
 

  

 

 

 

 

ADRODDIAD 

CRAFFU 

DWYFLYNYDDOL 

2020-22 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN 

TACHWEDD 2020 - MAWRTH 2022 

 



 

 

1 

 

                                                                                                                                                
                                                                              Tudalen 
 

Croeso                                                                                     2 
 

Trosolwg a Chraffu yn Nhorfaen                                                 3 
 

Craffu Torfaen mewn Rhifau   
- Faint o graffu gwnaethom ni?                                                                                   4 
- Pa mor dda wnaethom ni?                                                                                        5 
- Beth oedd canlyniadau'r craffu?                                                                 6 

 

 Datblygiadau a Gyflenwyd Trwy'r Flwyddyn                                                                   7 
- Hunanwerthusiad a hyfforddiant                                                                               7 
- Ymgysylltu â thrigolion                                                                                              8 
- Cynllun Gweithredu ar gyfer Llywodraethiant a Gwelliant                                        9 
- Adolygiad SAC o Graffu                                                                                           9 
- Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol                                                         9 
- Effaith Craffu                                                                                                           10 

          

Datblygiadau a Gynllunnir ar gyfer y Dyfodol                         11 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu a Chraffu Cymunedau Glanach                       12 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach                                                      15 
   

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg                                                 18 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Llewyrchus              21 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau a Materion Trawsbynciol            24 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r BBC                                                                  27 
 

  

CYNNWYS 



 

 

2 

 

TROSOLWG A CHRAFFU 

 
 

 Croeso...... 
 
....i adroddiad dwyflynyddol Cyngor Torfaen o'i swyddogaeth drosolwg a chraffu 
 
Mae'r adroddiad hwn yn amlygu'r gwaith a wnaed gan bum pwyllgor trosolwg a chraffu'r Cyngor a 
Phwyllgor TaCh y BGC yn ystod blynyddoedd dinesig 2020/21 a 2021/22.  Mae'n cyflwyno'r 
datblygiadau diweddar yn swyddogaeth drosolwg a chraffu'r Cyngor ac yn rhoi manylion y cynnydd a 
wnaed yn y 2 flynedd flaenorol i gryfhau perfformiad, ac mae'n amlygu sut mae'r Cyngor wedi 
goresgyn yr anawsterau a wynebwyd wrth gyflenwi craffu effeithiol trwy bandemig. Yn olaf, mae'n 
tanlinellu hefyd cynigion i wella a datblygu'r swyddogaeth drosolwg a chraffu yn y dyfodol. 
 
Fe wnaeth amserlen y cyfarfod craffu ffurfiol gymryd seibiant ym mis Mawrth 2020 gydag argyfwng 
iechyd cyhoeddus Covid-19, a'i effaith sylweddol ar fusnes y Cyngor yn arwain at angen ar unwaith 
i'r Cyngor ganolbwyntio ar ymateb gweithredol lleol.  Gyda llacio mesurau'r cyfnod clo, a dychwelyd 
o'r newydd i ‘fusnes fel arfer’, ailddechreuodd cyfarfodydd blwyddyn graffu 2019-20 a dod i ben ym 
mis Medi / Hydref 2020, fel cyfarfodydd o bell. Doedd cwblhau'r rhaglen waith a bennwyd yn y 
sesiynau cynllunio gwaith yng Ngorffennaf 2019 ddim i'w weld yn briodol nac yn amserol bellach o 
ystyried faint roedd y Cyngor wedi newid dros 6 mis y pandemig. Felly, pan ddychwelodd y broses 
graffu, fe wnaeth pob pwyllgor ystyried un eitem adferiad Covid brys. Cynhaliodd pob pwyllgor eu 
sesiynau gweledigaeth ar gyfer blwyddyn 2020/21 yn Rhagfyr 2020. 
 
Oherwydd yr oedi wrth gynnal sesiynau gweledigaeth 2020/21, roedd blwyddyn graffu 2020/21 yn 
llawer byrrach gyda lle i ddim ond 2 gyfarfod i bob pwyllgor craffu. Yn unol â chyfarwyddyd LlC 
(Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020) a ddaeth i rym ar 22ain 
Ebrill 2020, cafwyd trefniadau dros dro ar gyfer cynnal cyfarfodydd awdurdodau lleol, ac i'r cyhoedd 
a'r wasg gael mynd i'r cyfarfodydd yma yn ystod pandemig COVID-19. Roedden nhw'n galluogi 
awdurdodau lleol i gynnal cyfarfodydd ar sail mynychu o bell ac yn diddymu'r gofyniad i gynnal 
cyfarfodydd yn gyhoeddus. O ganlyniad i'r cyfyngiadau Covid newydd a pharhaus yma ar y pryd, 
parhawyd i gynnal cyfarfodydd craffu yn 2020/21 trwy Microsoft Teams. 
  
Ym Mai 2021, cyflwynwyd pwyllgorau craffu hybrid, gydag aelodau'n mynychu cyfarfodydd naill ai o 
beth neu'n bersonol yn Siambr y Cyngor a'r cyhoedd yn gallu gwylio cyfarfodydd yn fyw trwy dudalen 
gweddarlledu'r Cyngor. Ym Mehefin 2021, dychwelwyd at weledigaeth o flwyddyn ddinesig lawn o 
gyfarfodydd craffu ar gyfer 2021-22. 
 
Mae nifer o wersi wedi eu dysgu dros y 2 flynedd ddiwethaf gan gynnwys pa mor dda gall craffu 
ymateb ac addasu i weithredu mewn ffyrdd newydd ac arloesol. Byddwn yn adeiladu ar y gwersi a'r 
hyn a ddysgwyd yn y 2 flynedd ddiwethaf a phrofiad yr argyfwng iechyd cyhoeddus i barhau i fynd ati 
i graffu mewn ffordd effeithiol, tryloyw ac effeithlon. 
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 Trosolwg a Chraffu yn Nhorfaen...         
 

Mae trosolwg a chraffu o fewn y Cyngor yn cael ei arwain gan aelodau drwy bum pwyllgor, sef: 

 Cymunedau Glanach; 

 Cymunedau Iachach; 

 Cymunedau Ffyniannus; 

 Addysg; 

 Adnoddau a Materion Trawsbynciol 

Mae pob pwyllgor yn cynnwys deg aelod etholedig, sy'n adlewyrchu cydbwysedd gwleidyddol y 
Cyngor cyfan. Cymeradwywyd aelodaeth y pwyllgorau yn 2020/21 gan y Cyngor yn ei gyfarfod 
blynyddol ar 20 Hydref 2020. Cymeradwywyd aelodaeth y pwyllgorau yn 2021/22 gan y Cyngor yn ei 
gyfarfod blynyddol ym Mai 2021. 
 
Parhaodd y Pwyllgor Adnoddau a Materion Trawsbynciol i edrych ar faterion sy'n cael effaith ar draws 
y Cyngor. Mae aelodaeth y pwyllgor hwn yn cynnwys aelodau anweithredol yn gyfan gwbl.  
 
Mae yna hefyd Bwyllgor TaCh y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n craffu ar waith BGC 
Torfaen. Aelodaeth y pwyllgor yma yw pum cadeirydd y pwyllgorau craffu ac mae'n cyfarfod dwywaith 
y flwyddyn. 
 
Yn ogystal â'r pum pwyllgor trosolwg a chraffu unigol, mae gan y Cyngor Bwyllgor Trosolwg a 
Chraffu'r Cyngor, sy'n cynnwys yr holl aelodau nad ydynt yn rhan o Gabinet y Cyngor. Mae'r pwyllgor 
yma'n cyfarfod dim ond yn ystod cyfarfod o'r Cyngor llawn er mwyn ystyried heriau i benderfyniadau'r 
Cabinet. Yn ystod y 2 flynedd ddinesig ddiwethaf, ni chafwyd unrhyw heriau gan aelodau'r pwyllgor 
craffu ac felly ni chynhaliwyd unrhyw gyfarfodydd Trosolwg a Chraffu'r Cyngor yn ystod y cyfnod 
hwnnw. 
 
Mae manylion llawn gwaith y pwyllgorau yma'n cael eu hamlygu yn yr adroddiad yma 
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CRAFFU TORFAEN MEWN RHIFAU 
 

 

Faint o Graffu Gwnaethom Ni? 

Mae'r dewis parhaus am agendâu "eitem sengl" ar gyfer yr holl gyfarfodydd pwyllgor trosolwg a chraffu 
wedi sicrhau y cwblheir heriau manwl ar gyfer pob eitem dan drafodaeth a bod argymhellion clir, 
ystyrlon yn cael eu gwneud i’r Aelodau Gweithredol a Phrif Swyddogion perthnasol. 
 

Gyda chraffu'n cael ei ohirio am ryw 6 mis, er mwyn cwblhau’r rhaglenni gwaith perthnasol, aeth pob 
pwyllgor i mewn i Hydref 2020. Roedd blwyddyn graffu 2020-21 yn llawer byrrach felly, gydag amser i 
ddim ond 2 prif gyfarfod i bob pwyllgor. Gyda chyflwyno system o gyfarfodydd hybrid ym Mai 2021, 
aeth amserlenni cyfarfodydd yn ôl at y drefn arferol gan ganiatáu i aelodau gynllunio rhaglen lawn o 
gyfarfodydd craffu ym 2021/22. Cynhaliwyd sesiwn cyn yr agenda ar gyfer pob cyfarfod lle 
penderfynodd yr holl aelodau pwyllgor a chyfetholedig strategaeth holi ar gyfer y cyfarfod.  
 

Dyw hi ddim wedi bod yn bosibl bob amser dros y 2 flynedd ddiwethaf i aelodau craffu ymgymryd â 
dulliau gwaith llai ffurfiol fel ymweliadau neu gyfarfodydd â grwpiau o bobl, serch hynny, mae aelodau 
craffu wedi gallu cynnal dulliau gwaith llai ffurfiol eraill i ysbrydoli ac ehangu mewnwelediad eu gwaith. 
Mae hyn wedi cynnwys defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ddeall barn trigolion, siarad ag arbenigwyr 
a rhanddeiliaid perthnasol ar-lein ac ymgymryd â gwaith ymchwil ac adolygu manwl. Mae pwyllgorau 
hefyd wedi gwahodd tystion / gwahoddedigion allanol i'w cyfarfodydd yn rheolaidd er mwyn helpu i 
ehangu eu gwybodaeth o'r mater dan sylw. Mae hyn wedi cynnwys cyfranogiad Aelodau Gweithredol, 
Prif Swyddogion, Arweinwyr Tîm, swyddogion o awdurdodau lleol eraill, darparwyr gwasanaethau a 
defnyddwyr gwasanaethau, rheolyddion allanol; a chyrff proffesiynol eraill, er bod hyn, dros y 2 flynedd 
ddiwethaf, wedi bod trwy MS Teams yn hytrach nag yn bersonol. Mae'r rheiny a wahoddwyd i gymryd 
rhan mewn craffu dros y 2 flynedd ddiwethaf wedi cynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan, 
Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru, Cymdeithasau Tai, Bargen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, Cymdeithas Rhagoriaeth Gwasanaethau Cyhoeddus a phobl fusnes leol. 
 

Mae aelodau'r Cabinet wedi mynychu cyfarfodydd craffu i ateb cwestiynau a darparu gwybodaeth pan 
wahoddwyd hwy i wneud hynny gan y pwyllgor. Mae presenoldeb y cabinet mewn cyfarfodydd craffu yn 
ddangosydd da bod rôl  ‘dal i gyfrif’  craffu yn gweithredu’n dda. Yn ystod 2020/21 mynychodd yr Aelodau 
Gweithredol gyfarfodydd craffu ar 8 achlysur ac ar 7 achlysur yn 2021/22 (hyd yn hyn). 
 

Mae 8 o arbenigwyr / gwahoddedigion wedi cyfrannu at gyfarfodydd pwyllgor, naill ai trwy MS Teams yn 
ystod cyfarfod neu drwy gyfraniadau e-bost yn 2020/21 ac 17 yn 2021/22. Mae presenoldeb 
gwahoddedigion wedi gostwng yn sylweddol dros y 2 flynedd ddiwethaf, serch hynny mae hyn yn 
adlewyrchu anawsterau a wynebwyd yn ystod y pandemig gan sefydliadau eraill sydd wedi canolbwyntio 
ar ddyletswyddau gweithredol a heb fod â'r capsiti i dderbyn gwahoddiadau i fynychu cyfarfodydd craffu. 

 

  FAINT O GRAFFU GWNAETHOM NI? 

 2020/21 2021/22 
(at 

ddyddiad 
yr 

adroddiad) 

Nifer y Cyfarfodydd Pwyllgor:  
 

10 16 

Nifer y cyfarfodydd a fynychwyd gan Aelod Gweithredol: 8 7 

Nifer y gwahoddedigion sy'n mynychu / cyfrannu at gyfarfodydd 
pwyllgor: 

8 17 
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Wrth i ni ddychwelyd at y drefn arferol wrth i ni ddod allan o'r pandemig, rydym yn gweld cynnydd nawr 
yn y nifer o arbenigwyr / gwahoddedigion sy'n mynychu cyfarfodydd. 

 

  PA MOR DDA WNAETHOM NI? 

 2020/21 2021/22 

Presenoldeb Cynghorwyr ar gyfartaledd mewn 
cyfarfodydd Craffu: 
 

70% 74% 

Nifer a wyliodd gweddarllediadau: Dd/B 256 

 

 

 
Pa Mor Dda Wnaethom Ni? 
 
Oherwydd y cyfnod clo, a chydag aelodau'n chwarae rhan fawr mewn gwaith cymunedol, teimlwyd y 
byddai'n fwy priodol gohirio cynnal yr arolwg blynyddol tan haf 2021. Addaswyd yr arolwg i gynnwys 
cwestiynau a fyddai'n canfod barn aelodau ynglŷn â pha mor effeithiol mae craffu wedi bod trwy gydol y 
pandemig ac asesu pa mor dda yr oedden nhw'n teimlo eu bod wedi cael eu cefnogi gan y tîm craffu i 
addasu i'r ffyrdd newydd o gynnal gwaith craffu. Felly, ni allwn gymharu â phob agwedd a chanlyniad yn 
yr arolwg blaenorol, serch hynny mae yna gymaryddion eraill y gallwn eu defnyddio i wneud asesiad. 
 
Mae cyfradd presenoldeb cynghorwyr yn mesur agwedd bwysig ar effeithiolrwydd gan ei bod yn 
adlewyrchu ymgysylltiad cynghorwyr yn y broses graffu. Tîm Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor sy'n 
casglu ffigurau presenoldeb cynghorwyr ac yn eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Ffigwr presenoldeb 
2020/21 yw 70% ar gyfer pob pwyllgor, sydd yn uwch na ffigwr y llynedd, sef 65%. (Mae presenoldeb 
pwyllgorau craffu unigol ac aelodau yn cael eu gosod yn fanwl yn nes ymlaen yn yr adroddiad yma.) 
Ffigwr presenoldeb 2021/22 yw 74% sy’n gynnydd pellach o’r 70% yn 2020/21. Mae'r cynnydd yma mewn 
presenoldeb, ynghyd â'r atebion yn Arolwg Craffu'r Aelodau, yn adlewyrchu dewis yr aelodau o blaid, a 
buddion cyflwyno, system hybrid ar gyfer cyfarfodydd craffu. 
 
Cyfanswm y rheiny fu'n gwylio'r cyfarfodydd pwyllgorau craffu i gyd yn 2021-22 (hyd yn hyn) oedd 256, 
sydd i weld ar y cychwyn yn ffigwr isel, serch hynny, mae'r gostyngiad sylweddol yn nifer y cyfarfodydd 
wedi arwain at fod llai i gyfarfodydd ar gael i'w gwylio. Serch hynny, yn anffodus hyd yn oed o ystyried y 
nifer is o gyfarfodydd sydd ar gael i'w gwylio, y cyfartaledd o'r nifer yn gwylio cyfarfodydd (a gafodd eu 
gweddarlledu yn fyw) oedd 16, sef hanner y cyfartaledd blaenorol o 32. Mae'n bwysig ein bod yn myfyrio 
ar y ffigurau hyn wrth ystyried ffyrdd o gynyddu ymgysylltiad y cyhoedd yn y broses graffu wrth symud 
ymlaen, a bydd hyn yn un o'r blaenoriaethau allweddol i'w datblygu yn y flwyddyn sydd i ddod 
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  BETH OEDD CANLYNIADAU'R CRAFFU? 
 2020/21 2021/22 

Nifer yr argymhellion a wnaed:         51          111 

Nifer yr argymhellion a dderbyniwyd:         39           64 

Nifer yr argymhellion a wrthodwyd:          3            7 

Nifer yr argymhellion a nodwyd er mwyn eu hystyried:          9           40 
 

 

 

Beth Oedd Canlyniadau'r Craffu? 
 
Mae pro-fformâu argymell yn rhan sefydledig o'r broses graffu yn Nhorfaen. Maent yn caniatáu i'r pwyllgor 
gyfathrebu'n gyflym ac yn effeithlon, yn uniongyrchol a'r aelodau gweithredol perthnasol. Mae aelodau'r 
pwyllgor yn gwneud argymhellion ar gyfer gwella, gan adlewyrchu trafodaethau mewn cyfarfodydd 
pwyllgor sy'n gofyn am ymateb amserol gan yr Aelod Gweithredol / Prif Swyddog. 
 
Mae'r gyfradd y mae Aelodau Gweithredol yn derbyn argymhellion craffu yn ddangosydd da, o ran a yw 
craffu yn gwneud argymhellion cryf yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn.  
 
Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 51 o argymhellion yn 2020-21, lle; 
 

• Cafodd 39 (76%)  - eu derbyn 

• Cafodd  9 (18%)  - eu nodi er mwyn eu hystyried 

• Cafodd  3 (6%)  - eu gwrthod. 
 

Manylir ar ddadansoddiad fesul pwyllgor, isod yn yr adran bwyllgorau. Yn 2020-21 roedd canran y 
penderfyniadau a dderbyniwyd yn debyg i 2019-20 gyda 76%  
 
Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 111 o argymhellion yn 2021-22 (ar adeg yr adroddiad yma) 
lle; 
 

• Cafodd 64 (58%)  -  eu derbyn 

• Cafodd 40 (36%)  -  eu nodi er mwyn eu hystyried 

• Cafodd 7 (6%)  -  eu gwrthod. 
 

Manylir ar ddadansoddiad fesul pwyllgor yn yr adran bwyllgorau isod. Mae'r canran o benderfyniadau a 
dderbyniwyd i lawr o 76% yn 2020-21 i 58% yn 2021-22, serch hynny, roedd nifer yr argymhellion a 
nodwyd i'w ystyried i fyny o 18% i 36% gan ddangos bod aelodau'n dal i wneud argymhellion o bwys. 
(Dylid nodi bod y ffigyrau ar gyfer 2021-22 dim ond yn adlewyrchu hanner y cyfarfodydd craffu, oherwydd 
amseru'r adroddiad yma) 
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Datblygiadau a gyflenwyd yn ystod y flwyddyn ...                                                                    
 
Mae ein dulliau trosolwg a chraffu wedi addasu mwy trwy gydol 2020-21 a 2021-22 nag erioed o’r blaen.   
 

Hunanwerthusiad a hyfforddiant ...                                                                                   
 
Mae cyfarfodydd anffurfiol wedi eu cynnal â'r Cadeiryddion Craffu i gyd trwy Teams, i fyfyrio a 
hunanwerthuso perfformiad pob pwyllgor, i drafod unrhyw faterion cychwynnol gyda chyflwyno systemau 
cyfarfodydd hybrid ac asesu canlyniadau Arolwg Craffu'r Aelodau 
 
Pob blwyddyn, mae'r tîm cymorth craffu'n cynnal Arolwg Craffu Aelodau er mwyn canfod barn aelodau 
am y gefnogaeth y maen nhw'n ei derbyn er mwyn cyflawni eu rolau, am y broses graffu, ac am effaith a 
chanlyniadau gweithgareddau craffu. Eleni, cafodd yr arolwg ei ail-ddylunio, gan gynnwys cwestiynau i 
asesu barn yr aelodau am sut roedd y broses graffu wedi ei haddasu mewn ymateb i weithio mewn ffordd 
wahanol o ganlyniad i'r pandemig a phenderfynu barn aelodau ynglŷn â sut roedden nhw am i graffu 
addasu ar gyfer y dyfodol. 
 
Canfyddiadau Allweddol yr Arolwg:- 
 
Agweddau Cadarnhaol: 
➢ Roedd 77% o aelodau yn yr arolwg yn teimlo llawn mor gymwys, neu'n fwy cymwys i graffu trwy gydol 

y pandemig; 
➢ Atebodd 88% o aelodau eu bod yn cael eu cefnogi'n dda neu'n llawn gan y tîm cymorth craffu 
➢ Mae 76% o aelodau credu bod y broses creu gweledigaeth yn arwain pwyllgorau craffu i ystyried y 

materion cywir: 
➢ Roedd 76% o aelodau craffu'n teimlo bod y pwyllgorau wedi ystyried y materion cywir i gefnogi ymateb 

Covid y Cyngor; 
➢ Mae 83% o aelodau'n ystyried bod y cyfarfodydd cyn agenda yn ddefnyddiol; 
➢ Roedd 71% o'r aelodau yn yr arolwg yn fodlon gyda'r ymatebion a gafwyd o'r Aelod Gweithredol i 

argymhellion y pwyllgor 
➢ Atebodd 88% o'r aelodau i ddweud bod craffu'n cael effaith; 
➢ Roedd 59% o'r aelodau'n teimlo bod craffu rhithiol wedi bod mor effeithiol, os nad yn fwy effeithiol, yn 

ystod y pandemig; 
 
Meysydd i ganolbwyntio mwy arnyn nhw yn 2022/23: 
➢ Mae 41% o'r aelodau'n credu bod y rhaglen waith yn cael ei harwain gan yr aelodau 
➢ Mae 35% o'r aelodau'n teimlo fod y cyhoedd wedi eu hymgysylltu’n ddigonol â'r broses graffu 

 
Mae cynllun gweithredu wedi ei ddatblygu er mwyn mynd i'r afael â chanfyddiadau'r arolwg a bydd yn 
cael ei adolygu'n rheolaidd a'i ddatblygu mewn ymgynghoriad â Chadeiryddion y pwyllgorau craffu, yn y 
Cyfarfodydd Anffurfiol i Gadeiryddion. 

 
Yn ogystal â'r Arolwg Blynyddol, mae Arolwg Ar Ôl Craffu wedi ei ddatblygu a'i gyflwyno hefyd. Ar ôl pob 
cyfarfod, danfonir y ddolen at bob aelod o'r pwyllgor, swyddogion perthnasol a gwahoddedigion i'w 
gwblhau ac ystyried y gwaith cyn y cyfarfod, a'r cyfarfod ei hun. Mae canlyniadau'r arolygon yma'n cael 
eu monitro'n rheolaidd er mwyn i newidiadau gael eu gwneud neu i fynd i'r afael â materion. 
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Ymgysylltu â thrigolion ... 
 
Mae'r aelodau trosolwg a chraffu wedi defnyddio sianeli cyfryngau cymdeithasol y Cyngor yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf - sef Facebook a Twitter - i geisio barn dinasyddion sydd â diddordeb. Mae pob 
adroddiad trosolwg a chraffu yn cael eu postio cyn y cyfarfodydd ac mae unrhyw farn neu sylwadau a 
wneir yn cael eu hystyried gan yr aelodau yn eu cyfarfodydd cyn yr agenda i lywio eu cwestiynau ar gyfer 
gwahoddedigion a swyddogion. Mae ymgysylltiad ar-lein gyda'r cyhoedd wedi bod yn bwysicach nawr 
nag erioed dros y 2 flynedd ddiwethaf.  
 
Lle mae'r mater sy'n cael ei graffu yn briodol, mae'r tîm cymorth craffu yn gweithio gyda'r tîm cyfathrebu i 
geisio barn y cyhoedd ac mae'r aelodau wedi defnyddio'r safbwyntiau hyn mewn cyfarfodydd i lywio'r 
ffordd y maent yn herio a chwestiynu swyddogion. Ceisiodd Pwyllgor TaCH Cymunedau Glanach farn y 
cyhoedd ar Faterion Parcio Trigolion, ceisiodd Pwyllgor T a Ch farn ar y Drafft Strategaeth Economi a 
Sgiliau - Amcanion ac Amrediad a cheisiodd y Pwyllgor Addysg farn am nifer o faterion addysg. Cawsom 
lefel arbennig o dda o ymgysylltiad o bostiadau Facebook mewn perthynas â'r postiad Datblygiad 
Gweledigaeth Strategol ar gyfer Camlas Mynwy ac Aberhonddu 
 
Mae'r adborth ar yr argymhellion a wnaed yn dilyn y craffu hefyd yn cael eu postio ar gyfryngau 
cymdeithasol, felly gall dinasyddion weld canlyniad eu cyfranogiad a chanlyniad y gweithgaredd craffu. 
 
Mae tudalen ‘Awgrymu eitem i Graffu Arni’  ar gael ar wefan y Cyngor. Mae'n gwahodd awgrymiadau gan 
aelodau'r cyhoedd am eitemau i graffu arnynt gan bwyllgor trosolwg a chraffu.. Yn anffodus nid yw 
cyfleuster hwn yn cael ei ddefnyddio cymaint ag yr hoffem, felly wrth symud ymlaen mae angen i ni ei 
hyrwyddo'n fwy eang i'r cyhoedd.  
 
Mae cyfraniad cyhoeddus yn allweddol, yn enwedig yn ystod y broses creu gweledigaeth. Gofynnir am 
eu barn, a barn Panel y Bobl a'r Fforwm Ieuenctid, cyn sesiynau creu gweledigaeth, er mwyn penderfynu 
pa faterion sy'n bwysig iddyn nhw a'r hyn y maen nhw'n credu dylai pwyllgorau fod yn craffu arno. 
Ysgrifennodd aelod o'r cyhoedd i awgrymu ein bod yn edrych ar barcio ar balmentydd, a arweiniodd at 
fod adroddiad  ‘Problemau Parcio Trigolion’ yn mynd at bwyllgor TaCH Cymunedau Glanach ym Mai 
2021. Cyflwynwyd awgrym pellach yn gofyn am graffu ar gyfleoedd yn ystod y dydd gan drigolyn a 
derbyniwyd adroddiad ‘Trawsnewid Cyfleoedd yn ystod y Dydd’ gan y Pwyllgor TaCh Cymunedau 
Glanach yn Ionawr 2022 
 
Mae manylion pellach am yr adroddiadau hyn ac argymhellion a wnaed yn dilyn y gweithgaredd craffu yn 
ymddangos nes ymlaen yn yr adroddiad hwn. 
 
Mae'r Pwyllgorau Craffu wedi cadw perthynas agos â Phanel Pobl Torfaen a'r Fforwm Ieuenctid, gan 
ymgysylltu â'u haelodau yn ystod y broses o gynllunio gwaith ac fel rhan o broses casglu tystiolaeth yn 
ystod y broses graffu. Diolchwn iddyn nhw am eu hymgysylltiad parhaus a'u cyfraniadau. 

 
 
 
 
 
 

https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s47383/Cleaner%20and%20Prosperous%20Scrutiny%20-%20Canal%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s47383/Cleaner%20and%20Prosperous%20Scrutiny%20-%20Canal%20Final.pdf
https://www.torfaen.gov.uk/en/Forms/Others/Suggest-an-item-for-Scrutiny.aspx
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Cynllun Gweithredu ar gyfer Llywodraethiant a Gwelliant                                                               
 

Mae unrhyw argymhellion ar gyfer gwasanaeth penodol a wneir gan reolyddion allanol y Cyngor yn cael 
eu derbyn gan Bwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio'r Cyngor, a fydd yna'n cyfeirio'r mater i'w fonitro gan 
bwyllgor trosolwg a chraffu perthnasol y Cyngor. Cyflwynwyd proses atgyfeirio newydd yn 2021 er mwyn 
sicrhau cyfathrebu effeithiol rhwng y Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio a'r pwyllgorau craffu. 
 

Mae pob pwyllgor trosolwg a chraffu yn adrodd yn ôl i Bwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio'r Cyngor yn 
flynyddol gyda diweddariad ar gynnydd yng nghyd-destun argymhellion a chynigion ar gyfer gwella a 
wneir gan ein rheolyddion allanol. Bydd adroddiadau ar y cynnydd diweddaraf yn cael eu paratoi ar gyfer 
pob atgyfeiriad ac yn cael eu hadrodd yn ôl i'r pwyllgorau craffu perthnasol at ddibenion sicrwydd ym 
Mawrth 2021. Os bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu a / neu'r Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio yn 
amlygu unrhyw bryderon am y cynnydd a wnaed wrth fynd i'r afael â'r argymhellion a gytunir, bydd 
adroddiad yn cael ei baratoi i'w ystyried gan y Cabinet. 
  

Adolygiad Archwilio Cymru o Graffu 
 

Yn ystod 2017/18, adolygodd Archwilio Cymru'r trefniadau craffu ar draws pob cyngor yng Nghymru gan 
archwilio pa mor 'addas ar gyfer y dyfodol' oedd eu swyddogaethau craffu. Ystyriodd yr adolygiad sut mae 
swyddogaeth graffu'r cyngor yn cynnwys Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (2015) mewn perthynas â'u 
swyddogaeth graffu. Buont hefyd yn edrych ar sefyllfaoedd cynghorau o ran eu gallu i ymateb i heriau yn 
y dyfodol. Cafodd canfyddiadau’r adolygiad, ‘Trosolwg a Chraffu: Addas i'r Dyfodol?’ eu cyhoeddi yng 
Ngorffennaf 2018 
 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys rhai cynigion ar gyfer gwella yr aethpwyd i'r afael â nhw ac sy'n parhau i 
gael sylw. Paratowyd cynllun gweithredu a'i ddiweddaru'n rheolaidd mewn ymateb i'r canfyddiadau hyn. 
Cyflwynwyd y cynllun gweithredu diweddaraf i'r Pwyllgor Archwilio ar 20fed Hydref 2021 
 

Un o'r meysydd allweddol ar gyfer datblygiad yn y flwyddyn ddiwethaf oedd cyflwyno adroddiad ‘Eitem ar 
gyfer y Cyfarfod Nesaf’ ac atodiadau, fel rhan o'r agenda. Mae'r adroddiad newydd yma'n helpu i 
ganolbwyntio ar a llywio trafodaethau am yr eitemau mwyaf priodol i'w hystyried yn y cyfarfod nesaf. Mae'r 
atodiadau'n ystyried yr eitem a ddewiswyd ar adeg creu'r weledigaeth, unrhyw atgyfeiriadau o'r Pwyllgor 
Llywodraethiant ac Archwilio a'r Blaengynllun Gweithredol. Mae hyn wedi galluogi'r Cyngor i alinio 
rhaglenni gwaith pwyllgorau trosolwg a chraffu yn agosach â rhaglenni'r Cabinet gan ganiatáu i'r 
pwyllgorau gael mwy o effaith wrth ystyried penderfyniadau a pholisïau arfaethedig (a oedd yn 
argymhelliad allweddol yn adroddiad Archwilio Cymru). Hefyd, mae hyn wedi sicrhau bod rhaglenni gwaith 
craffu wedi bod yn fwy adweithiol a hyblyg. 
 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus gyflawni 
datblygiadau cynaliadwy - y broses o wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
Cymru, gan sicrhau bod ein holl feysydd gwasanaeth yn rhoi ystyriaeth briodol iddo fel bod y 
gwasanaethau a ddarparwn yn bodloni anghenion y presennol heb gyfaddawdu gallu'r cenedlaethau'r 
dyfodol i wneud yr un peth. Mae Cyngor Torfaen yn gorff cyhoeddus dynodedig o dan Ddeddf LlCD, felly 
mae ganddo ddyletswydd i sicrhau ei bod yn rhoi ystyriaeth ddyledus i'r ddeddf newydd.  
 

Mae'r cyngor wedi datblygu asesiad lles y mae bellach yn ofynnol i'w gynnwys gyda'r holl adroddiadau 
sy'n cael eu cyflwyno ar bolisïau neu wrth ddatblygu strategaethau newydd. Fodd bynnag, o dan y Ddeddf, 
mae hi'r un mor bwysig adlewyrchu gofynion y Ddeddf yn briodol yn ein holl drefniadau craffu. Bydd angen 
i hyn fod yn faes allweddol ar gyfer datblygiad aelodau yn y flwyddyn sydd o'n blaen. 

http://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s35704/2.Appendix%201%20-%20Scrutiny%20fit%20for%20the%20Future.pdf.pdf
http://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s35704/2.Appendix%201%20-%20Scrutiny%20fit%20for%20the%20Future.pdf.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=138&MId=6380&Ver=4
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Effaith Craffu                                                                                                      
 
Mae'n bwysig gwybod bod gwaith ac ymdrechion aelodau craffu yn cael effaith gadarnhaol ac yn gwneud 
gwahaniaeth ac yn ychwanegu gwerth. Fel y cyfryw, mae'r holl bwyllgorau yn parhau i fonitro effeithiau 
eu hargymhellion. Mae hyn yn sicrhau bod argymhellion craffu yn cael eu gwerthuso'n briodol i wella 
effeithiolrwydd y swyddogaeth, gan gynnwys adolygu unrhyw waith dilynol yn erbyn y camau gweithredu 
arfaethedig a chanlyniadau archwilio. 
 
Mae'n rhaid i bob eitem posibl ar gyfer gweithgaredd craffu gael ei gyflwyno mewn templed gweledigaeth, 
sy'n cynnwys adran ar yr effaith a fwriedir o graffu eitem benodol. Mae'r rhain yn cynnwys effeithiau fel 
monitro perfformiad, magu hyder, a / neu ddatblygu polisi / adolygu polisi. Pwysleisir i'r aelodau yn ystod 
sesiynau creu gweledigaeth mai eitemau a fydd yn cael effaith, a hynny'n unig, y dylid eu dewis ar gyfer 
gweithgaredd craffu trwy gydol y flwyddyn. Pan fydd y pwyllgor yn derbyn y diweddariad ar adroddiadau 
argymhellion ar ddiwedd y flwyddyn graffu, gall aelodau fynd ati i wneud asesiad o ran p'un ai oedd 
gweithgaredd i graffu ar eitem wedi cyflawni'r effaith fel y'i nodwyd wrth greu'r weledigaeth.  
 
Ymgymerir â phob pwyllgor craffu a'u gweithgaredd craffu unigol gyda'r bwriad o gael effaith, serch hynny 
gall yr effaith honno gynnwys amrywiaeth o bethau i'w cyflenwi, gan ddibynnu ar y mater dan sylw. Dau 
faes arbennig ble mae craffu wedi cael effaith dros y 2 flynedd diwethaf: 
 
➢ Cyfarfod ar y cyd rhwng Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Cymunedau Mwy Llewyrchus a 

Chymunedau Glanach. Ar ôl eu hadolygiad o Ddatblygiad Gweledigaeth Strategol ar gyfer Camlas 
Mynwy ac Aberhonddu cafwyd argymhelliad i greu swydd Swyddog Camlas. Mae swydd Cydlynydd 
Camlas wedi ei chreu ers hynny ac mae penodiad wedi ei wneud; 
 

➢ Bwydodd Pwyllgor TaCh Mwy Llewyrchus i mewn i ddau gam datblygiad y Strategaeth Economi 
a Sgiliau newydd. Diwygiwyd y strategaeth ddrafft i adlewyrchu'r sylwadau'r Pwyllgor gan gynnwys; 
mae angen i'r strategaeth fod yn eglur ac yn bendant wrth nodi blaenoriaethau/ amcanion ar gyfer yr 
economi leol yn ogystal â rhestru'r camau/ ymyraethau a fydd yn mynd i'r afael â sut bydd yr 
amcanion hynny'n cael eu cyflawni a hefyd, bydd y strategaeth nawr yn cynnwys cyfres o fydryddau 
yn gysylltiedig â segurdod economaidd ar gyfer grwpiau bregus. Bydd y Strategaeth Economi a 
Sgiliau yn cael ei chyflwyno i'r Cabinet am gymeradwyaeth yn y man. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s47383/Cleaner%20and%20Prosperous%20Scrutiny%20-%20Canal%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s47383/Cleaner%20and%20Prosperous%20Scrutiny%20-%20Canal%20Final.pdf
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Datblygiadau a Gynllunnir ar gyfer y Dyfodol ...                                    
 
Bydd trosolwg a chraffu'n parhau i ddatblygu dros y 12 mis nesaf wrth i'r Cyngor adfer ei hun ar 
ôl Covid-19 a gyda'r Etholiadau Lleol sy'n cael eu cynnal ym Mai 2022. Bydd angen i graffu weithio 
mewn ffyrdd newydd ac, efallai, gyda nifer o aelodau newydd, llai profiadol. 
 
Mae'r datblygiadau a gynllunnir yn cynnwys: 
 
 Darparu cyfres o fodiwlau cyflwyno a hyfforddiant er mwyn paratoi aelodau, newydd a 

phrofiadol, i gyflawni eu rôl fel aelodau craffu'n effeithiol; 
 

 Darparu rhagor o gyfleoedd hyfforddi trwy gydol y flwyddyn i atgyfnerthu hyder a sgiliau holi’r 
aelodau. Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant a chymorth pellach i ddatblygu sgiliau ar gyfer 
gweithio mewn ffyrdd newydd a gwahanol gan gynnwys bod yn rhan o gyfarfodydd anghysbell 
a ffyrdd newydd o gynnal ymchwil craffu;  

 

 Cynnal arolwg blynyddol i aelodau yn benodol ar y swyddogaeth graffu yn Nhorfaen, er mwyn 
sicrhau bod gwelliannau i'r broses graffu o flwyddyn i flwyddyn yn cael eu nodi a'u gweithredu. 
Bydd hyn yn arbennig o bwysig eleni er mwyn cael adborth o'r aelodau sydd newydd eu hethol 
ynglŷn â sut maen nhw'n teimlo y gellid gwella'r broses graffu a gwerthuso effeithiolrwydd y 
cynnig cyflwyno craffu; 

 

 Atgyfnerthu ymgysylltiad y cyhoedd yn y broses graffu trwy barhau i ddatblygu rôl panel pobl 
y Cyngor a'r Fforwm Ieuenctid yn y broses graffu. Bydd yn fwy pwysig nag erioed i ddatblygu 
a gweithredu ffyrdd newydd ac arloesol o gynyddu ymwybyddiaeth gymunedol o, ac 
ymgysylltiad â'r broses graffu; 

 

 Ystyried pa gamau pellach y gellir eu dilyn i gefnogi integreiddio’r Ddeddf LlCD yng ngwaith y 
pwyllgorau craffu; 

 

 Gosod prosesau cydnerth i fonitro perfformiad yn y swyddogaeth graffu, gan gynnwys 
hyfforddi aelodau sut i fonitro'n effeithiol a herio perfformiad ar draws y Cyngor 

 
 Diweddaru a mireinio'r ‘Canllaw i Graffu’ i'w wneud yn fwy hygyrch ac yn un sy'n adlewyrchu 

prosesau craffu'r presennol sy'n esblygu. 
 

 Adolygu'r broses creu gweledigaeth i sicrhau mwy o ymgysylltiad gan aelodau a derbyniad y 
broses annibynnol a arweinir gan aelodau ar gyfer penderfynu rhaglenni gwaith y pwyllgorau 
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PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CYMUNEDAU GLANACH             
 

Cadeirydd y Pwyllgor hwn oedd y Cyng. Peter Jones (2/2)  
 
Aelodau’r pwyllgor yn 2020/21 oedd: 
 

• Y Cynghorydd Stuart Ashley          (2/2 gyfarfod 

• Y Cynghorydd Huw Bevan              (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Ron Burnett             (0/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Giles Davies            (0/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Stuart Evans            (1/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Elizabeth Haynes     (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Gaynor James         (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Norma Parrish         (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Colette Thomas       (2/2 gyfarfod) 

 
 
Cynhaliodd y Pwyllgor 2 gyfarfod yn ystod y flwyddyn 
ddinesig 2020/21. Presenoldeb yr aelodau ar gyfartaledd yn 
ystod y flwyddyn oedd 75%, i fyny o 66% y flwyddyn gynt. 
 
 
 
 

Cadeirydd y Pwyllgor hwn oedd y Cyng. Peter Jones (3/3)  
 
Aelodau’r pwyllgor yn 2021/22 oedd: 
 

• Y Cynghorydd Stuart Ashley           (3/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Huw Bevan           (3/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Ron Burnett           (1/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Giles Davies           (0/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Stuart Evans          (2/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Elizabeth Haynes  (3/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Gaynor James       (1/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Norma Parrish       (3/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Colette Thomas     (3/3 chyfarfod) 

 
 
Cynhaliodd y Pwyllgor 3 chyfarfod ym mlwyddyn ddinesig 
2021/22 (ar adeg ysgrifennu'r adroddiad yma). Presenoldeb yr 
aelodau ar gyfartaledd yn ystod y flwyddyn (hyd yn hyn) oedd 
73%, i lawr ychydig o 75% y flwyddyn gynt. 
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Mae’r materion y craffwyd arnynt gan y pwyllgor yn ystod 
2020/21 wedi eu nodi isod. 
 
(Gellir gweld yr adroddiadau llawn drwy glicio ar y dolenni 
cyswllt isod.) 
 
 
4ydd Chwefror 2021 (ar y cyd â'r Pwyllgor Mwy Llewyrchus) 
Datblygiad Gweledigaeth Strategol ar gyfer Camlas Mynwy ac 
Aberhonddu 
 
13eg Mai 2021 
Materion Parcio Trigolion 
 
 

Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd craffu yma, gwnaed 

argymhellion pendant i’r Aelod(au) Gweithredol a’r Prif 

Swyddog(ion) perthnasol. (Defnyddiwch y dolenni uchod i 

gyrchu'r pecyn argymhellion gydag ymatebion.)  
 

Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 10 o argymhellion yn 

2020-21, lle; 

• Cafodd 7 (70 %) - eu derbyn 

• Cafodd 1 (10%)         - ei nodi i'w hystyried 

• Cafodd 2 (20 %)  - eu gwrthod. 

 
 
 

Mae’r materion y craffwyd arnynt gan y pwyllgor yn ystod 
2021/22 wedi eu nodi isod. 
 
(Gellir gweld yr adroddiadau llawn drwy glicio ar y dolenni 
cyswllt isod.) 
 
30ain o Fedi 2021 
Glendid y Fwrdeistref - Gwelliannau a Awgrymir gan Adolygiad 
Cymdeithas Rhagoriaeth y Sector Cyhoeddus (APSE)  
 
25ain Tachwedd 2021 
Rheoli ein Mannau Gwyrdd - gwelliannau a awgrymir gan 
adolygiad Cymdeithas Rhagoriaeth y Sector Cyhoeddus  
 
27ain Ionawr 2022 
Ailgylchu a Gwastraff – tynnu deunydd ailgylchu o’r ffrwd wastraff 
weddilliol a gwella’n perfformiad 
 

Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd craffu yma, gwnaed 

argymhellion pendant i’r Aelod(au) Gweithredol a’r Prif 

Swyddog(ion) perthnasol. (Defnyddiwch y dolenni uchod i 

gyrchu'r pecyn argymhellion gydag ymatebion.)  
 

Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 18 o argymhellion yn 

2021-22 (ar adeg yr adroddiad yma) lle; 

• Cafodd 9 (50%) - eu derbyn 

• Cafodd 9 (50%)         - eu nodi er mwyn eu hystyried 

• Cafodd 0 (0%) - eu gwrthod.

https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=147&MId=6213&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s47383/Cleaner%20and%20Prosperous%20Scrutiny%20-%20Canal%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s47383/Cleaner%20and%20Prosperous%20Scrutiny%20-%20Canal%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=147&MId=6215&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=147&MId=6338&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s52595/Cleaner%20Overview%20Scrutiny%20Report%20-%20Cleanliness%20of%20the%20Borough%20300921%20v9%20SJ.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s52595/Cleaner%20Overview%20Scrutiny%20Report%20-%20Cleanliness%20of%20the%20Borough%20300921%20v9%20SJ.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=147&MId=6343&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s53480/211125%20APSE%20Green%20Space%20Report%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s53480/211125%20APSE%20Green%20Space%20Report%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=147&MId=6344&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s54233/Cleaner%20Scrutiny%20-%20Recycling%20and%20Waste%20Enforcement%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s54233/Cleaner%20Scrutiny%20-%20Recycling%20and%20Waste%20Enforcement%20Final.pdf
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Crynodeb y Cadeirydd ... 
 

Mae wedi bod yn gyfnod prysur arall i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Glanach. Mae'r 
rôl craffu yn hanfodol i redeg y Cyngor yn llyfn. Hoffwn ddiolch yn bersonol i holl aelodau'r pwyllgor 
am eu croeso a'u cefnogaeth frwdfrydig trwy gydol y flwyddyn. Hoffwn hefyd ddiolch i aelodau'r 
cyhoedd am ymgysylltu'n rheolaidd â'r Pwyllgor yn enwedig trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Mae 
mewnbwn gan aelodau'r cyhoedd bob amser yn cael ei ystyried yn ofalus.  Y tu ôl i'r llenni mae'r 
Pwyllgor wedi derbyn cefnogaeth ragorol gan swyddogion yn y timau gwasanaethau 
democrataidd a chraffu. Heb y timau hyn ni fyddai'r Pwyllgor yn gweithredu a byddai'n esgeulus 
imi beidio â chydnabod hyn. Mae fy niolch arbennig yn ddyledus i Catherine Joseph a roddodd 
gefnogaeth ardderchog i mi a'r Pwyllgor o ddydd i ddydd.   
 

Fel pob Pwyllgor Craffu bu'n rhaid i ni addasu i weithio yn ystod pandemig COVID a'i heriau. Mae 
hyn wedi golygu nifer o gyfarfodydd o bell a hybrid. Llwyddodd Aelodau'r Pwyllgor a'r swyddogion 
i ymdrin â'r her yma a chefais fy synnu na chafodd hyn effaith niweidiol ar ansawdd y craffu. 
Roedd rôl y swyddogion yn ganolog wrth sicrhau bod Aelodau'r Pwyllgor yn cael y gefnogaeth yr 
oeddynt ei hangen i addasu i ffyrdd newydd o weithio.      
 

Ym Medi 2020 edrychon ni ar y Strategaeth Sbwriel a Thipio Drafft. Cefnogodd y Pwyllgor y 
strategaeth newydd a gwnaethant nifer o argymhellion gan gynnwys yr angen i gadw momentwm 
yn y gwaith gydag ysgolion. Cymeradwyodd y Pwyllgor hefyd y gwaith y mae gwirfoddolwyr yn 
gwneud ar draws i daclo tipio a thaflu sbwriel. 
 

Yn Chwefror 2021 cyfarfu'r Pwyllgor ar y cyd gyda'r Pwyllgor TaCh Cymunedau Mwy Llewyrchus 
i graffu ar Weledigaeth Strategol ar gyfer Camlas Mynwy ac Aberhonddu. Roedd y Pwyllgor yn 
awyddus i weld gwelliannau i Gamlas Mynwy ac Aberhonddu ac yn falch bod eu hargymhelliad i 
benodi swyddog camlas wedi ei dderbyn a bod swyddog newydd nawr yn ei swydd. 
      

Yn ein cyfarfod nesaf ym Mai 2021, bu'r Pwyllgor yn ymdrin â Materion Parcio Trigolion. Roedd y 
Pwyllgor yn deall fod parcio'n achosi problemau i nifer o drigolion ond roedden nhw'n eglur bod 
angen i'r Cyngor asesu pa effaith bydd yn dod gyda deddfwriaeth newydd ar barcio ar balmentydd 
cyn ystyried cyflwyno unrhyw gynlluniau parcio newydd. Derbyniwyd yr argymhelliad yma.   
 

Ym Medi a Thachwedd 2021 edrychodd y Pwyllgor ar Adolygiad gan Y Gymdeithas Rhagoriaeth 
mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE), o gylch Rheoli Glendid y Fwrdeistref a Rheoli Mannau 
Gwyrdd. O ganlyniad i'r ddau gyfarfod yma, cafwyd llawer o argymhellion i'w dwyn ymlaen, gan 
gynnwys yr angen am gydweithredu gwell gyda phartneriaid o ran rheoli mannau gwyrdd a 
bioamrywiaeth. Roedd y partneriaid a nodwyd yn cynnwys Cynghorau Cymuned, Byrddau 
Gwasanaeth Cyhoeddus, Sefydliadau Trydydd Sector a'r Grŵp Gweithredu Gwledig Lleol.  
Cefnogodd cynrychiolwyr o APSE y ddau gyfarfod ac roedd hyn yn gymorth mawr i'r Pwyllgor.   
 

Roedd yn flwyddyn brysur i'r Pwyllgor ac roedd aelodau'n ystyried effaith cynlluniau polisi'r Cyngor 
a newidiadau ar drigolion Torfaen. Does gen i ddim amheuaeth bod gwaith y Pwyllgor wedi 
cefnogi ein Cymuned ac wedi helpu'r Cyngor i barhau i ymdrechu i wella gwasanaethau mewn 
amserau anodd.  

 

Y Cynghorydd Peter Jones 
 

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Glanach             
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PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CYMUNEDAU IACHACH             

 
Cadeirydd y Pwyllgor hwn oedd y Cynghorydd Richard 
Overton (mynychodd 3/3 chyfarfod). 
 
 
Aelodau’r pwyllgor yn 2020/21 oedd: 
 

• Y Cynghorydd Leonard Constance (1/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Veronica Crick YH     (2/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Mike Jeremiah            (2/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Fay Jones                       (2/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Janet Jones                       (3/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Sue Malson                       (0/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Emma Rapier            (0/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Rose Seabourne            (3/3 chyfarfod) 

 
Presenoldeb yr aelodau ar gyfartaledd yn ystod y flwyddyn  
oedd 59%, i lawr ychydig o 62% y flwyddyn gynt. 
 
Cynhaliodd y Pwyllgor 3 chyfarfod yn ystod y flwyddyn 
ddinesig 2020/21.  
 
 

 
 
Cadeirydd y Pwyllgor hwn yw'r Cynghorydd Richard Overton 
(mynychodd 1/2 gyfarfod). 
 
Aelodau’r pwyllgor yn 2021/22 oedd: 
 

• Y Cynghorydd Lynda Clarkson            (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Leonard Constance (0/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Veronica Crick YH (1/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Mike Jeremiah            (0/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Fay Jones                       (2/3 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Janet Jones            (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Sue Malson            (0/3 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Emma Rapier            (0/3 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Rose Seabourne            (2/2 gyfarfod) 

 
Presenoldeb yr aelodau ar gyfartaledd yn ystod y flwyddyn 
oedd 50%, i lawr o 59% y flwyddyn gynt. 
 
Cynhaliodd y Pwyllgor 2 gyfarfod ym mlwyddyn ddinesig 
2021/22 (ar adeg ysgrifennu'r adroddiad yma). 
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Mae'r materion y craffwyd arnynt gan y pwyllgor yn ystod y 
flwyddyn wedi eu nodi yma: 
 
(Gellir gweld yr adroddiadau llawn drwy glicio ar y dolenni 
cyswllt perthnasol.) 
 
2il Rhagfyr 2020 
Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion yng Ngwent: 
Ymgysylltiad Cyhoeddus 

 
24ain o Chwefror 2021 
Rheoli'r Galw am Dai 
 
12fed Mai 2021 
Adolygiad T22 o'r Tîm Gosodiadau Teuluol 
 
Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd craffu yma, gwnaed 
argymhellion pendant i’r Aelod(au) Gweithredol a’r Prif 
Swyddog(ion) perthnasol. (Defnyddiwch y dolenni uchod i 
gyrchu'r pecyn argymhellion gydag ymatebion.)  
 
Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 20 o argymhellion yn 

2020-21, lle; 

• Cafodd 13 (65 %) - eu derbyn 

• Cafodd 6 (30%)  -  eu nodi er mwyn eu hystyried 

• Cafodd 1 (5%) - ei wrthod . 

 
 

 
Mae'r materion y craffwyd arnynt gan y pwyllgor yn ystod y 
flwyddyn wedi eu nodi yma: 
(Gellir gweld yr adroddiadau llawn drwy glicio ar y dolenni 
cyswllt perthnasol.) 
 
23ain Medi 2021 
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 
 
20fedo Ionawr 2022 
Trawsnewid Cyfleoedd Dydd 
 
Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd craffu yma, gwnaed 
argymhellion pendant i’r Aelod(au) Gweithredol a’r Prif 
Swyddog(ion) perthnasol. (Defnyddiwch y dolenni uchod i 
gyrchu'r pecyn argymhellion gydag ymatebion.)  
 
Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 10 o argymhellion yn 

2020-21, lle; 

• Cafodd 7 (70 %) - eu derbyn 

• Cafodd 2 (20%) - eu nodi er mwyn eu hystyried 

• Cafodd 1 (10%) - ei wrthod . 

 

 

 

 

 

https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=133&MId=6203&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s46631/Adult%20MH%20Transformation%20Torfaen%20Report.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s46631/Adult%20MH%20Transformation%20Torfaen%20Report.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=133&MId=6221&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=133&MId=6222&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s50581/FPT%20scrutiny%20report%20FINAL.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=133&MId=6360&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=133&MId=6362&Ver=4
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Crynodeb y Cadeirydd  
 

Mae hi wedi bod yn fraint gwasanaethu fel Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 

Cymunedau Iachach dros y deunaw mis diwethaf. Mae e wedi bod yn gyfnod hynod o anodd i 

barhau â chraffu effeithiol ynddo, ond rwy'n teimlo ein bod ni, gydag ymrwymiad  phenderfyniad 

aelodau'r pwyllgor ac ymrwymiad ein swyddog, Rebecca Fahey-Jones, wedi ymateb i'r her. 
 

Yr eitem gyntaf i ni graffu arni ar ôl fy mhenodiad yn Gadeirydd oedd Trawsnewidiad 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion yng Ngwent, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. 

Gwnaeth y pwyllgor nifer o argymhellion allweddol a gyfrannodd at y broses ymgynghori ar 

gyfer y trawsnewidiad yma. Dangosodd y sesiwn graffu yma bwysigrwydd berthynas gwaith 

agos gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill fel y Bwrdd Iechyd a'r effaith y gall craffu effeithiol 

gael ar ddarpariaeth gwasanaethau i'n trigolion. 
 

Roedd blaenoriaethau eraill y craffwyd arnynt gan y pwyllgor yn cynnwys Rheoli'r Galw am Dai, 

Adolygiad T22 o'r Tîm Gosodiadau Teuluol ac adolygiad o waith y Tîm Troseddu Ieuenctid yn 

ystod y pandemig. Y neges allweddol rwy'n cymryd o'r sesiynau yma yw pa mor ymroddedig ac 

arloesol yw'r gweithlu yn ein hadran gofal cymdeithasol. Mae fy niolch yn ddyledus iddyn nhw i 

gyd sydd wedi gweithio trwy adeg anodd dros ben. 
 

Hoffwn ddiolch i'r aelodau i gyd sydd wedi ymgysylltu'n frwd gyda phob sesiwn graffu, wedi 

gofyn cwestiynau treiddgar, ac wedi gwneud cyfraniadau effeithiol a fydd, gobeithiwn, yn 

cyfrannu at wella a chynnal cyflenwad y gwasanaeth yn y dyfodol. Hoffwn ddiolch hefyd i'r 

Cyng. Daniels a'r Cyng. Cross, yr Aelodau Gweithredol gyda phortffolios sy'n cyffwrdd â'r 

Pwyllgor TaCH Cymunedau Iachach am fynychu cyfarfodydd yn ôl y galw, ateb cwestiynau'r 

aelodau'n agored ac yn onest, ac am ymateb yn gryf i'n hargymhellion. Mae fy niolch yn mynd 

hefyd i'r swyddogion sydd wedi cyflwyno adroddiadau, gwahoddedigion sydd wedi cyfrannu at 

drafodaethau a'r cyhoedd am gymryd rhan gyda sylwadau trwy ein sianelau cyfryngau 

cymdeithasol. 
 

Rwy'n dymuno'n dda i'r Pwyllgor TaCh Cymunedau Iachach a'i aelodau newydd ar gyfer y 

dyfodol yn 2022/23 ac, ar ran y pwyllgor, hoffwn ddymuno ymddeoliad hapus i Keith Rutherford, 

Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol a Thai, a Gill Pratlett, Pennaeth Gwasanaethau Oedolion. 
 

 
Y Cynghorydd Richard Overton 

 

Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach  
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Y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU ADDYSG  
 

Cadeirydd y Pwyllgor yma yw'r Cynghorydd Rose Seabourne    
 (mynychodd 1/2 gyfarfod) 
 

Aelodau’r pwyllgor yn 2020/21 oedd: 
 

• Y Cynghorydd Ron Burnett              (0/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Glyn Caron              (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Kathy Evans              (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Janet Jones              (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd John Killick              (1/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Richard Overton       (1/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Jessica Powell   (1/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Colette Thomas   (2/2 gyfarfod) 

 

Yn 2020/21, roedd gan y pwyllgor hwn 2 aelod cyfetholedig –  
Statudol (aelodau sy'n pleidleisio):  
Rhiant-lywodraethwr Uwchradd - Gwag   
Rhiant-lywodraethwr Cynradd - Michelle Jones 
Rhiant-lywodraethwr Ysgolion Cymraeg - Vicky Horler 
Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig - Gwag 
Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru – Gwag 
 
Cyfartaledd presenoldeb mewn cyfarfodydd o'r pwyllgor yma 
yn ystod y flwyddyn oedd 67% sy'n gyson â’r flwyddyn gynt. 

 
Cadeirydd y pwyllgor yma yw'r Cynghorydd Rose Seabourne 
(mynychodd 4/4 cyfarfod) 
 

Aelodau’r pwyllgor yn 2021/22 oedd: 
 

• Y Cynghorydd Ron Burnett   (0/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Glyn Caron   (2/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Kathy Evans   (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Janet Jones   (4/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd John Killick   (4/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Richard Overton   (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Jessica Powell   (4/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Colette Thomas    (4/4 cyfarfod) 

 

Yn 2021/22, roedd gan y pwyllgor hwn 2 aelod cyfetholedig –  
Statudol (aelodau sy'n pleidleisio):  
Rhiant-lywodraethwr Uwchradd - Gwag   
Rhiant-lywodraethwr Cynradd - Michelle Jones 
Rhiant-lywodraethwr Ysgolion Cymraeg - Vicky Horler 
Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig - Gwag 
Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru – Gwag 
Cyfartaledd presenoldeb mewn cyfarfodydd o'r pwyllgor yma 
yn ystod y flwyddyn (ar adeg ysgrifennu'r adroddiad yma) 
oedd 78%, i fyny o 67% y flwyddyn gynt. 
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Cynhaliodd y Pwyllgor 2 gyfarfod yn ystod y flwyddyn 
ddinesig 2020/21. 
 
Mae’r materion y craffwyd arnynt gan y pwyllgor yn ystod y 
flwyddyn wedi eu nodi isod. (Gellir gweld yr adroddiadau 
llawn drwy glicio ar y ddolen gyswllt berthnasol.) 
 
3ydd Chwefror 2021 
Cynllun Busnes y GCA 
 
9fed Mehefin 2021 
Paratoi ar gyfer Cyflwyno'r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol 
(ADY) 
 

Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd craffu, gwnaed argymhellion 
pendant i’r Aelod(au) Gweithredol a’r Prif Swyddog(ion) 
perthnasol. (Defnyddiwch y dolenni uchod i gyrchu'r pecyn 
argymhellion gydag ymatebion.)  
 

Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 13 o argymhellion yn 

2020-21, lle; 

• Cafodd11   (85%) - eu derbyn 

• Cafodd 2  ( 15%) - eu nodi i'w hystyried 

• Cafodd 0   (12%)  - eu gwrthod. 

 

 

 

Cynhaliodd y Pwyllgor 4 cyfarfod ym mlwyddyn ddinesig 

2021/22 (ar adeg yr adroddiad yma). 
 

Mae’r materion y craffwyd arnynt gan y pwyllgor yn ystod y 
flwyddyn wedi eu nodi isod. (Gellir gweld yr adroddiadau 
llawn drwy glicio ar y ddolen gyswllt berthnasol.) 
 

15fed Medi 2021 

Cynllunio Lleoedd mewn Ysgolion 
 

6ed Hydref 2021 

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (WESP) 2022-2032 
 

24ain Tachwedd 2021 

Diweddariad Adroddiad Hunanwerthuso Addysg 
 

2il Chwefror 2022 

Sut mae Cynllun Busnes u GCA yn cefnogi ysgolion i wella a 

sicrhau bod pob disgybl yn cyrraedd eu potensial ledled Torfaen 

 

Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd craffu yma, gwnaed 
argymhellion pendant i’r Aelod(au) Gweithredol a’r Prif 
Swyddog(ion) perthnasol. (Defnyddiwch y dolenni uchod i 
gyrchu'r pecyn argymhellion gydag ymatebion.)  
 

Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 16 o argymhellion yn 

2021-22 (ar adeg yr adroddiad yma) lle; 

• Cafodd 9   (56%) - eu derbyn 

• Cafodd 5  ( 31%) - eu nodi i'w hystyried 

• Cafodd 2   (13%)  - eu gwrthod. 

https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=426&MId=6219&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=426&MId=6319&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s50983/3.%20Final%20Report%20on%20ALN%20Prep.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s50983/3.%20Final%20Report%20on%20ALN%20Prep.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=426&MId=6405&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=426&MId=6350&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s52725/3.%20Education%20Overview%20Scrutiny%20Committee-WESP%20report%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=426&MId=6351&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s53429/3.%20Education%20Overview%20Scrutiny%20Committee-Self-evaluation%20report%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=426&MId=6219&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s47372/3.%20EAS%20Scrutiny%20report%20January%202021%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s47372/3.%20EAS%20Scrutiny%20report%20January%202021%20Final.pdf
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Crynodeb y Cadeirydd... 
 

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i aelodau ac aelodau cyfetholedig y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 

Addysg am eu gwaith caled, eu gwybodaeth a'u cefnogaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf, yn 

fy swydd fel cadeirydd.  

Yn anffodus, gohiriwyd gwaith y pwyllgor yn 2020/21 oherwydd pandemig Covid, ond, fel y 

gwelwch chi o ddarllen yr adroddiad yma, ers yr amser yma, mae'r pwyllgor wedi bod yn 

awyddus i ailddechrau eu rhaglen waith ac wedi craffu ar rai polisïau pwysig iawn a fydd yn 

effeithio ar fywydau pob dydd pobl ifanc sy'n cael eu haddysgu yn Nhorfaen.  

Roedd oedi hefyd yng ngwaith yr Is-bwyllgor Monitro Safonau Ysgolion a heriau sylweddol wrth 

ail-afael mewn busnes yn ystod y cyfnod yma. Mae'n dda nodi hefyd bod yr Is-bwyllgor wedi 

cyfarfod ar ddiwedd 2021 a dechrau 2022 i gymeradwyo ffordd ymlaen i wella gwaith craffu ar 

ysgolion a'u bod wedi ailddechrau ar eu gwaith pwysig i sicrhau bod y gwasanaethau gorau 

posibl ar gael i blant a phobl ifanc Torfaen. Bydd rheidrwydd a momentwm y rhaglen waith 

yma'n parhau trwy 2022/23.  

Mae'n hanfodol bod gwaith craffu yn ychwanegu gwerth ac yn gwella ac rwy'n teimlo bod y 

canfyddiadau ac argymhellion o'r cyfarfodydd manwl sydd wedi digwydd yn 2021/22 wedi 

dangos hyn. 

Rwyf wedi bod yn falch o gael cadeirio'r pwyllgor yma ac rwy'n gwerthfawrogi'n fawr pob un 

sydd wedi cefnogi'r broses graffu yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys yr Aelod Gweithredol - y 

Cynghorydd Richard Clark, Prif Swyddogion, Uwch Swyddogion a gwahoddedigion o 

sefydliadau partner allanol.  Rwy'n diolch i Liann Skellett am ei chymorth wrth gefnogi'r Pwyllgor 

Trosolwg a Chraffu Addysg. 

Rwy'n gwybod y bydd y Pwyllgor a'r Is-bwyllgor, yn 2022/23, yn edrych ar waith pwysig pellach 

ac, wrth wneud hynny, yn ceisio sicrhau bod rhanddeiliaid yn cydweithio'n effeithiol i gefnogi a 

gyrru perfformiad a gwelliant ysgolion yn Nhorfaen. 

 

 

 

 

 

 

Y Cynghorydd Rose Seabourne 
 

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg                                   
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PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU CYMUNEDAU FFYNIANNUS 
 

 

Cadeirydd y Pwyllgor hwn ar gyfer 2020/21 oedd y 
Cynghorydd Gwyn Jenkins (mynychodd 2/2 gyfarfod). 
     
 

Aelodau’r pwyllgor yn 2020/21 oedd: 
 

• Y Cynghorydd Stuart Ashley        (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Veronica Crick YH (1/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Steven Evans (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Fay Jones            (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Nicholas Jones (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Sue Malson            (0/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd Chris Tew            (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd David Thomas      (2/2 gyfarfod) 

 
Cynhaliodd y Pwyllgor 2 gyfarfod yn ystod y flwyddyn 
ddinesig 2020/21.  
 
Roedd presenoldeb yn y pwyllgor yma'n 83% ar gyfartaledd 
sydd i fyny’n sylweddol o 68% yn y flwyddyn flaenorol. 
 

 

 
Cadeirydd y Pwyllgor hwn ar gyfer 2020/21 oedd y 
Cynghorydd Gwyn Jenkins (mynychodd 3/3 chyfarfod). 
     
 

Aelodau’r pwyllgor yn 2021/22 oedd: 
 

• Y Cynghorydd Stuart Ashley         (3/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Veronica Crick YH     (3/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Steven Evans         (3/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Fay Jones         (3/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Nicholas Jones         (2/2 gyfarfod) 

• Y Cynghorydd John Killick         (3/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Sue Malson         (1/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd Chris Tew                    (1/3 chyfarfod) 

• Y Cynghorydd David Thomas            (3/3 chyfarfod)  

 
Cynhaliodd y Pwyllgor 3 chyfarfod ym mlwyddyn ddinesig 
2021/22 (ar adeg ysgrifennu'r adroddiad yma).  
 
Roedd presenoldeb yn y pwyllgor yma ar gyfer y flwyddyn 
(hyd yn hyn) yn 83%, yn gyson â'r presenoldeb ar gyfer 
2020/21 
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Mae’r materion y craffwyd arnynt gan y pwyllgor yn ystod 
2020/21 wedi eu nodi fel a ganlyn.  
 
(Gellir gweld yr adroddiadau llawn drwy glicio ar y dolenni 
cyswllt isod. .) 
 
 
4ydd Chwefror 2021 (Ar y cyd â Chymunedau Glanach) 
Datblygiad Gweledigaeth Strategol ar gyfer Camlas Mynwy ac 
Aberhonddu  
 
10fed o Chwefror 2021 
Adolygiad o'r Trefniadau i Gydymffurfio â'r Ddeddf 
Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 
 
 
Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd craffu, gwnaed argymhellion 
pendant i’r Aelod(au) Gweithredol a’r Prif Swyddog(ion) 
perthnasol. (Defnyddiwch y dolenni uchod i gyrchu'r pecyn 
argymhellion gydag ymatebion.)  
 

Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 5 argymhelliad yn 2020-

21 (nodwch os gwelwch yn dda bod ffigyrau ar gyfer 

argymhellion y cyfarfodydd ar y cyd wedi eu cynnwys ym 

manylion y Pwyllgor Cymunedau Glanach), lle: 

• Cafodd 5 (100%) - eu derbyn 

• Cafodd 0 (0%) - eu nodi i'w hystyried  

• Cafodd 0 (0%) - eu gwrthod . 

 
Mae’r materion y craffwyd arnynt gan y pwyllgor yn ystod 
2021/22 wedi eu nodi fel a ganlyn.  
 
(Gellir gweld yr adroddiadau llawn drwy glicio ar y dolenni 
cyswllt isod.) 
 
24ain Mehefin 2021 
Strategaeth Ddrafft ar yr Economi a Sgiliau 

 
13eg Hydref 2021 
Cydymffurfio â Chaniatadau Cynllunio, Amodau a Chytundebau 
Adran 106  
 
2il Rhagfyr 2021 
Modelau Gwasanaeth Ôl-UE: Atal NEET a Chyflogadwyedd 
 
 
Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd craffu yma, gwnaed 
argymhellion pendant i’r Aelod(au) Gweithredol a’r Prif 
Swyddog(ion) perthnasol. (Defnyddiwch y dolenni uchod i 
gyrchu'r pecyn argymhellion gydag ymatebion.)  
 

Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 28 o argymhellion yn 

2021-22, lle; 

• Cafodd 21 (75%) - eu derbyn 

• Cafodd 7 (25%) - eu nodi i'w hystyried 

• Cafodd 0 (0%) - eu gwrthod  

 

https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=6250&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s48395/Cleaner%20and%20Prosperous%20Scrutiny%20-%20Canal%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s48395/Cleaner%20and%20Prosperous%20Scrutiny%20-%20Canal%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=6216&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s49461/FINAL%20-%20Counter%20Terrorism%20Prosperous%20OS%20Committee%20Jan%202021%20v2.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s49461/FINAL%20-%20Counter%20Terrorism%20Prosperous%20OS%20Committee%20Jan%202021%20v2.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=6318&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s51268/FINAL%20Second%20Economy%20Skills%20Strategy%20Scrutiny%20Report%20FINAL%20002.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=6357&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s52806/FINAL%20SCRUTINY%20REPORT%2005.10.2021%20003.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s52806/FINAL%20SCRUTINY%20REPORT%2005.10.2021%20003.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=6348&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s53612/FINAL%20-%20Post%20EU%20Employability%20-%20NEETs%20Report%203.pdf
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Crynodeb y Cadeirydd... 
 

Er gwaethaf yr anawsterau o weithio a chyfarfod yn ystod pandemig cenedlaethol, mae hi wedi 

bod yn fraint cadeirio Pwyllgor TaCh Cymunedau Llewyrchus yn ystod y 2 flynedd diwethaf. 
 

Ar ôl fy mhenodiad yn Gadeirydd, roedd cyfarfod cyntaf y pwyllgor yn un ar y cyd gyda 

Phwyllgor TaCh Cymunedau Glanach i edrych ar Ddatblygiad Gweledigaeth Strategol ar gyfer 

Camlas Mynwy ac Aberhonddu. Trwy gydweithio, bu aelodau'r ddau bwyllgor yn craffu ac yn 

gwneud argymhellion cryf i symud ymlaen gyda datblygu'r weledigaeth strategol yma. Roedd yn 

arbennig o dda clywed gan gymaint o aelodau'r cyhoedd ar y mater hwn, gyda'u barn, sylwadau 

ac awgrymiadau yn sail i'n gweithgaredd craffu. 
 

Edrychodd y pwyllgor ar nifer o flaenoriaethau allweddol dros y 2 flynedd ddiwethaf, gan 

gynnwys derbyn y Strategaeth Ddrafft ar yr Economi ar Gydymffurfiad â Chaniatadau Cynllunio, 

Amodau a Chytundebau Adran 106 ac adolygu'r Modelau Gwasanaeth Ôl-UE: Atal NEET a 

Chyflogadwyedd. Craffodd y pwyllgor ar bob un o'r rhain gydag ymholiadau manwl ac, ar sail eu 

canfyddiadau, gwnaethant argymhellion cydnerth a thrawiadol i'r Aelod Gweithredol ar gyfer 

meysydd i ganolbwyntio ymhellach neu wella arnyn nhw, 
 

Cyflawnodd Pwyllgor TaCh Cymunedau Llewyrchus yn ein rôl fel Pwyllgor Trosedd ac Anhrefn, 

ein dyletswydd statudol o adolygu materion Trosedd ac Anhrefn trwy ystyried y trefniadau ar 

gyfer Cydymffurfio â'r Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015. Gwnaeth y pwyllgor nifer o 

argymhellion i'r Aelod Gweithredol dros Lywodraethiant Corfforaethol a Pherfformiad ynglŷn â 

meysydd ar gyfer gwelliant ac am weithredoedd amgen neu ychwanegol a allai wella'r 

trefniadau a'r prosesau.   
 

Ar ran y pwyllgor, hoffwn ddiolch i'r swyddogion sydd wedi ysgrifennu a chyflwyno adroddiadau 

i'r pwyllgor. Hoffwn ddiolch hefyd i'r Aelodau Gweithredol am eu hymatebion i'n hargymhellion 

sy'n dangos sut yr ydym, fel pwyllgor, rydym wedi eu dal i gyfrif yn effeithiol. Rydym yn diolch 

hefyd i'r gwahoddedigion i gyd, ac aelodau'r cyhoedd sydd wedi cyfrannu mewn cyfarfodydd, 

trwy sylwadau yn y cyfryngau cymdeithasol neu am iddyn nhw roi eitemau gerbron i ni eu 

hystyried wrth greu'r weledigaeth. 
 

Hoffwn ddiolch hefyd i'm cyd-aelodau ar y pwyllgor sydd wedi parhau i fod yn ymrwymedig i 

gynnal craffu effeithiol a nerthol, er ein bod ni wedi gorfod addasu at ffordd newydd o weithio o 

gynnal cyfarfodydd Teams. Rwy'n dymuno'n dda i'r pwyllgor wrth iddyn nhw barhau â'u gwaith 

yn 2022/23. 

 

Y Cynghorydd Gwyn Jenkins 
 

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus  
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Y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU ADNODDAU A MATERION TRAWSBYNCIOL  

• Y Cynghorydd Stuart Ashley           (4/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Huw Bevan           (2/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Ron Burnett           (2/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Glyn Caron           (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Lynda Clarkson            (2/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Leonard Constance (2/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Veronica Crick YH (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Giles Davies            (1/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Kathy Evans            (2/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Steven Evans            (4/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Stuart Evans            (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Elizabeth Haynes (4/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Jon Horlor            (1/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Gaynor James            (1/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Keith James            (1/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Gwyn Jenkins            (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Mike Jeremiah            (0/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Alan Jones            (0/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Fay Jones            (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Janet Jones            (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Nicholas Jones     (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Peter Jones            (2/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Robert Kemp            (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd John Killick           (2/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Sue Malson           (0/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Jason O'Connell  (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Richard Overton            (4/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Norma Parrish            (4/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Jessica Powell            (1/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Emma Rapier            (0/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Rose Seabourne (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Louise Shepphard (0/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Alan Slade            (3/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Chris Tew                       (1/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Colette Thomas            (4/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd David Thomas            (4/4 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Neil Waite                       (0/4 cyfarfod) 
 
 
Presenoldeb ar gyfartaledd yn 2020/21 - 65% 
 
Presenoldeb ar gyfartaledd yn 2021/22 (ar adeg ysgrifennu'r 
adroddiad yma) - 58% 
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Cynhaliodd y pwyllgor 4 cyfarfod trwy flynyddoedd dinesig 2020/21 a 2021/22 (hyd at adeg ysgrifennu'r adroddiad yma)  
 
 

Mae'r materion y craffwyd arnynt gan y pwyllgor wedi eu nodi isod. (Gellir gweld yr adroddiadau llawn drwy glicio ar y dolenni 
cyswllt perthnasol.) 
 

28ain Ionawr 2021 
Cyllideb Refeniw 2020/21 
 
10fed Mehefin 2021 
Ymateb i Ddatganiad Argyfwng Hinsawdd y Cyngor 
 
5ed Hydref 2021 
Adroddiad Blynyddol ar Les a Pherfformiad yn 2020-21 
 

4ydd Tachwedd 2021 
Cynllunio Ariannol - Amcangyfrifon Cychwynnol 2022/23  
 

 

Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd craffu yma, gwnaed argymhellion pendant i’r Aelod(au) Gweithredol a’r Prif Swyddog(ion) perthnasol. 
(Defnyddiwch y dolenni uchod i gyrchu'r pecyn argymhellion gydag ymatebion.)  
 

Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 3 o argymhellion yn 2020-21; lle; 
 
 

• Cafodd 3  (100%) -    eu derbyn 

• Cafodd 0  (0%) -    eu nodi er mwyn eu hystyried 

• Cafodd 0  (0%)  -    eu gwrthod. 
 
 

Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 29 o argymhellion yn 2021-22 (ar adeg yr adroddiad yma) lle; 

• Cafodd   11  (38%) -      eu derbyn 

• Cafodd   16  ( 55%) -      eu nodi er mwyn eu hystyried 

• Cafodd     2  (7%)  -      eu gwrthod. 

https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=149&MId=6229&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s47302/January%20budget%202021-22%20scrutiny%20report.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=149&MId=6285&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s50971/Scrutiny%20Report%20-%20Climate%20Emergency%20Declaration%20Action%20Plan%20V2.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=149&MId=6412&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s52740/Annual%20Performance%20Report%2020_21%20to%20Scrutiny%20061021%20re%20outcome%20Final.pdf
https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=149&MId=6415&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s53125/Budget%20Scrutiny%20report%20-%20November%202021%20-%20Final.pdf
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Crynodeb y Cadeirydd... 
 

Cefais y fraint o Gadeirio'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau a Materion Trawsbynciol am 
bedwaredd flwyddyn yn ystod tymor yma'r cyngor. Mae hyn wedi bod, fel y gwyddwn, yn 2 
flynedd anodd a phoenus gyda'r pandemig byd-eang yn parhau. Hoffwn ddiolch i ddiolch i'r 
aelodau, o ystyried hyn, am eu presenoldeb parhaus mewn cyfarfodydd. Hoffwn hefyd, yn yr un 
ffordd, ddiolch i'n swyddogion a'r tystion sydd wedi mynychu'n cyfarfodydd craffu a chefnogi 
swyddogion sydd wedi cadw pob dim i fynd, gan drefnu busnes ein cyfarfodydd. 
 

Mae'r pwyllgor yn cadw golwg ar bob mater sy’n effeithio ar y Cyngor i gyd. Yn ystod blwyddyn 
graffu 2020/21, cafodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau a Materion Trawsbynciol  
bedwar cyfarfod yn ystod cyfnod yr adroddiad yma:- 
 

Cyllideb Refeniw 2020/21 -28ain Ionawr 2021 - Rhoddodd yr adroddiad yma gyfle i aelodau 
drafod a chraffu ar Leddfiadau a Chynigion Cyllidebol y Cyngor ar gyfer 2020/21 ac, wrth wneud 
hynny, datblygu argymhellion i'w hystyried gan yr Aelodau Gweithredol. Ar ôl sesiwn nerthol o 
graffu, cafwyd 3 argymhelliad 1. Ni ddylid bwrw ymlaen gyda’r lleddfiad ‘Dileu swydd – Swyddog 
Camlas. Teimlwyd y dylid penodi cyn gynted â phosibl ac roedd achos o blaid ariannu allanol 
am waith ar y gamlas. 2. Eglurder o gylch y lleddfiad cyllidebol ‘Capio gwariant cyfreithiol’ oedd 
yn ymwneud â rhoi sicrwydd i fwrw ymlaen ag adnoddau angenrheidiol er mwyn symud 
achosion trwy'r system a 3. Effaith cyllidebau ar blant mewn gofal - cyfeiriwyd hyn yn ôl at y 
Pwyllgor TaCh Cymunedau Iachach i edrych ymhellach ar y mater. 
 

Ymateb i Ddatganiad Argyfwng Hinsawdd y Cyngor – 10fed Mehefin 2021 Roedd hyn yn 
adroddiad llawn ar ymateb y cyngor i'r datganiad yn 2019 o Argyfwng Newid yn yr Hinsawdd 
Byd-eang mewn meysydd yn cynnwys Effeithlonrwydd Ynni a Dŵr; Ynni Adnewyddol, 
Symudedd a Thrafnidiaeth; Caffael; Gwastraff; Adnoddau Naturiol; Cydnerthedd a Meysydd 
Trawsbynciol. Cafodd yr aelodau gyfle i ymateb a rhoi prawf ar ymateb y cyngor i'r argyfwng 
yma. Roedd yna 18 o argymhellion a, i raddau, dyma ddechrau'r broses. 
 

Adroddiad Blynyddol ar Les a Pherfformiad – 5ed Hydref 2021. Mae gan y cyngor 
ddyletswydd statudol i gynhyrchu adroddiad o dan Fesur Llywodraeth Leol 2009 a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  
 

Cynllunio Ariannol – Amcangyfrifon 2022/23 – 4ydd Tachwedd 2022/23 Craffodd y pwyllgor 
ar yr amcangyfrifon cychwynnol a gwnaethant sylwadau i'w hystyried gan yr Aelodau 
Gweithredol, gan gynnwys awgrymiadau ar gyfer arbedion / lleddfiadau 
 

Yn y cyfarfodydd hyn, mae cyfraniad cydnerth pawb sydd wedi mynychu a chyfrannu wedi 
pwysleisio gwerth craffu da. Unwaith eto, credaf ein bod ni wedi profi ein bod yn ffrind beirniadol 
gwerthfawr, gan ddarparu cyfrwng cyfathrebu, her a syniadau newydd. Rwy'n edrych ymlaen at 
weld gweithgaredd yn ailddechrau, ar ôl yr etholiad, gydag aelodau newydd fel rhan werthfawr o 
waith ein cyngor. 

 
Y Cynghorydd Stuart Ashley  

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau a Materion Trawsbynciol
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PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU'R BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS 
 
Mae aelodaeth y pwyllgor hwn yn cynnwys cadeiryddion y pum pwyllgor trosolwg a chraffu. Presenoldeb y pwyllgor hwn ar 
gyfartaledd oedd 100%. 
 

• Y Cynghorydd Stuart Ashley         (1/1 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Gwyn Jenkins            (1/1 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Peter Jones            (1/1 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Richard Overton            (1/1 cyfarfod) 

• Y Cynghorydd Rose Seabourne (1/1 cyfarfod) 
 
Mae’r materion y craffwyd arnynt gan y pwyllgor yn ystod 2021/22 wedi eu nodi isod. Gellir gweld yr adroddiadau llawn drwy glicio 
ar y ddolen gyswllt berthnasol: 
 
30ain Mehefin 2021 
Cyd-adroddiad gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen a Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol (Gwent) ar Ddelio gydag Unigrwydd  
 
Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd craffu yma, gwnaed argymhellion pendant i’r Aelod(au) Gweithredol a’r Prif Swyddog(ion) perthnasol. 
(Unwaith eto, defnyddiwch y dolenni uchod i gyrchu'r argymhellion gydag ymatebion.)  
 

Ymatebodd yr Aelodau Gweithredol i 10 o argymhellion yn 2021-22 (ar adeg yr adroddiad yma) lle; 

 

• Cafodd 7 (70 %) - eu derbyn 

• Cafodd 1 (10%)  - ei nodi i'w ystyried 

• Cafodd2 (20%)  - eu gwrthod. 

https://moderngov.torfaen.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=372&MId=6328&Ver=4
https://moderngov.torfaen.gov.uk/documents/s51363/PSB%20Scrutiny%20Commitee%20-%20Loneliness%20Report%20March%202021%20Apr%20Changes.pdf
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Paratowyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
 

Chwefror 2022 
 
Mae gwybodaeth bellach am swyddogaeth drosolwg a chraffu'r Cyngor ar gael i'w 

gweld yn: 
•  

https://www.torfaen.gov.uk/cy/CouncilDemocracy/DemocracyElections/Overview-
and-Scrutiny/Overview-and-Scrutiny.aspx 
 
 

I gael gwybodaeth bellach am drosolwg a chraffu, cysyllter â: 
 

Tîm Gwelliant a Chraffu 
Y Ganolfan Ddinesig, 

Pont-y-pŵl, 
Torfaen 
NP4 6YB 

 
 

Ffôn: 01495 766298/ 01495 766337 
E-bost: scrutiny@torfaen.gov.uk 

 
 

Os hoffech gael y ddogfen hon mewn fformat arall 
cysylltwch â'r Tîm Gwella a Chraffu ar 01495 766298 

 
 

Os hoffech gynnig sylwadau ynghylch ein Hadolygiad Dwyflynyddol o 
Swyddogaethau Craffu 2020/21, 2021/22, 

e-bostiwch: scrutiny@torfaen.gov.uk 
 

mailto:scrutiny@torfaen.gov.uk
mailto:scrutiny@torfaen.gov.uk

