 
gwastraff), mae angen gosod rheolau ymgysylltu clir ar 
gyfer sesiynau tystiolaeth a chyfarfodydd cyhoeddus. 
Er enghraifft, wrth baratoi at Uwchgynhadledd Llifogydd 
Gwlad yr Haf, cafodd dogfen moesau ei pharatoi a’i 
dosbarthu ymhlith cyfranogwyr er mwyn sicrhau bod 
cwrteisi’n cael lle amlwg yn y sesiwn. 
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Moesau cyd-graffu – llifogydd yng Ngwlad yr Haf 

Rhoddwyd pwyslais mawr yn yr adolygiad cyd-graffu 
hwn ar ymgysylltu â’r cyhoedd mewn ymateb i bwysau 
sylweddol ganddynt ynghylch gweithredu er mwyn 
mynd i’r afael â’r llifogydd. Cyhoeddwyd datganiad i’r 
wasg a gafodd sylw yn y wasg leol. Roedd y datganiad 
yn gofyn am farn y cyhoedd ynghylch y tri phrif fater 
y dylai’r Uwchgynhadledd Llifogydd roi sylw iddynt. 
Cafwyd 3,000 o negeseuon e-bost gan y cyhoedd 
a defnyddiwyd eu hymatebion i’r cwestiynau hyn i 
strwythuro Uwchgynhadledd Llifogydd Gwlad yr Haf. 

Er mwyn sicrhau bod cyfarfod yr Uwchgynhadledd 
yn cael ei reoli a’i drefnu’n ofalus, mabwysiadodd y 
gweithgor ganllaw moesau, y ceir detholiadau ohono 
isod: 

• Mae cyfarfodydd er budd pawb ac nid oes gan 
unrhyw unigolyn hawl i ddominyddu na bod yn 
aflonyddgar. Dylid cyfarch pobl yn gwrtais a dylai 
pobl deimlo’n ddigon cyffyrddus i wneud eu 
cyfraniadau eu hunain  

• Er mai’r Cadeirydd sy’n gyfrifol am reoli’r cyfarfod, 
mae cyfrifoldeb ar bawb i sicrhau bod gwaith y 
Cadeirydd mor hwylus â phosibl er lles pawb. 
Bydd y Cadeirydd yn ceisio sicrhau bod amserau’r 
cyfarfodydd yn cael eu rheoli’n dda fel bod popeth 
yn digwydd yn brydlon.  Hefyd bydd angen i’r 
Cadeirydd reoli’r cyfraniadau a sicrhau nad yw 
cyfranogwyr yn ailadrodd eu hunain nac yn mynd 
â gormod o’r amser. Bydd hyn yn sicrhau bod 
cydraddoldeb a chwrteisi’n cael eu cynnal 

Parhad…
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• Dylai pawb fod yn ymwybodol o hawliau pobl eraill 
i gael eu trin yn gwrtais. Ni ddylai neb deimlo 
ei fod yn cael ei fwlio neu ei sarhau ac ni ddylid 
ymosod ar neb ar lafar. Os bydd unrhyw un yn 
anghytuno â rhywun arall, mae ffordd gyfeillgar    
a chwrtais o anghytuno 

• Dylai’r rhai sydd am siarad ddangos eu bwriad i’r 
Cadeirydd ac aros i gael gwahoddiad. Cyn siarad 
dylech nodi’r pwyntiau rydych am eu gwneud a 
chadw atynt, gan siarad am gyn lleied o amser     
â phosibl mewn iaith glir nad yw’n difrïo

• Mae dyletswydd ar y Cadeirydd i atal arferion sy’n 
tarfu a gofyn i’r rhai nad yw eu hymddygiad yn 
dderbyniol adael – cam olaf fyddai hyn bob amser

• Mewn trafodaeth grŵp, dylai pob cyfranogwr 
sicrhau bod pawb arall sy’n dymuno cyfrannu yn 
cael cyfle i wneud hynny 

• Dylai pawb fod yn agored i arloesedd ac yn barod  
i ddysgu gan eraill. 

Rydym yn gofyn i bawb fydd yn mynychu wneud         
y canlynol:  

• Gwrando’n astud ar beth mae pobl yn ei ddweud 
• Rhoi beirniadaeth adeiladol  
• Cyfrannu o leiaf unwaith 
• Manteisio i’r eithaf ar y cyfle hwn 

Gallwch ddod o hyd i’r ddogfen lawn yma: bit.ly/1B4AlVJ

Pwynt cyswllt: Emily.McGuiness@SouthSomerset.Gov.Uk
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Cam 7: Trefniadau adrodd 

Mae’r adran hon yn adolygu’r trefniadau adrodd ar gyfer 
cyd-graffu ac yn: 

• ystyried sut mae egwyddorion adrodd yn gallu cael  
eu sefydlu ymlaen llaw 

• trafod sut y gellir cytuno ar adroddiadau a 
chanfyddiadau 

• myfyrio ar yr elfennau sensitif o ran adrodd ar 
argymhellion 

• adolygu dulliau o sicrhau y ceir ymateb i argymhellion. 

Mae’n debygol y bydd y trefniadau adrodd ar gyfer 
adolygiadau cyd-graffu ychydig yn wahanol i’r rhai a 
ddefnyddir ar gyfer craffu lleol gan ei bod yn debygol y 
bydd adroddiadau wedi’u cyfeirio at ystod o sefydliadau, 
gan gynnwys nifer o awdurdodau lleol o bosibl. 

Yn y cyd-destun hwn, mae’n bwysig sicrhau bod 
y trefniadau adrodd yn eglur o’r cychwyn a bod y 
disgwyliadau o ran ymateb yn cael eu sefydlu.  Er 
enghraifft, mae protocol pwyllgor cyd-graffu De-orllewin 
Lloegr yn nodi sut y bydd yr adrodd yn gweithio (gweler 
drosodd). 

Ceisiwch gytuno 
ar drefniadau 
adrodd a’u hegluro 
o’r cychwyn 
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Sefydlu trefniadau adrodd safonol 
yn Ne-orllewin Lloegr 

Mae’r protocol sy’n darparu sylfaen ar gyfer 
cyd-graffu ar iechyd rhwng cynghorau Bryste, 
Caerfaddon, a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf, 
Gogledd Gwlad yr Haf a De Sir Gaerloyw yn nodi 
trefniadau adrodd penodol fel a ganlyn: 

• Bydd adroddiad drafft yn cael ei ystyried mewn 
rhag-gyfarfod gydag un cynrychiolydd o bob 
awdurdod sydd ar y pwyllgor cyn ei roi gerbron      
y prif bwyllgor

• Mae’r cyfarwyddyd yn nodi bod rhaid llunio un 
adroddiad ar ran y pwyllgor. Dylai’r adroddiad 
terfynol adlewyrchu safbwyntiau’r holl bwyllgorau 
awdurdod lleol sy’n rhan o’r cydbwyllgor ond y 
nod fydd llunio adroddiad cydsyniol. Nid yw’r 
cyfarwyddyd yn awgrymu unrhyw ddull os methir 
â chytuno ar adroddiad cydsyniol. Yn y sefyllfa 
honno, argymhellir bod unrhyw argymhellion 
lleiafrifol yn yr adroddiad yn cael eu cofnodi 
mewn adran ar wahân. Mae’n rhaid bod o leiaf tri 
aelod o’r cydbwyllgor yn cefnogi cynnwys unrhyw 
adroddiad lleiafrifol ar wahân a geir yn adroddiad 
terfynol y pwyllgor. Bydd unrhyw adroddiad a 
gynhyrchir gan y pwyllgor yn cael ei gyflwyno i 
gyfarfodydd cyngor yr holl awdurdodau perthnasol 
er gwybodaeth

• Mae’n rhaid i’r corff/cyrff GIG sy’n cael yr 
adroddiad ymateb yn ysgrifenedig i unrhyw 
geisiadau am ymatebion i’r adroddiad neu’r 
argymhellion, a hynny cyn pen 28 diwrnod i 
dderbyn y cais. 

Gallwch ddod o hyd i gopi yma: bit.ly/1GrHp3b

Pwynt cyswllt: scrutiny@bristol.gov.uk



Cyd-graffu Fesul Cam
   

 
 

Adran B: Saith cam
 cyd-graffu 

81

Cytuno ar yr adroddiad  

O ystyried yr ystod o aelodau o wahanol awdurdodau 
sy’n gyfarwydd â gwahanol arferion, mae’n synhwyrol 
sicrhau eglurder ynghylch y dulliau ar gyfer cytuno ar 
yr adroddiad o’r cychwyn. Mae llawer o gydbwyllgorau 
craffu yn gweithredu ar sail ‘un bleidlais fesul 
awdurdod/sefydliad’, er yr ymddengys mai anaml y mae 
rhaid pleidleisio er mwyn dod i benderfyniad.

Dengys yr enghraifft dros y dudalen y protocol a 
ddefnyddir gan Gaerefrog yn sylfaen ar gyfer cyd-graffu. 
Mae hefyd yn cwmpasu’r potensial ar gyfer cynhyrchu 
adroddiad lleiafrifol. 

Dod i gonsensws 
ynghylch y broses 
ar gyfer cytuno 
ar adroddiadau 
cyd-graffu a’u  
cymeradwyo 
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Adroddiadau gan gydbwyllgor craffu – Caerefrog

Mae’r protocol ar gyfer cyd-graffu yn nodi y bydd y 
pwyllgor, ar ddiwedd ymchwiliad, yn llunio adroddiad 
ac argymhellion a fydd yn cynnwys y canlynol o leiaf: 

• eglurhad ar y mater a adolygwyd neu a fu’n 
destun craffu

• crynodeb o’r dystiolaeth a ystyriwyd 
• rhestr o’r cyfranogwyr a fu’n rhan o’r adolygiad 

neu’r craffu 
• argymhellion ynghylch y mater a adolygwyd neu    

a fu’n destun craffu. 

Wedyn dylai mwyafrif o blith yr aelodau gytuno ar 
adroddiadau cyn eu hanfon i’r holl awdurdodau lleol 
perthnasol a chyrff eraill. Ceir darpariaeth o fewn 
y protocol ar gyfer adroddiadau lleiafrifol lle nad 
yw aelod yn cytuno ar gynnwys yr adroddiad. O dan 
yr amgylchiadau hyn, gallant gynhyrchu adroddiad 
unigol sy’n ffurfio atodiad i brif adroddiad y pwyllgor. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma: bit.ly/1BwHjX0

Pwynt cyswllt: scrutiny.services@york.gov.uk
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Adrodd am yr argymhellion 

Mae’n hanfodol sicrhau bod craffu’n annibynnol drwy 
gydol y broses, yn enwedig adeg adrodd. Gallai hyn fod 
yn her, yn enwedig pan fo’r cyd-graffu’n canolbwyntio ar 
gonsortia a chydweithrediadau y mae’r awdurdod lleol 
yn gysylltiedig â hwy. 

Isod ceir enghreifftiau o argymhellion a allai fod yn 
sensitif sydd wedi deillio o gyd-graffu. Gan fod cyd-graffu 
yn tueddu i gael proffil cyhoeddus uwch, gall sefydliadau 
fod yn arbennig o nerfus ynghylch canfyddiadau ac 
adrodd. Yn yr amgylchiadau hyn, defnyddia swyddogion 
craffu eu sgiliau cyd-drafod a diplomyddol arferol i 
sicrhau y cytunir ar argymhellion a’u gweithredu. 

Adrodd am argymhellion cyd-graffu sensitif  

Trais domestig – Bwrdd Gwasanaethau Lleol 
Rhondda Cynon Taf 
Cynhyrchodd gweithgor craffu BGLl RhCT 
adroddiad sylweddol am gam-drin domestig, oedd 
â goblygiadau allweddol i amryw sefydliadau, gan 
gynnwys RhCT ei hun. Cyn cyflwyno’r adroddiad, 
ni roddwyd aelodau tîm craffu RhCT o dan unrhyw 
bwysau i friffio eu hawdurdod ynghylch prif 
gasgliadau eu hymchwiliad. Yn wir, y tro cyntaf 
y cafodd Prif Weithredwr RhCT wybod am yr 
argymhellion oedd pan gyflwynwyd yr adroddiad yn 
gyhoeddus gan y Cadeirydd. Drwy wneud hyn cafodd 
annibyniaeth y craffu ei diogelu drwy gydol proses 
graffu’r BGLl. 

Parhad... 
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Llifogydd – Awdurdodau Gwlad yr Haf  
Ysgogodd Uwchgynhadledd Llifogydd Gwlad yr 
Haf gyfres o argymhellion ar gyfer awdurdodau 
lleol, Asiantaeth yr Amgylchedd ac eraill. Gan gadw 
mewn cof yr elfennau sensitif oedd yn gysylltiedig 
â’r adroddiad, buddsoddodd y swyddog craffu 
cydgysylltiol gryn amser yn briffio’r sefydliadau oedd 
yn gyfrifol am weithredu’r argymhellion. Hefyd bu 
pob aelod unigol o’r gweithgor craffu yn cyflwyno’r 
adroddiad a’r argymhellion yn bersonol i’w cynghorau 
llawn. O ganlyniad, roedd y gweithgor craffu yn gallu 
cyhoeddi eu hadroddiad gydag argymhellion, ynghyd 
ag ymateb gan y weithrediaeth ar unwaith.  

Sicrhau ymateb i argymhellion 

Mae sicrhau ymateb ystyrlon i argymhellion yn 
gallu bod yn her. Unwaith eto, gall protocolau grisialu 
dealltwriaethau clir a rennir ynghylch disgwyliadau. 
Daw’r enghraifft dros y dudalen o bwyllgor craffu 
ar iechyd De-orllewin Lloegr. 
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Pennu disgwyliadau – Craffu ar Gomisiynu 
Arbenigol yn y De-orllewin

Mae 16 o gynghorau yn Ne-orllewin Lloegr wedi llunio 
protocol ar gyfer cyd-graffu gan ragweld comisiynu 
arbenigol yn y dyfodol ar sail ranbarthol drwy Grŵp 
Comisiynu Arbenigol y De-orllewin (SWSCG). Mae’r 
protocol yn amlinellu trywydd gweithredu os na cheir 
ymateb digonol i adroddiad y Cydbwyllgor Trosolwg 
a Chraffu Iechyd. Ceir dyfyniad isod: 

• Rhaid i gynghorau’r De-orllewin anfon yr adroddiad 
at bob awdurdod lleol cyfranogol a SWSCG, at 
Ymddiriedolaethau Gofal Sylfaenol perthnasol,    
ac at gyrff eraill a bennir gan y Cydbwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Iechyd

• Bydd y Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd yn 
gwneud cais am ymateb i’w adroddiad gan SWSCG 
o fewn 28 diwrnod gwaith ac yna’n cwrdd eto i 
ystyried yr ymateb hwnnw

• Os yw’r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd yn 
fodlon ar yr ymateb gan SWSCG, bydd yn terfynu’r 
Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd 

• Os nad yw’r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd 
yn fodlon ar yr ymateb gan SWSCG, dylai geisio 
dod i gytundeb drwy drafod a chyd-drafod

• Os nad yw’n bosibl dod i gytundeb, gall y 
Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd adrodd i’r 
Ysgrifennydd Gwladol ar y sail a) nad yw’n fodlon 
ar gynnwys yr ymgynghoriad a b) bod y cynnig o 
fudd i’r gwasanaeth iechyd yn yr ardal. 

Gallwch ddod o hyd i gopi o’r protocol yma: bit.ly/1FaVbZM

Pwynt cyswllt: scrutiny@bristol.gov.uk



86

Sut beth fydd cyd-graffu llwyddiannus? 

Ni ddylai cyd-graffu olygu ailddyfeisio’r olwyn 
Wrth ddewis model neu fwrw golwg o’r newydd ar eich 
ymagwedd bresennol, dylai fod yn bosibl mabwysiadu 
model sydd eisoes ar waith yn rhywle arall yng Nghymru 
a Lloegr a’i addasu i amgylchiadau lleol. 

Rhaid i gyd-graffu fod yn broses gynhwysol a rennir 
Ni ddylai un awdurdod ymddangos yn rhy gryf o ran 
cydlynu’r cyd-graffu. Dylid cynnal cyfarfodydd mewn 
gwahanol leoedd yn eu tro neu beidio â’u cynnal yn 
awdurdod lleol y Cadeirydd er mwyn i’r holl bartïon 
deimlo eu bod yn bartneriaid cyfartal yn y broses. 

Mae angen cydlynu cyd-graffu mewn modd cadarn a chlir 
Mae angen egluro’r trefniadau cefnogi, gydag un swyddog 
allweddol, yn ddelfrydol, yn bwynt cyswllt y gall craffwyr a 
sefydliadau sy’n destun craffu ddod i gysylltiad ag ef/â hi. 

Mae angen cael sylfaen arbennig o gadarn o dystiolaeth 
wrth gyd-graffu 
Mae angen i dystiolaeth ynghylch materion technegol ac 
emosiynol fod yn hynod drylwyr a gwrthrychol. Mae angen 
rhoi sylw teg i ystod o fuddiannau mewn sefyllfa lle gallai 
mater fod yn destun sylw sylweddol gan y cyfryngau a lle 
gallai’r disgwyliadau gan y cyhoedd fod yn uchel. 

Mae’n rhaid cael trefniadau adrodd clir, cytunedig 
ar gyfer cyd-graffu 
Bydd y trefniadau adrodd yn dra gwahanol i drosolwg a 
chraffu arferol gan y bydd ystod ehangach o sefydliadau’n 
ymwneud â’r mater. Yn y cyd-destun hwn, mae’n bosibl y 
bydd angen cydgysylltu ychwanegol a gallai’r argymhellion 
fod yn fwy ‘meddal’ eu natur. 



Cyd-graffu Fesul Cam
   

 
 

Adran B: Saith cam
 cyd-graffu 

87

Yn awr meddyliwch am y canlynol... 

Pa fodel cyd-graffu sy’n ymddangos yn fwyaf priodol 
i gyd-graffu yn eich rhanbarth. 

Sut gellid addasu eich cylch gorchwyl a’ch cynlluniau 
prosiect presennol ar gyfer cyd-graffu. 

A oes cyfleoedd i gydweithio ag awdurdodau cyfagos 
mewn meysydd fel hyfforddiant craffu neu gasglu 
tystiolaeth. 

A ellid cynnwys paratoi ar gyfer cyd-graffu yn rhaglen 
eich awdurdod ar gyfer datblygu aelodau. 

Pwy allai fod yn hyrwyddwr cyd-graffu ar gyfer eich 
awdurdod/rhanbarth. 

Sut gallai gwleidyddiaeth plaid gael ei rheoli o fewn 
y broses gyd-graffu. 

A allai strategaeth eich awdurdod ar gyfer ymgysylltu 
â’r cyhoedd gael ei haddasu ar gyfer cyd-graffu. 
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Adran C: 
Cipio effaith 
cyd-graffu  
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Dylanwadu ar ymddygiadau 

Mae mesur effaith craffu yn broses heriol bob amser 
a gallai ceisio cipio dylanwad cyd-graffu ar ymddygiadau 
fod yn arbennig o anodd. 

Er gwaethaf rhywfaint o bryder ynghylch bod yn 
destun craffu, gall cyd-graffu fod yn gyfle pwysig i 
bartneriaethau a sefydliadau eraill ymwneud â lledaenu 
ac ymgynghori ehangach ynghylch eu gwaith. 

I lawer o sefydliadau partner, bydd craffu’n broses 
newydd ond gall dealltwriaethau clir a rennir ynghylch 
natur craffu a pharatoi gofalus helpu i sicrhau bod 
y broses yn un adeiladol a chynhyrchiol. 

Wrth baratoi ar gyfer craffu a mynd ati i graffu, mae’r 
cynrychiolwyr a’r sefydliadau y creffir arnynt eisoes yn 
dechrau newid eu hymddygiad wrth iddynt fyfyrio ar eu 
penderfyniadau a’u polisïau a’u hystyried o ystod 
o safbwyntiau gwahanol. 

Hefyd mae cymhellion clir i sefydliadau sy’n destun 
cyd-graffu ymgysylltu â’r broses a’i chynnwys yn eu 
prosesau gwneud penderfyniadau. Er enghraifft, yn 
achos craffu ar iechyd, os bernir bod yr ymgysylltu â’r 
broses yn anfoddhaol ac nad oes amrywiadau o bwys 
mewn gwasanaethau lleol, yn aml bydd cynghorau 
lleol yn argymell nad oes angen ymgynghori’n llawn 
ynghylch penderfyniadau polisi (gweler y manylion dros  
y dudalen). 
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Cyd-graffu fel procsi effeithiol ar gyfer 
ymgynghori – gwasanaethau patholeg 
yn Ne-orllewin Lloegr

Roedd sesiwn dystiolaeth diwrnod cyfan ym Mryste yn 
gyfle i dri phwyllgor trosolwg a chraffu iechyd graffu ar 
gynlluniau’r GIG i ail-gyflunio gwasanaethau patholeg 
ar draws Bryste, De Sir Gaerloyw a Chaerfaddon a 
Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf. Roedd y tri phwyllgor 
wedi bod yn ymgysylltu â sefydliadau GIG am gyfnod 
o 18 mis cyn y sesiwn wrth i gynlluniau gael eu 
datblygu. 

Rhoddodd y sesiwn holi ac ateb helaeth rywfaint 
o sicrwydd i’r aelodau bod y cynigion terfynol yn 
ddatblygiad cadarnhaol ac er iddynt ofyn am ragor o 
sicrwydd ynghylch llywodraethu a’r amserlen ar gyfer 
cwblhau, daeth y pwyllgorau i’r casgliad cyffredinol 
nad oedd rhaid i’r GIG gynnal ymgynghoriad ffurfiol 
ynghylch gwasanaethau patholeg. 

O ganlyniad i ymgysylltu cynhyrchiol ac ymddiriedus 
o ran craffu, yn ôl swyddogion craffu yn Ne-orllewin 
Lloegr mae sefydliadau GIG bellach yn gwirfoddoli ac 
yn rhannu gwybodaeth yn gynnar am ddatblygiadau 
polisi â phwyllgorau craffu iechyd, fel mater o drefn.

Gallwch ddod o hyd i fanylion yma: bit.ly/1MrHq9h

Pwynt cyswllt: scrutiny@bristol.gov.uk
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Dylanwadu ar sefydliadau a’u penderfyniadau 

Gan fod y trefniadau adrodd ar gyfer cyd-graffu yn debygol 
o fod yn wahanol i brosesau trosolwg a chraffu arferol, 
mae dylanwadu ar sefydliadau a’u penderfyniadau a 
darparu tystiolaeth o effaith craffu yn debygol o fod yn her. 

Fel bob amser, mae angen i’r argymhellion fod yn rhai 
‘CAMPUS’ ac mae angen dyrannu’r cyfrifoldebau dros 
weithredu yn briodol, o gofio y gall argymhellion dargedu 
amryw sefydliadau, gan gynnwys nifer o awdurdodau lleol. 

Ar ben hynny, mae’n bwysig datblygu proses lle gall y rhai 
sy’n destun argymhellion ymateb yn ffurfiol a phriodol, gan 
gyfyngu ar yr angen i gydbwyllgorau craffu ‘geisio olrhain 
hynt’ cynnydd o ran argymhellion. Mae’r enghreifftiau dros 
y dudalen yn rhoi cipolwg inni ar adrodd ac argymhellion 
mewn dau achos o gyd-graffu.

Gall cytuno ar 
drefniadau ymateb
gyfyngu ar yr angen 
i graffu orfod ceisio 
olrhain hynt cynnydd 
o ran argymhellion
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Dylanwadu ar sefydliadau partneriaeth – 
Panel Craffu Bwrdd Partneriaeth Caerdydd  

Mae gan Banel Craffu Bwrdd Partneriaeth Caerdydd 
aelodaeth gyfun sy’n cynnwys cynghorwyr Caerdydd, 
aelodau anweithredol o sefydliadau partner y Bwrdd 
Partneriaeth, a chynrychiolydd cydraddoldebau 
ychwanegol. Yn dilyn ei waith yn 2012, cyflwynodd 
y Panel Craffu gyfres o argymhellion pwysig er mwyn 
gwella effeithiolrwydd y Bwrdd Partneriaeth. Roedd 
gan y Panel bryderon ynghylch anghysondeb o ran 
arferion ymgysylltu a bu’n argymell bod y Bwrdd yn 
cytuno i gydymffurfio ag Egwyddorion Cenedlaethol 
Ymgysylltu. Nododd yr aelodau hefyd broblemau 
i’r Bwrdd Partneriaeth o ran lledaenu arfer gorau 
ar draws ffrydiau gwaith, gan awgrymu sefydlu dull 
cyfathrebu i ddatrys hyn. Hefyd tynnodd y Panel sylw 
at gyfleoedd i rannu adnoddau, ynghyd â’r angen am 
gael fframwaith monitro trosfwaol. Yn olaf, mynegodd 
y Panel bryderon am gynrychiolaeth grwpiau 
lleiafrifol ar y Bwrdd Partneriaeth, ac awgrymodd 
fod cynrychiolydd lleiafrifol yn cael ei gynnwys. 
Yn gyffredinol, derbyniwyd argymhellion y Panel 
gan y Bwrdd, heblaw am yr argymhelliad ynghylch 
cynrychiolaeth grwpiau lleiafrifol. Fodd bynnag, 
mae’r Panel yn parhau i fonitro materion 
cydraddoldeb mewn perthynas â’r Bwrdd 
Partneriaeth. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma: bit.ly/1MrIxWG 

Pwynt cyswllt: Paul.Keeping@cardiff.gov.uk 



94

Dylanwadu ar y Bwrdd Iechyd Lleol – craffu 
ar iechyd meddwl yn Sir Gaerfyrddin 

Yn 2012/13 bu Fforwm Cydbwyllgor Craffu Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol Cyngor Iechyd Cymuned Sir 
Gaerfyrddin yn archwilio’r cynnydd a wnaed mewn 
perthynas â’r Mesur Iechyd Meddwl.  O ganlyniad 
i’w adolygiad, cyflwynodd y Fforwm gyfres o 
argymhellion ‘teg a realistig’ mewn dau gategori: 
roedd rhai’n ymwneud â sut mae gwasanaethau 
lleol yn trawsnewid er mwyn gwneud i wasanaethau 
weithio. Er enghraifft, mae’r rhain yn cynnwys 
argymhelliad y dylai’r fforwm barhau i fonitro 
gwasanaethau cefnogi Iechyd Meddwl y Bwrdd 
Iechyd a’r angen iddo dderbyn adroddiadau 
rheolaidd ar gynnydd. Roedd argymhellion eraill 
yn ymwneud â hyrwyddo agweddau cadarnhaol 
at iechyd meddwl ac yn cynnwys awgrym bod y 
Cyngor a’r Bwrdd Iechyd yn archwilio’r defnydd 
o ‘hyrwyddwyr’ a modelau rôl sydd wedi cael 
problemau iechyd meddwl. Yn gyffredinol, roedd 
Cadeirydd y Fforwm yn gadarn wrth adrodd am 
yr argymhellion gan ddatgan, ‘Rwy’n disgwyl i’r 
sefydliadau uchod (yn enwedig y cyrff statudol) 
roi sylw i’r argymhellion hyn ac ymateb iddynt’. O 
ganlyniad, mae’r argymhellion wedi eu cymeradwyo 
gan y Bwrdd Iechyd a’r Cyngor ac mae arwyddion 
eisoes eu bod yn cael eu gweithredu. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma: bit.ly/1AjiJFz

Pwynt cyswllt: CAReynolds@carmarthenshire.gov.uk
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Dylanwadu ar drafodaethau polisi 

Er bod adroddiadau cyd-graffu’n aml yn cynnwys 
argymhellion penodol ar gyfer sefydliadau allweddol, 
mae’r pwyslais ar bolisïau a gwasanaethau sy’n 
trawsdorri yn golygu bod cyd-graffu yn cael cryn gyfle 
i lywio, ffurfio a dylanwadu ar drafodaethau polisi, 
drwy ledaenu ymchwil a thystiolaeth arbenigol. 
 
Er enghraifft, defnyddiwyd yr adroddiad ar lifogydd a 
luniwyd gan awdurdodau Gwlad yr Haf yn sail i’r ddogfen 
ddiweddar, ‘20 Year Somerset Levels and Moors 
Flooding Plan’ a gomisiynwyd gan Adran yr Amgylchedd, 
Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) ac a gymeradwywyd 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd. 

Yn yr un modd, cynhyrchodd y craffu ar y Prosiect 
Gwyrdd gyfres o ganfyddiadau ac argymhellion ac 
iddynt arwyddocâd ehangach, y tu hwnt i ddylanwadu 
ar y penderfyniadau sydd i’w cymryd gan y consortia o 
awdurdodau lleol. Mae rhagor o fanylion dros y dudalen. 

Mae cyd-graffu’n 
darparu cyfleoedd 
i lywio trafodaethau 
polisi rhanbarthol 
a chenedlaethol 
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Dylanwadu ar arferion a pholisïau amgylcheddol 
– craffu ar y Prosiect Gwyrdd  

Pan ddaeth pum awdurdod lleol (Caerdydd, Caerffili, 
Casnewydd, Sir Fynwy a Bro Morgannwg) at ei gilydd 
i greu’r Prosiect Gwyrdd er mwyn caffael ateb ar 
gyfer trin gwastraff, sefydlwyd panel craffu cyfochrog 
a oedd yn cynnwys aelodau o’r pum awdurdod. Ar 
ôl casglu tystiolaeth gan ystod eang o arbenigwyr a 
buddiannau, cyflwynodd y panel gyfres o argymhellion 
pwysig. Er bod rhai o’r argymhellion hyn yn ymwneud 
yn uniongyrchol â chontract y Prosiect Gwyrdd, 
roedd y rhan fwyaf yn canolbwyntio ar effeithiau 
amgylcheddol ehangach ac felly roeddent wedi’u 
hanelu at sefydliadau Llywodraeth Cymru a’r DU, 
ymysg eraill. 

Er enghraifft, roedd y Panel Craffu yn argymell 
bod Llywodraeth Cymru yn deddfu ar gyfer monitro 
gronynnau aer yn yr amgylchedd ar lefel lleol, gan 
awgrymu hefyd fod yr Asiantaeth Diogelu Iechyd a 
Llywodraeth y DU yn neilltuo adnoddau ar fyrder 
er mwyn comisiynu ymchwil i ronynnau nano a 
gronynnau mân iawn a’u heffeithiau ar iechyd. Yn 
olaf, argymhellodd aelodau’r Panel fod Llywodraeth 
Cymru’n cychwyn strategaeth amgylcheddol, gyda’r 
nod o leihau’r llygredd gronynnol a gynhyrchir gan 
draffig ffyrdd, cartrefi, diwydiant, ac amaethyddiaeth. 

Gallwch ddod o hyd i’r adroddiad yma: bit.ly/1MtaqPQ

Contact: jonesj16@caerphilly.gov.uk
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Dysgu a gwella 

Yn yr un modd â phob agwedd ar drosolwg a chraffu, 
mae angen clir am gipio’r hyn a ddysgir yn sgil cyd-
graffu, ymgysylltu mewn gwerthusiad gonest myfyriol, 
a cheisio addasu a gwella’r broses graffu. 

Efallai y bydd awdurdodau am gynnwys myfyrio ar gyd-
graffu yn eu gweithdrefnau adrodd a’u hadolygiad craffu 
blynyddol. Fodd bynnag, bydd yn bwysig sicrhau bod y 
gweithdrefnau hyn yn cipio safbwyntiau cyd-graffwyr, 
tystion, a chynrychiolwyr sefydliadau y creffir arnynt.  

Fel arall, efallai y byddant yn dymuno cynnal adolygiadau 
penodol o waith cyd-graffu. Er enghraifft, yn ddiweddar 
bu Cyngor Sir Caerdydd yn adolygu effeithiolrwydd Panel 
Craffu Bwrdd Partneriaeth Caerdydd, gan wneud cyfres 
o welliannau o ganlyniad (gweler drosodd). 

Datblygu dulliau ar 
gyfer casglu adborth 
ar effeithiolrwydd 
cyd-graffu 
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Gwerthuso ac adolygu – Panel Craffu Bwrdd 
Partneriaeth Caerdydd 

Mae’r panel wedi gwneud peth gwaith craffu 
effeithiol, gan dynnu sylw at amryw broblemau sy’n 
cyfyngu ar effeithiolrwydd y Bwrdd Partneriaeth. Fodd 
bynnag, gan fod aelodau’r panel yn awyddus i sicrhau 
bod y cyd-graffu ar y  bartneriaeth mor effeithiol â 
phosibl maent yn neilltuo’r cyfarfod olaf bob blwyddyn 
i werthuso ac adolygu’r broses graffu. 

O ganlyniad, mae’r Panel Craffu wedi newid ei 
ymagwedd er mwyn sicrhau gwell ffocws i’w waith, 
ei fod yn fwy strategol a thematig ac er mwyn sicrhau 
bod cynghorwyr yn mabwysiadu persbectif trosfwaol 
yn hytrach na dod i fwy o gysylltiad â manylion ffrydiau 
gwaith. Felly, wrth gamu ymlaen mae’r Panel yn 
canolbwyntio ar effeithiolrwydd y bwrdd partneriaeth 
mewn perthynas â dwy thema: ‘Rheoli asedau’r 
sector cyhoeddus’ a ‘rhai nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant (NEETS)’. Hefyd nododd 
yr aelodau fod angen gwell cynllunio, ynghyd â gwell 
alinio â gwaith pwyllgorau craffu cynghorau eraill. 
Yn olaf, rhoddwyd gweithdrefnau ar waith gan y 
Panel er mwyn olrhain hynt argymhellion er mwyn 
arddangos eu heffaith.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma: bit.ly/1MrIxWG 

Pwynt cyswllt: Paul.Keeping@cardiff.gov.uk
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Mae profiadau diweddar o gyfnewid a dysgu gan 
gymheiriaid o ganlyniad i astudiaeth gwella craffu 
Swyddfa Archwilio Cymru yn debygol o fod yn ddefnyddiol 
yng nghyd-destun datblygu cyd-graffu effeithiol. Nododd 
Swyddfa Archwilio Cymru ymrwymiad clir i ddysgu a 
gwella o ganlyniad i’w gwaith ac mae’n adrodd bod 
llawer o awdurdodau wedi parhau i rannu gwybodaeth 
er mwyn gwella arfer.

Er bod y Timau Cyfnewid a Dysgu gan Gymheiriaid 
ar gyfer astudiaeth Swyddfa Archwilio Cymru yn 
gweithredu ar lefel awdurdod lleol, gall y fethodoleg 
hon gael ei defnyddio yn yr un modd ar gyfer 
cyd-graffu. Er enghraifft, gallai craffwyr ddymuno 
arsylwi aelodau’n gweithio gyda phartneriaid i gyd-graffu 
ar iechyd a gofal cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin neu 
fyrddau partneriaeth yng Nghaerdydd, Abertawe neu 
Rhondda Cynon Taf. 

Hefyd gallai fod yn briodol i graffwyr ddysgu gan 
gymheiriaid y tu allan i Gymru ac arsylwi cyd-graffu 
ar iechyd neu fath arall o gyd-graffu sydd ar waith 
yn Lloegr. 

Ystyried defnyddio 
methodoleg adolygu 
gan gymheiriaid 
Swyddfa Archwilio 
Cymru ar gyfer 
cyd-graffu 
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