
Please note that the work programmes are subject to change at each meeting. 
 
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  

Rhaglenni Gwaith Pwyllgor Craffu 2017/18 

 

Pwyllgorau Craffu  
 

1. Gwasanaethau Llywodraethu, Perfformiad, Newid Busnes a Chorfforaethol  
2. Dysgu a Gwasanaethau Addysg yr Awdurdod Lleol i Blant a Phobl Ifanc  
3. Gwasanaethau Cymdogol, Cynllunio a Chefn Gwlad  
4. Adfywio a Diogelwch y Cyhoedd  
5. Gwasanaethau Cymdeithasol  

 
Mae pum pwyllgor Craffu gan y Cyngor ac mae pob un yn gosod ei raglen waith ei hun i adolygu polisïau, penderfyniadau a gwasanaethau’r 
Cyngor a sefydliadau eraill sy’n gweithredu yn y Fwrdeistref Sirol i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion cymunedau lleol.   
 

Mae’r pum Pwyllgor Craffu wedi cytuno ar eu Rhaglenni Gwaith a byddant yn ystyried yr eitemau a’r materion a ddangosir yn y ddogfen hon yn 
eu cyfarfodydd dros y deuddeng mis nesaf. 
 

Ymhlith rhai o’r egwyddorion allweddol yr ystyriodd Cynghorwyr wrth iddynt baratoi’r rhaglenni gwaith oedd: dylai pynciau ychwanegu gwerth a 
chefnogi blaenoriaethau corfforaethol; pan fo’n briodol dylid cynnwys partneriaid, rhanddeiliaid a’r cyhoedd; caniatáu am beth hyblygrwydd i 
alluogi cynnwys pynciau wrth iddynt godi; ceisio gwella darpariaeth gwasanaeth; a chyflawni oddi fewn i’r adnoddau sydd ar gael.  
 

Ceir llawer o ffyrdd gwahanol o gael eich cynnwys yn y gwaith craffu, gan gynnwys: awgrymu pwnc i graffu arno; darparu gwybodaeth a 
thystiolaeth i lywio darn penodol o waith adolygu - un ai yn ysgrifenedig neu yn bersonol; neu fod yn bresennol mewn cyfarfod i wrando ar 
drafodaeth. 
 

Am ragor o wybodaeth am drosolwg a chraffu, cysylltwch â’r Tîm Craffu drwy: e-bost scrutiny@merthyr.gov.uk 
<mailto:scrutiny@merthyr.gov.uk> neu ffôn 01685 725454. 



Please note that the work programmes are subject to change at each meeting. 
 
 

 
 

 



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Llywodraethu, Perfformiad, Newid Busnes a Chorfforaethol  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid)  
 

Dyddiad / Amseru  Eitem trosfwaol  Swyddog ac Aelod 
Cabinet   

Ffocws Craffu  

11 Gorffennaf 2017 

 
Datblygu’r Rhaglen Waith ar gyfer 2017/18 

 
 

5 Medi 2017 

Datganiad 
Llywodraethu 

Blynyddol Drafft  

Gary Evans 
(Rheolwr Archwilio)  

Craffu a Her:- Darparu craffu gyda’r cyfle o her a chyfrannu at Ddatganiad Blynyddol 
Llywodraethu Drafft cyn iddo gael ei adrodd yn ôl i’r cyngor llawn  
 

Rhaglen Gweddnewid 
ac Effeithlonrwydd  

 

Ellis Cooper / 
Andrew Mogford / 

Steve Jones 
 

Craffu a Her:- Safle gwaelodlin y Rhaglen Gweddnewid ac Effeithlonrwydd, ac oddi 
wrtho gall y Pwyllgor benderfynu sut y mae am symud ymlaen.  
 

Adnoddau Dynol  Cyngh Andrew Barry 
/ Fran Donnelly 

Craffu a Her:- Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru - Asesu Gwelliant 2015-16: 
Adolygiad o Swyddogaeth Adnoddau Dynol y Cyngor 
<http://democracy.merthyr.gov.uk/documents/s34392/Wales%20Audit%20Office%2
0Report.pdf> . 1) Cymharu a chyferbynnu cynigion Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 
gwelliant yn yr adroddiad. 2) Gwneud sylwadau am y pwyntiau sengl o ddibyniaeth 
ledled yr Awdurdod - faint o risg yw hyn o ran capasiti a galluogrwydd yr Awdurdod 
(cynllunio gweithlu). 3) Diweddariad am ystadegau absenoldeb salwch corfforaethol 
dros y 3 blynedd ddiwethaf. 
 

24 Hydref 2017 

Perfformiad – Nod 
Llesiant Bywyd 

Gwaith  
(BG1) 

 

Alyn Owen / Cyngh 
Geraint Thomas / 
Ewan McWilliams/ 
Maria Purnell 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd 
yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am 
y camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 

Argymhellion a 
wnaed gan reolyddion 

allanol (SWYDDFA 
ARCHWILIO CYMRU, 

AGGCC, ESTYN, 
Comisiynwyr Ll.C. ac 

yn y blaen). 

Swyddfa Archwilio 
Cymru: Ariannu 
Gwasanaethau'r 

Trydydd Sector gan 
yr Awdurdod Lleol 

Cyhoeddwyd 
Ionawr 2017 

(Adroddiad Ledled 
Cymru) 

Craffu, Her a Monitro:- Argymhelliad 2 Mae trefniadau rheoli perfformiad gwael yn 
gwanhau atebolrwydd ac yn cyfyngu ar graffu effeithiol o weithgaredd a 
pherfformiad y trydydd sector, rydym yn argymell fod aelodau etholedig yn craffu’r 
rhestr wirio arolwg a gwblhawyd gan swyddogion, gan herio perfformiad gan 
swyddogion a’r awdurdod lleol yn rheolaidd wrth fynd i’r afael â bylchau a 
gwendidau. 
 

https://www.audit.wales/system/files/publications/Third-sector-funding-eng.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/Third-sector-funding-eng.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/Third-sector-funding-eng.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/Third-sector-funding-eng.pdf


Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Llywodraethu, Perfformiad, Newid Busnes a Chorfforaethol  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid)  

28 Tachwedd 2017 

Perfformiad Nod 
Llesiant Bywyd 

Gwaith  
(BG2) 

 
 

Alyn Owen / Cyngh 
Geraint Thomas /  
Ewan McWilliams/ 
Maria Purnell 

Craffu a Her:-  Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd 
yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am 
y camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 

Rhaglen Gweddnewid 
ac Effeithlonrwydd 

 
 

Ellis Cooper / 
Andrew Mogford / 

Steve Jones 
 
 

Craffu a Her:-  I’w benderfynu 
 
 

9 Ionawr 2018 

Argymhellion a 
wnaed gan reolyddion 

allanol (SWYDDFA 
ARCHWILIO CYMRU, 

AGGCC, ESTYN, 
Comisiynwyr Ll.C. ac 

yn y blaen.). 

Adran Archwilio 
Mewnol a 

Swyddogion / Aelod 
Portffolio arall  

Craffu, Her a Monitro:-  (Grŵp Gorchwyl a Gorffen – sut y byddem yn mynd ati i’w 
rhoi ar waith) – Mae’r Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn / wedi cwblhau ymarfer 
dilynol i’r argymhellion a wnaed gan reolyddion allanol i ddynodi:- Fod unrhyw 
argymhellion ayb wedi cael eu cynnwys ar y cofnod Cynllun Gweithredu Archwiliad 
perthnasol, fod y cofnod Cynllun Gweithredu Archwiliad wedi ei gadw’n gyfredol, fod 
adroddiadau rheoleiddiol allanol ac argymhellion wedi eu hadrodd yn ôl i’r Tîm Rheoli 
Corfforaethol ynghyd â’r gweithredu a gynlluniwyd / gweithredu a gyflawnwyd hyd 
yma i roi’r argymhellion ar waith ayb; yn dilyn cyflwyniad i’r Tîm Rheoli Corfforaethol 
mae’r adroddiadau rheoleiddio allanol a chynlluniau gweithredu / gweithredu a 
gyflawnwyd gan y rheolwyr hyd yma wedi cael eu hadrodd yn ôl i Bwyllgor 
Archwilio’r Cyngor. Mae’r Pwyllgor am gael tawelwch meddwl fod pa bynnag system 
sydd wedi ei gosod mewn lle yn ddigon gwydn i sicrhau yr aethpwyd i’r afael ag 
unrhyw argymhellion.  
 

I’w benderfynu 
 
 

 
I’w benderfynu 

 
 

Craffu a Her:-  
 
 

13 Chwefror 2018 

Perfformiad – Nod 
llesiant 

Dechrau gorau (DG1) 
 
 

Dorothy Haines / 
Cyngh Lisa Myton / 
Ewan McWilliams/ 
Ann-Marie 
McCafferty 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd 
yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am 
y camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Llywodraethu, Perfformiad, Newid Busnes a Chorfforaethol  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid)  
 

I’w benderfynu 
 

 
I’w benderfynu 

 

Craffu a Her:-    
I’w benderfynu 
 

27 Mawrth 2018 
 

Perfformiad – Nod 
llesiant 

Dechrau gorau (DG2) 
 
 

Dorothy Haines / 
Cyngh Lisa Myton / 
Ewan McWilliams/ 
Ann-Marie 
McCafferty 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd 
yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am 
y camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 

Rhaglen Gweddnewid 
ac Effeithlonrwydd 

 
 

Ellis Cooper / 
Andrew Mogford / 

Steve Jones 
 

Craffu a Her:-  
I’w benderfynu 
 
Craffu a Her:-   
I’w benderfynu 
 

I’w ystyried. 

Argymhellion a 
wnaed gan reolyddion 

allanol (SWYDDFA 
ARCHWILIO CYMRU, 

AGGCC, ESTYN, 
Comisiynwyr Ll.C. ac 

yn y blaen.).  

Swyddfa Archwilio 
Cymru: 

Llywodraethu Da 
wrth Ddynodi 
Newidiadau 

Arwyddocaol 2016-
17 

Craffu, herio a monitro:- Gallai trefniadau llywodraethu’r Cyngor gael eu cryfhau 
drwy gyflwyno rhagor o dryloywder yn y modd canlynol: 
 
1) Cyhoeddi rhaglen waith symud ymlaen sy’n cynnwys manylion o gynigion newid 
gwasanaeth sy’n dod ac sydd i’w penderfynu. 
 
2) Sicrhau fod gan bwyllgorau craffu’r cyfle i bennu a ydynt am archwilio’r 
newidiadau gwasanaeth arfaethedig, yn cynnwys caniatáu am ddigon o amser i i’r 
broses gwneud penderfyniadau i alluogi ystyriaeth ystyrlon o’r cynigion.  
 

Argymhellion a 
wnaed gan reolyddion 

allanol (SWYDDFA 
ARCHWILIO CYMRU, 

AGGCC, ESTYN, 
Comisiynwyr Ll.C. ac 

yn y blaen.).  
 

Gwydnwch Ariannol 
Awdurdodau Lleol 

yng Nghymru 2015-
16 

<https://www.wao.
gov.uk/system/files
/publications/445A2

016-Financial-
resilience-eng.pdf> 

(Awst 2016) 

Craffu, herio a monitro  
Argymhelliad 5 Dylai awdurdodau lleol sicrhau fod cynlluniau arbedion yn ddigon 
manwl i sicrhau fod aelodau’n glir ynghylch pa gynlluniau a fwriadwyd ar gyfer 
cyflenwi a bod cyflenwi’r cynlluniau hynny yn gallu cael ei archwilio’n briodol drwy 
gydol y flwyddyn.  
 



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Llywodraethu, Perfformiad, Newid Busnes a Chorfforaethol  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid)  

 
 

Cynllunio Brys Rob Gough / Cyngh 
Andrew Barry 

Craffu, herio a monitro: - Mae’r pwyllgor am wybod pa gynlluniau sydd yn eu lle i 
isafu effaith unrhyw anffawd ar y gymuned a’r amgylchedd a rheoli dychweliad at 
normalrwydd.  
 

Cabinet i drosglwyddo 
Rhaglen Waith 

Ymlaen 

Cyngh A Barry Craffu, herio a monitro: - Ar hyn o bryd nid yw’r cabinet yn paratoi rhaglen waith. Y 
Pwyllgor i ystyried argymell i’r Cabinet ei fod yn cynhyrchu’r un peth.   

 

Argymhellion a 
wnaed gan reolyddion 

allanol (SWYDDFA 
ARCHWILIO CYMRU, 

AGGCC, ESTYN, 
Comisiynwyr Ll.C. ac 

yn y blaen.).  

Adroddiad 
Gwelliant Blynyddol 
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Merthyr Tudful 
2015-16 

Craffu, herio a monitro: -  
Argymhelliad 2 Dylai Cynllun Ariannol Merthyr Tudful ddynodi’r prif risgiau ariannol a 
thybiaethau allweddol a dylai swyddogion hŷn a chynghorwyr gyflawni archwiliad 
effeithiol arnynt a’u herio cyn mabwysiadu’r cynllun.  
 
Argymhelliad 4 Dylai cynghorwyr adolygu digonolrwydd y trefniadau sicrwydd 
ariannol sy’n tanategu cyflenwi cynlluniau arbedion ariannol, yn cynnwys y lefel o 
graffu a her a ddarperir gan gynghorwyr.  

 

Bwrdd Perfformio 
Dysgu a Gwasanaeth 

Addysg Awdurdod 
Lleol ar gyfer Plant a 

Phobl Ifanc 

(Glynis Estabanez). Craffu, herio a monitro: -  
Yn dilyn y Bwrdd Perfformio Dysgu a Gwasanaeth Addysg Awdurdod Lleol ar gyfer 
Plant a Phobl Ifanc, cafodd 5 maes ar gyfer gwelliant eu dynodi -   
1) Ymgysylltiad Rhieni (Swyddog Arweiniol) Sarah Bowen); NOD LLESIANT 2 
2) Disgyblion Mwy Abl a Thalentog (Dorothy Haines); Wedi Gwella  – adroddiad Medi  
3) Llywodraethiant a Chorff Llywodraethu (Dorothy Haines); NOD LLESIANT2 
4) Cydweithredu (Dorothy Haines); Adroddiad Hunan Werthuso 4 Rhag  
5) Gwasanaethau Cefnogi Corfforaethol (Glynis Estabanez). – Adroddwyd yn ôl i’r 
Pwyllgor Craffu Llywodraethiant. 
 

https://www.wao.gov.uk/system/files/publications/merthyr_tydfil_annual_improvement_report_2016_english.pdf
https://www.wao.gov.uk/system/files/publications/merthyr_tydfil_annual_improvement_report_2016_english.pdf
https://www.wao.gov.uk/system/files/publications/merthyr_tydfil_annual_improvement_report_2016_english.pdf
https://www.wao.gov.uk/system/files/publications/merthyr_tydfil_annual_improvement_report_2016_english.pdf
https://www.wao.gov.uk/system/files/publications/merthyr_tydfil_annual_improvement_report_2016_english.pdf


Pwyllgor Craffu a Gwasanaeth Addysg Awdurdod Lleol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 
Disgrifyddion Rhaglen Waith  

2017/18 
(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid). 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 

 
Pwyllgor Dysgu a Gwasanaeth Addysg Awdurdod Lleol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc  

Dyddiad / Amseru Eitem Trosfwaol Swyddog ac Aelod 
Cabinet  

 

 (Arall) 
Ffocws Craffu  

17 Gorffennaf 2017 
 
Paratoi rhaglen waith  

4 Medi 2017 

Nod Llesiant 
Dechrau Gorau 

(DG1) 
Plant yn cael y 

dechrau gorau i fywyd  
 

Cyngh Lisa Mytton / 
D Haines / Chris Hole 

/ John Sellwood / 
Annabelle Lloyd 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd 
yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am 
y camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Hunan Werthusiad 
Estyn 

Cyngh Lisa Mytton / 
D Haines 

Craffu a Her:-   
 
CWESTIWN ALLWEDDOL 1.1 Safonau’n cynnwys canlyniadau TGAU a phresenoldeb  
CWESTIWN ALLWEDDOL 2.2 Cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol  
Mae’r rôl craffu yn cynnwys herio’r dyfarniad a gafodd ei wneud. 
 

23 Hydref 2017 

Nod Llesiant 
Dechrau Gorau 

(DG2) 
 

Mae plant a phobl 
ifanc wedi eu harfogi 

â’r sgiliau sydd eu 
hangen arnynt i fod yn 
ddysgwyr llwyddiannus 

ac yn unigolion 
hyderus 

 

Cyngh Lisa Mytton / 
D Haines / A Lloyd /S 
Bowen / J Sellwood / 

Chris Hole  

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd 
yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am 
y camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 

Consortiwm 
Canolbarth y De 

Mike Glavin 
(Rheolwr 

Craffu a Her:-  Cwrdd â Mike Glavin (Rheolwr Gyfarwyddwr Consortiwm Canolbarth y 
De)  FFOCWS – EFFAITH gwaith yng nghynllun busnes CCD ar y rhanbarth ac ar CBSMT 



Pwyllgor Craffu a Gwasanaeth Addysg Awdurdod Lleol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 
Disgrifyddion Rhaglen Waith  

2017/18 
(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid). 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 

Gyfarwyddwr 
Consortiwm 

Canolbarth y De) 
 

a deilliant arolwg Estyn  
 

Consortiwm 
Canolbarth y De 

 

D Haines   
 
 

Craffu a Her:-  Y Pwyllgor i dderbyn adroddiad oddi wrth y Prif Swyddog i gyd-fynd ag 
unrhyw wybodaeth a dderbyniwyd oddi wrth y Consortiwm 
 

Hunan Werthusiad 
Estyn 

Cyngh Lisa Mytton / 
D Haines 

Craffu a Her:-   
CWESTIWN ALLWEDDOL 2.1 Cefnogaeth ar gyfer gwella Ysgolion. Mae’r rôl craffu yn 
cynnwys herio’r dyfarniad a gafodd ei wneud.  Mae’r rôl craffu yn cynnwys herio’r 
dyfarniad a gafodd ei wneud. 
 

4 Rhagfyr 2017 

Nod llesiant 
Dechrau Gorau 

(DG1) 
Plant yn cael y 

dechrau gorau i fywyd  
 

Cyngh Lisa Mytton / 
D Haines / A Lloyd / 
C Hole / J Sellwood 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd 
yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am 
y camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Hunan Werthusiad 
Estyn 

Cyngh Lisa Mytton / 
D Haines 

Craffu a Her:-   
CWESTIWN ALLWEDDOL 3.1 Effaith Arweinyddiaeth  
CWESTIWN ALLWEDDOL 3.2 Gwella Ansawdd  
Mae’r rôl craffu yn cynnwys herio’r dyfarniad a gafodd ei wneud. 
 

Y Gymraeg yn y 
Cynllun Strategol 
Cymraeg Mewn 

Addysg  

Cyngh Lisa Mytton / 
D Haines 

Craffu a Her:-  
Mae dyletswydd ar awdurdodau lleol i baratoi cynllun yn esbonio sut y bydd yn gwella 
cynllunio Addysgu Cyfrwng Cymraeg, a gwella safonau, ynghyd â’i dargedau ar gyfer 
adroddiadau gwella a chynnydd. Trafod a herio.  
 
 

15 Ionawr 2018 

Nod llesiant 
Dechrau Gorau 

(DG2) 
Mae plant a phobl 

ifanc wedi eu harfogi 

Cyngh Lisa Mytton / 
Prif Swyddog Addysg 
/ A Lloyd /S Bowen / 

J Sellwood / Chris 

 
Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd 
yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am 



Pwyllgor Craffu a Gwasanaeth Addysg Awdurdod Lleol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 
Disgrifyddion Rhaglen Waith  

2017/18 
(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid). 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 

â’r sgiliau sydd eu 
hangen arnynt i fod yn 
ddysgwyr llwyddiannus 

ac yn unigolion 
hyderus 

 

Hole y camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 

Hunan Werthusiad 
Estyn 

Cyngh Lisa Mytton / 
Prif Swyddog - Dysgu 

Craffu a Her:-  
CWESTIWN ALLWEDDOL 1.2 Llesiant  
CWESTIWN ALLWEDDOL 2.3 Hyrwyddo Cynhwysiant Cymdeithasol a Llesiant   
Mae rôl craffu yn cynnwys herio’r dyfarniad a gafodd ei wneud.  

Categoreiddio 
ysgolion 

Cyngh Lisa Mytton / 
Prif Swyddog – 

Dysgu 
 

Craffu a Her:- Yn Ionawr 2015, cyflwynodd Lywodraeth Cymru system categoreiddio 
newydd a oedd yn ystyried safonau pob ysgol ochr yn ochr â galluogrwydd yr ysgol i 
wella er mwyn deall lefel y gefnogaeth yr oedd yr ysgol ei hangen. Derbyn adroddiad 
yn manylu ar gategoreiddio diweddaraf ysgolion a chynnydd o ran gwella.  
 

19  Chwefror 2018 

Nod llesiant 
Dechrau Gorau 

(DG1) 
Plant yn cael y dechrau 

gorau i fywyd  
 

Cyngh Lisa Mytton / 
Prif Swyddog – 

Dysgu /  A Lloyd / C 
Hole / J Sellwood 

 
Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd 
yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am 
y camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 

 
Consortiwm 

Canolbarth y De 
Mike Glavin 

(Rheolwr 
Gyfarwyddwr 
Consortiwm 

Canolbarth y De) 

Craffu a Her:-  Cwrdd â Mike Glavin (Rheolwr Gyfarwyddwr Consortiwm Canolbarth y 
De). Mae’r Ffocws (gweler 23 Hydref 2017) i’w benderfynu gan y Pwyllgor.  
 
 

Trefniant Ysgol Cyngh Lisa Mytton / 
Prif Swyddog - Dysgu 

Craffu a Her:- Trefniant ysgol yn cynnwys meithrin, gofal plentyn, ffederasiynau, 
rhaglen ysgolion 12 ganrif ayb 

Hunan Werthusiad 
Estyn 

Cyngh Lisa Mytton / 
Prif Swyddog - Dysgu 

Craffu a Her:-  
CWESTIWN ALLWEDDOL 2.4 Mynediad a lleoedd ysgol 
CWESTIWN ALLWEDDOL 3.3 Gweithio mewn Partneriaeth  
CWESTIWN ALLWEDDOL 3.4 Rheoli Adnoddau  
Mae rôl craffu yn cynnwys herio’r dyfarniad sy’n cael ei wneud.  



Pwyllgor Craffu a Gwasanaeth Addysg Awdurdod Lleol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 
Disgrifyddion Rhaglen Waith  

2017/18 
(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid). 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 

I’w ystyried yn y dyfodol  
 

I’w gadarnhau 

Ffocws posibl ar 
gyfer grŵp gorchwyl 
a gorffen 
 

Pwyllgor am ymgysylltu ag ysgolion uwchradd a’r coleg gan fod y Fwrdeistref Sirol yn colli ei disgyblion i RhCT, 
ac ynghylch menter ddysgu ynghyd ledled y fwrdeistref. Mae hyn yn dilyn gwybodaeth a dderbyniwyd ym 
mhresenoldeb y Gadair mewn Sesiynau Herio Gwasanaeth (Hunan Werthusiad).  

 
 

I’w gadarnhau  

Ffocws posibl ar 
gyfer grwp gorchwyl 
a gorffen 
 

Presenoldeb ac Absenoldeb yn yr Ysgol. Nod Llesiant 2. Gallai hyn fod yn ffocws o’r Pwyllgor yn dilyn cyhoeddi 
canlyniadau’r arholiad.   

 
I’w gadarnhau 

Ymweld ag ysgol yn y 
Fwrdeistref Sirol,  
Ymweliad Ysgol i 

Cyswllt parhaus / cyfarfodydd parhaus ag ysgolion. Ysgolion eto i gadarnhau.  

 

16 Ebrill 2018 

Nod Llesiant 
Dechrau Gorau 

(DG2) 
Mae plant a phobl 

ifanc wedi eu harfogi 
â’r sgiliau sydd eu 

hangen arnynt i fod yn 
ddysgwyr llwyddiannus 

ac yn unigolion 
hyderus 

 

Cyngh Lisa Mytton / 
Prif Swyddog Addysg 
/ A Lloyd /S Bowen / 

J Sellwood / Chris 
Hole 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd 
yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am 
y camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 

Hunan Werthusiad 
Estyn 

Cyngh Lisa Mytton / 
Prif Swyddog - Dysgu 

Craffu a Her:- Trosolwg Adroddiad Hunan Werthuso  
• CWESTIWN ALLWEDDOL 1 Deilliannau 
• CWESTIWN ALLWEDDOL 2 Darpariaeth  
• CWESTIWN ALLWEDDOL 3 Arweiniad  

Bydd hyn yn grynodeb o’r adroddiadau hunan werthusol blaenorol a gafodd eu craffu 
i’w barnu’n gyffredinol. Angen i graffu herio’r dyfarniad a gafodd ei wneud.  
 



Pwyllgor Craffu a Gwasanaeth Addysg Awdurdod Lleol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 
Disgrifyddion Rhaglen Waith  

2017/18 
(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid). 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 

Graffu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pwyllgor Craffu a Gwasanaeth Addysg Awdurdod Lleol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 
Disgrifyddion Rhaglen Waith  

2017/18 
(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid). 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 

 



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdogol, Cynllunio a Chefn Gwlad   
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

 
Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 

 
Dyddiad / Amseru Eitem Trosfwaol Swyddog ac Aelod 

Cabinet  
Ffocws Craffu  

24 Gorffennaf 2017 Paratoi Rhaglen Waith Flynyddol  

11 Medi 2017 

Meysydd chwarae / 
cyfleusterau 

chwaraeon yn y 
Fwrdeistref Sirol  

Cheryllee Evans / Rob 
Barnett / Aelod 

Portffolio 

Craffu a Her: - Cyfeiriwyd gan y Cyngh Tony Rogers.  Mae tua 8 maes chwarae / 
cyfleusterau chwaraeon ledled y fwrdeistref sirol sydd wedi mynd i gyflwr gwael. Ydy’r 
ffioedd yn rhy ddrud? Nid yw costau torri glaswellt yn cael eu talu gan y Cyngor mwyach? 
Nid oes digon o bobl yn gwneud chwaraeon? Beth yw’r rhesymau dros hyn a beth ellir ei 
wneud yn ei gylch? 

Cynnal a Chadw 
Tiroedd, Parciau a 
Mannau Agored  

 

Cheryllee Evans / Rob 
Barnett / Aelod 

Portffolio 

Craffu a Her:-  Cafodd y pwyllgor wybod am na all y cyngor gynnal y lefel o wasanaeth a 
ddarparwyd yn y gorffennol, fod yn rhaid iddo chwilio am ffyrdd amgen i ddarparu’r 
gwasanaeth. Bydd defnyddio gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol yn dyfod yn fwyfwy 
pwysig a rhaid i ni weithio gyda’r grwpiau hyn i’w helpu nhw i’w helpu eu hunain. Mae 
adroddiad cynnydd yn ofynnol. 

Nod Llesiant 
Llesiant 

Amgylcheddol (LLA1) 
Tynnwyd yr Eitem yn 

Ôl  

Aelod Portffolio / 
Cheryllee Evans a 

Swyddogion Priodol 

Craffu a Her:-  Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 

30 Hydref 2017 

Nod Llesiant 
Llesiant 

Amgylcheddol (LLA2) 
 

Aelod Portffolio / Alyn 
Owen a Swyddogion 

Priodol 

 
Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Ailgylchu / Tirlenwi 
Cyhoeddwyd a 

Gwiriwyd  
Dyddiad  

Aelod Portffolio / 
Cheryllee Evans / Paul 
Davies / Steve Thomas 

Craffu a Her:-  Erbyn 2025, mae o leiaf 70% o wastraff dinesig i’w ailgylchu ac mae’r 30% 
sy’n weddill (dros ben) i’w ddelio ag ef gan ffatri Ynni oddi wrth Wastraff uchel ei 
effeithlonrwydd. Bydd data perfformiad Ailgylchu / Tirlenwi wedi cael ei gyhoeddi ym mis 
Awst. Prif ffocws yr Awdurdod yw adeiladu ar lwyddiant diweddar a pharhau i wella 
perfformiad i’n galluogi ni i wella targed statudol Llywodraeth Cymru. Adroddiad i graffu 
yn darparu manylion y ffigurau, dangos tueddiadau, cymariaethau ag Awdurdodau eraill 
Cymru a chynnydd yn erbyn targedau.  



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdogol, Cynllunio a Chefn Gwlad   
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

 
Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 

 

Ffurflen Dreth 
Safonau Llyfrgelloedd 

Cyhoddus Cymru  
 
 

Jane Selwood 
(Ymddiriedolaeth 
Hamdden)  

Craffu a Her:-  Dilysu ffurflen dreth Safonau Llyfrgell Gyhoeddus Cymru. Bydd y 
Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn adrodd yn ôl am berfformiad y gwasanaeth dros y flwyddyn 
ddiwethaf (blwyddyn gyntaf fel Ymddiriedolaeth). Bydd casgliad o eitemau a gwybodaeth 
i’r pwyllgor ei ystyried. Eitem flynyddol yw hon.  
 

11 Rhagfyr 2017 

Nod Llesiant 
Llesiant 

Amgylcheddol (LLA1) 
 

Aelod Portffolio / 
Cheryllee Evans a 

Swyddogion Priodol 

 
Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Perfformiad yr 
Ymddiriedolaeth 

Hamdden 
 

Prif Weithredwr / 
Cadeirydd / 

Ymddiriedolaeth 
Merthyr  

Craffu a Her:-  Diweddariad 6 misol o gynnydd a pherfformiad wrth gyflawni’r targedau a 
nodir a deilliannau i’r Ymddiriedolaeth.   
 
 

Effeithlonrwydd Ynni  
 

Aelod Portffolio / 
Cheryllee Evans / Mick 

Campbell 

Craffu a Her:-  Ar y cyfan mae’r Awdurdod yn treulio tua £2.6M ar filiau gwasanaethau 
bob blwyddyn. Mae gan y Cynllun Rheoli Carbon restr brosiect sydd wedi dynodi y gellir 
cael gostyngiad sylweddol o ran defnydd o ynni ac y byddai rhaglen 5 mlynedd o fesurau 
cost effeithiol yn cyflenwi arbedion blynyddol o tua £500,000 a 1196 tunnell o CO2 ar 
gyfanswm cost o tua £1.3M. Diweddariad o argymhellion yr Adolygiad Rheoli Carbon yn 
2015 i gynnwys cynnydd ar y Cynllun Rheoli Carbon Drafft. 
 

22 Ionawr 2018 
Nod Llesiant 

Llesiant 
Amgylcheddol (LLA2) 

Aelod Portffolio / Alyn 
Owen a Swyddogion 

Priodol 

 
Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdogol, Cynllunio a Chefn Gwlad   
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

 
Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 

 perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Tipio Anghyfreithlon / 
Sbwriel / Glanhau 

Stryd  

Aelod Portffolio / 
Cheryllee Evans / Paul 
Jones / Gemma Rough 

Craffu a Her:-Cafwyd cynnydd o 7% am adroddiadau o ddigwyddiadau tipio 
anghyfreithlon, mae’r ganran a gliriodd o fewn 5 niwrnod gwaith wedi gwella i 100% yn 
2016/17 (95 % yn 2015/16).  Mae chwarter cyntaf 2017/18 yn dynodi codiad o ran 
adroddiadau o gwynion (505) gyda chynnydd o 43 cwyn o’u cymharu â’r chwarter cyntaf 
yn 2016/17 (462). Diweddariad i gynnwys manylion o erlyniadau a gwaith Swyddogion 
Gorfodi Amgylcheddol, y disgwyliwyd iddynt ddechrau gwaith yn gynnar yn Awst 2017.  
Newid ymddygiadol - Mae rhaglen addysg ysgol yn cael ei datblygu a bydd ymgysylltu â 
phob ysgol yn ystod yr ymgyrch a fydd yn gweithredu rhwng Medi 2017 a Mawrth 2018. 
Bydd diweddariad o’r prosiect hwn yn cael ei gynnwys hefyd. 
 
 

26 Chwefror 2018 

Nod Llesiant 
Llesiant 

Amgylcheddol (LLA1) 
 

Cyngh Howard Barrett 
/ Cheryllee Evans a 
Swyddogion priodol  

 
 
Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 

Priffyrdd a Goleuadau 
Stryd  

 
 

Cyngh Howard Barrett 
/ Cheryllee Evans / 

Darren Chaffe 

Craffu a Her:-   Mae’r Adran Priffyrdd bellach wedi ei lleoli yn Depot Abercynon gyda 
Gwasanaethau Priffyrdd RhCT ac maen nhw’n gweithio’n agos at ei gilydd o ran cyflenwi 
Gwasanaeth Priffyrdd a Goleuo Stryd effeithiol i sicrhau’r deilliannau gorau i gwsmeriaid 
a defnyddwyr. Diweddariad ar sut mae’r cydweithio hwn yn datblygu o ran 
effeithlonrwydd gwasanaeth a gwella cyflenwi. 
 

9 Ebrill 2018  

Nod Llesiant 
Llesiant 

Amgylcheddol (LLA2)  
 

Cyngh Howard Barrett 
/ Alyn Owen  

Swyddogion priodol   

 
 
Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdogol, Cynllunio a Chefn Gwlad   
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

 
Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 

 
 

 
Data Perfformiad 

Ailgylchu / Tirlenwi  
 
 

Aelod Portffolio / 
Cheryllee Evans / Paul 
Davies / Steve Thomas 

Craffu a Her: - Yn dilyn cyfarfod Hydref 2017. Adroddiad i graffu yn rhoi manylion y 
ffigurau (heb eu dilysu), dangos tueddiadau, cymariaethau ag awdurdodau eraill Cymru a 
chynnydd yn erbyn targedau. 
 

Eitemau ychwanegol 
i’w hystyried ar 
gyfer Gwaith  

   

   
   
   



Pwyllgor Craffu Adfywio a Diogelwch y Cyhoedd  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 

 
Pwyllgor Adfywio, Cynllunio a Chefn Gwlad  

 
Dyddiad / Amseru Eitem Trosfwaol  Swyddog ac Aelod 

Cabinet  
Ffocws Craffu  

18 Gorffennaf 2017 
                                                                 
Paratoi Rhaglen Waith  
 

12 Medi 2017 

Nod Llesiant 
Bywyd Gwaith 

(NLL1) 
 

Cyngh Geraint Thomas 
/ Alyn Owen a 

swyddogion priodol 

 
 
Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Strategaeth Twf 
Economaidd a 
Phartneriaeth  

Cyngh Geraint Thomas 
/ Alyn Owen a 

swyddogion priodol 

Craffu a Her:-  Y Pwyllgor Craffu i dderbyn adroddiad am y daith hyd yma mewn 
perthynas â’r Strategaeth Twf Economaidd a Phartneriaeth. Caiff blaenoriaethau 
allweddol eu hamlygu oddi fewn i’r Cynllun Gweithredu yn ogystal â’r cynllun i’r dyfodol 
ar gyfer cyflenwi. 
 

24 Hydref 2017 

Nod Llesiant 
Bywyd Gwaith 

(NLL2) 
 

Cyngh Geraint Thomas 
/ Alyn Owen a 

swyddogion priodol 

 
 
Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 

Iechyd 
Amgylcheddol  

Steve Peters / Sue 
Gow / Aelod Portffolio 

Craffu a Her:-   – Adroddiad yn darparu manylion – sut ydy gwaith yr adran yn cyfrannu 
at Iechyd a Llesiant y Cyhoedd? 
 
 



Pwyllgor Craffu Adfywio a Diogelwch y Cyhoedd  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 

Datblygu 
Cyrchfan  

Cyngh Geraint Thomas 
/ Alyn Owen a 

swyddogion priodol 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am y Cynllun Rheoli Cyrchfan 
a’r datblygiadau allweddol a gaiff eu cyflenwi drwy’r Cynllun.  

5 Rhagfyr 2017 

Nod Llesiant 
Bywyd Gwaith 

(NLL1) 
 

Cyngh Geraint Thomas 
/ Alyn Owen a 

swyddogion priodol 
 

 
Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Datblygiad 
Parhaus Canol y 

Dref  

Steve Peters / Aelod 
Portffolio / Alyn Owen 

Craffu a Her:-  –hynny yw amddiffyn y cyhoedd a diogelwch cymunedol. Angen edrych 
ar wahanol ddefnydd ar gyfer canol y dref er enghraifft defnydd hamdden ac economi 
gyda’r nos e.e. llefydd i fwyta. Angen mynd i’r afael â digartrefedd a phroblemau 
cyfraith a threfn. Mae angen cydlynu’r gwaith e.e. sut mae economi gyda’r nos yn 
rhyngweithio â thrwyddedu a rheoliadau safonau masnach?  
 

16 Ionawr 2018 

Nod Llesiant 
Bywyd Gwaith 

(NLL2) 
 

Cyngh Geraint Thomas 
/ Alyn Owen a 

swyddogion priodol 
 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect fwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Cyllidebau Adran 
(Trafnidiaeth 

Cartref i’r Ysgol)  
 

Steve Peters / Aelod 
Portffolio 

Craffu a Her: - Mae trafnidiaeth ôl-16 yn ôl disgresiwn. Mae’r adran Drafnidiaeth yn 
gyfrifol am gaffaeliad gwasanaethau gan sicrhau gwerth am arian. Mae addysg yn 
gyfrifol am y polisi. Mae’r adran Drafnidiaeth wedi dynodi cefnogaeth i ddysgwyr sy’n 
eu cymryd allan o’r Fwrdeistref Sirol a gallai adolygiad o’r polisi ddynodi arbedion i 
gefnogi’r Coleg. Derbyn adroddiad briffio. 
 

Menter a 
Chefnogi Busnes  

 
 

Cyngh Geraint Thomas 
/ Alyn Owen a 

swyddogion priodol 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am y datblygiadau sy’n 
gysylltiedig â Menter a Chefnogi Busnes yn cynnwys Canolfan Busnes Orbit, y 
gefnogaeth sydd ar gael i Fusnesau Canol y Dref a’r Strategaeth Menter Gymdeithasol. 
 

20 Chwefror 2018 Nod Llesiant Cyngh Geraint Thomas  



Pwyllgor Craffu Adfywio a Diogelwch y Cyhoedd  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 

Bywyd Gwaith 
(NLL1) 

 

/ Alyn Owen a 
swyddogion priodol 

 
Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Fel Pwyllgor 
Trosedd ac 
Anhrefn. 

Diweddariad 
Diogelwch 

Partneriaeth 
Gymunedol 

Cymuned Cwm 
Taf 

Steve Peters / Heddlu 
Prif Arolygydd Sally 

Burke / cydweithwyr o 
CBSRhCT / Swyddfa 

Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu De Cymru  

Craffu a Her:-  
 

1. Diweddariad am faterion presennol a throsolwg o brosiectau cyfredol a 
rhaglenni cyfredol sy’n cael eu cyflenwid gan Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol Cwm Taf. 
 

2. Yn ychwanegol, mae newidiadau mewn strwythur heddlua lefel uwch yn 
effeithio ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol. Sut mae hyn yn effeithio ar 
heddlua ym Merthyr Tudful?  Sut mae hyn yn cysylltu â digartrefedd ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae’n bosibl y bydd Craffu am fod ar y blaen o 
ran cynnydd gan herio a dylanwadu ar y broses. 

 
Strategaeth Twf 
Economaidd a 
Phartneriaeth  

Cyngh Geraint Thomas 
/ Alyn Owen a 

swyddogion priodol 

Craffu a Her:-  Y Pwyllgor Craffu i dderbyn adroddiad am gyfleoedd buddsoddi mewnol 
sy’n gysylltiedig â’r Strategaeth Twf Economaidd a Phartneriaeth yn cynnwys y 
datblygiadau a’r atebion recriwtio yn General Dynamics a Trago Mills.  
 

3 Ebrill 2018 

Nod Llesiant 
Bywyd Gwaith 

(NLL2) 
 

Cyngh Geraint Thomas 
/ Alyn Owen a 

swyddogion priodol 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. Bydd yr 
adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a darparu’r wybodaeth 
perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y 
camau a gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Datblygu 
Cyrchfan  

 
 

Cyngh Geraint Thomas 
/ Alyn Owen a 

swyddogion priodol 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am Ardal Dreftadaeth 
Cyfarthfa sy’n gysylltiedig â chyflenwi’r Cynllun Rheoli Cyrchfan a’r berthynas â’r 
Ymddiriedolaeth Hamdden o ran sicrhau fod y cynnyrch yn cael ei reoli’n effeithiol fel 
canlyniad parhaus i’r buddsoddiad arwyddocaol yn yr Ardal Dreftadaeth.  
 
  



Pwyllgor Craffu Adfywio a Diogelwch y Cyhoedd  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol a’r 
deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 

 
 

Eitemau 
ychwanegol i’w 
hystyried ar gyfer 
Gwaith 

 
 
 

  

 
 
 

  



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol 
a’r deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 
 

 
Pwyllgor 

Dyddiad / Amseru Eitem Trosfwaol Swyddog ac Aelod 
Cabinet  

Ffocws Craffu 

25 Gorffennaf 2017 

System Gwybodaeth 
Gofal Cymunedol 

Cymru  
 (WCCIS) 

 

Lisa Curtis Jones / Anne 
Powell 

Craffu a Her:-  Mae system gyfrifiadurol newydd yn cael ei 
gyflwyno i Gymru i helpu gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal 
cymdeithasol Cymru i ddarparu gofal yn nes at gartrefi pobl. 
Mae’n rhoi’r offer digidol sydd ei angen ar nyrsys cymunedol, 
timau iechyd meddwl a gweithwyr cymdeithasol a 
therapyddion i weithio’n well ynghyd. Mae’r pwyllgor am 
dderbyn diweddariad am y system a sut y mae am gael ei 
fewnblannu yn CBSMT.   

Diweddariad 
Strategaeth 

Gwasanaethau Plant  

Annabelle Lloyd Craffu a Her:-  Bydd Pennaeth Gwasanaethau Plant yn darparu 
diweddariad am y strategaethau sy’n gymwys i Wasanaethau 
Cymdeithasol Plant  

Llythyr Blynyddol 
CSSIW  

Lisa Curtis Jones Craffu a Her:-  Cynghori aelodau CSSIW Llythyr Blynyddol. 
CSSIW i ymgymryd â gwerthusiad blynyddol ac adolygiad o 
wasanaethau cymdeithasol Awdurdod Lleol a darparu barn 
gyffredinol am feysydd allweddol o gynnydd a meysydd ar 
gyfer gwella. 
 

Datblygu’r Rhaglen 
Waith Craffu Blynyddol  

Pwyllgor Llawn Y Pwyllgor i ddatblygu rhaglen waith ar gyfer 2017/18. 



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol 
a’r deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 
 

 
19 Medi 2017 

Nod Llesiant 
Byw’n Dda (BDd1) 

 
Tynnu Eitem yn Ôl  

Cyngh David Hughes, Lisa 
Curtis Jones a Swyddogion 

priodol 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich 
nod llesiant. Bydd yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle 
presennol a darparu’r wybodaeth perfformiad a phrosiect mwyaf 
cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y camau a 
gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 

Adroddiad Blynyddol  
(Fframwaith Adrodd yn 
Ôl Blynyddol y Cyngor) 

LCJ, AL, MA, LM Craffu a Her:-  Fframwaith Adrodd yn Ôl Blynyddol y Cyngor. 
Adroddiad statudol blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol i Lywodraeth Cymru.  
 

Diweddariad 
Strategaeth 

Gwasanaethau 
Oedolion  

Mark Anderton Craffu a Her:-  Bydd Pennaeth Gwasanaethau Oedolion yn 
darparu diweddariad am y strategaethau sy’n gymwys i 
Wasanaethau Cymdeithasol Plant  
 

Tîm Troseddau 
Ieuenctid Merthyr 

Tudful (TTI) 

LCJ, AL, Jason O’Brien 
(RCTCBC) 

Craffu a Her:-  Trafod Adroddiad Archwilio CSSIW. Mae’r TTI yn 
dîm aml-asiantaeth sy’n cynnwys aelodau o’r Heddlu, Prawf, 
Iechyd, Addysg, Cam-drin Sylweddau a Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn ogystal ag eraill sy’n benodol i’r tîm. Mae’r 
TTI yn delio â phobl ifanc rhwng 10 ac 18 mlwydd oed sy’n 
ymgysylltiedig â’r system cyfiawnder troseddol, a’r rheini sydd 
ond ar yr ymylon o fod yn ymgysylltiedig â’r system. 

31 Hydref 

Nod Llesiant 
Byw’n Dda (BDd2) 

 

Cyngh David Hughes, Lisa 
Curtis Jones a Swyddogion 

priodol 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich 
nod llesiant. Bydd yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle 
presennol a darparu’r wybodaeth perfformiad a phrosiect mwyaf 
cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y camau a 
gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 

Diweddariad 
Strategaeth Plant sy’n 

Derbyn Gofal  

Annabel Lloyd/ Cyngh 
David Hughes 

Monitro, Craffu a Her: Diweddariad chwarterol am gynnydd 
gan ddefnyddio strategaeth Plant sy’n Derbyn Gofal a’r risgiau 
cysylltiedig, problemau a heriau. Mae’r strategaeth yn ceisio 
cael gostyngiad yn y nifer o Plant sy’n Derbyn Gofal a’r 
Gofrestr Amddiffyn Plant dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.  



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol 
a’r deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 
 

 

Adroddiadau 
Blynyddol Bwrdd 

Diogelu Oedolion Cwm 
Taf/ Bwrdd Diogelu 

Plant Cwm Taf  

Nicola Kingham a 
swyddogion a’r Cyngh 
David Hughes 

Craffu a Her:-   Mae’r adroddiadau ar wahân hyn yn crynhoi’r 
gwaith ymgymerwyd gan Fwrdd Diogelu Plant Cwm Taf er 
mwyn cyflawni ei nodau yn ystod y flwyddyn. Maen nhw hefyd 
yn crynhoi’r meysydd datblygu a ddynodwyd.  
 

12 Rhagfyr 2017 

Nod Llesiant 
Byw’n Dda (BDd3) 

 

Cyngh David Hughes, Lisa 
Curtis Jones a Swyddogion 
priodol 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich 
nod llesiant. Bydd yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle 
presennol a darparu’r wybodaeth perfformiad a phrosiect mwyaf 
cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y camau a 
gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Adroddiad Blynyddol 
Mabwysiadu 
Rhanbarthol  

AL/ Angela Harris & Rachel 
Evans (Bro Morgannwg)  

 

Monitro a Chraffu: Diweddariad a pheth gwybodaeth 
perfformiad cynnar mewn perthynas â chydweithrediad 
mabwysiadu rhanbarthol 
 

Cymunedau yn Gyntaf  Lisa Curtis Jones Craffu a Her: - Mae Cymunedau yn Gyntaf yn rhaglen sy’n 
canolbwyntio ar y gymuned gan fynd i’r afael â thlodi, sy’n dod 
i ben yn raddol erbyn Mawrth 2018. Mae angen diweddariad 
ar brosiectau heb eu gorffen a sut mae’r Awdurdod a 
Phartneriaid am ddod â’r rhaglen i ben.  
 

Parthau Cymunedol  Lisa Curtis Jones Craffu a Her:-   Mae Parth Cymunedol yn ddull gweithredu 
wedi ei seilio mewn lle gan ganolbwyntio cefnogaeth ar wella 
deilliannau i breswylwyr gyda’r heriau mwyaf. Mae’r Pwyllgor 
yn gofyn am ddiweddariad hynny yw, sut mae’r parthau yn 
gwneud cynnydd, pa heriau a wynebir, a pha ddangosyddion 



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol 
a’r deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 
 

perfformiad sydd wedi eu datblygu. 
 

23 Ionawr 2018 

Nod Llesiant 
Byw’n Dda (BDd1) 

 

Cyngh David Hughes, Lisa 
Curtis Jones a Swyddogion 

priodol 

Craffu a Her:- Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich 
nod llesiant. Bydd yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle 
presennol a darparu’r wybodaeth perfformiad a phrosiect mwyaf 
cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y camau a 
gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Adroddiad Blynyddol Y 
Tîm Integredig 

Cymorth i Deuluoedd 
Cwm Taf. 

AL/  Goulding, Jay (RhCT) 
 

Craffu a Her:- Adroddiad Blynyddol ar gynnydd yn y Tîm 
Integredig Cymorth i Deuluoedd Cwm Taf a’r gweithredu 
ehangach.  
 

27 Chwefror 2018 

Nod Llesiant 
Byw’n Dda (BDd2) 

 

Cyngh David Hughes, Lisa 
Curtis Jones a Swyddogion 

priodol 

Craffu a Her:-  Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich 
nod llesiant. Bydd yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle 
presennol a darparu’r wybodaeth perfformiad a phrosiect mwyaf 
cyfredol i alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y camau a 
gymerwyd i fodloni ein nodau llesiant. 
 
 

Diweddariad Cyllideb  Stacey Evans/LCJ/Cyngh 
Hughes 

Craffu a Her: - Diweddariad am y gyllideb ac edrych ar feysydd 
a allai orwario. 
 

10 Ebrill 2018 

Nod Llesiant 
Byw’n Dda (BDd3) 

 

Cyngh David Hughes, Lisa 
Curtis Jones a Swyddogion 

priodol 

Craffu a Her:-  
Bydd y Pwyllgor Craffu yn derbyn adroddiad am eich nod llesiant. 
Bydd yr adroddiad craffu yn amlinellu cyd-destun, safle presennol a 
darparu’r wybodaeth perfformiad a phrosiect mwyaf cyfredol i 
alluogi’r Pwyllgor Craffu i drafod a herio am y camau a gymerwyd i 
fodloni ein nodau llesiant. 
 



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol 
a’r deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 
 

Cynlluniau Blynyddol 
BWRDD DIOGELU 
OEDOLION CWM 

TAF/BWRDD DIOGELU 
PLANT CWM TAF   

Nicola Kingham Craffu a Her:-   Mae’r adroddiadau ar wahân hyn yn crynhoi’r 
gwaith ymgymerwyd gan Fwrdd Diogelu Plant Cwm Taf er 
mwyn cyflawni ei nodau yn ystod y flwyddyn. Maen nhw hefyd 
yn crynhoi’r meysydd datblygu a ddynodwyd.  
 
 

I’w ystyried ar y 
rhaglen waith – I’w 
gadarnhau  

Anheddiad Ffoaduriaid 
ym Merthyr Tudful  

SP/LCJ 
I’w gadarnhau  

Rhaglen anheddiad ffoaduriaid Syria. Mae’r Pwyllgor wedi 
clywed am deulu sydd wedi setlo ym Merthyr Tudful fel rhan 
o’r rhaglen ond yn sgil materion gyda’r eiddo a ddynodwyd 
iddynt (wedi ei rentu’n breifat), yn y pen draw, gadawodd y 
teulu Ferthyr Tudful i ail setlo yn Llundain. Mae’r Pwyllgor am 
sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen i adolygu materion i weld pa wersi 
a ddysgwyd ac a fyddinai’r Awdurdod yn cymryd yr un 
ymagwedd yn y dyfodol. (gweler e-bost SP 21/4/17) 
 

Argymhellion wnaed 
gan reolyddion allanol 

(Swyddfa Archwilio 
Cymru, CSSIW, ESTYN, 
Comisiynwyr LlC ayb) 

Adolygiad o Drefniadau 
Diogelu Corfforaethol yng 
Nghynghorau Cymru 
Review of 
Corporate 
Safeguarding 
Arrangements in 
Welsh Councils 
(Gorffennaf 2015) 
A’i gynnwys yn Adroddiad 
Gwelliant Blynyddol 
CBSMT 2015/16 
(Gorffennaf 2016) 

Craffu, Her a Monitro: R6 Gwella atebolrwydd ar gyfer diogelu 
corfforaethol dwy adrodd yn ôl yn rheolaidd am faterion 
diogelu a sicrwydd i bwyllgor(au) craffu yn erbyn gwybodaeth 
perfformiad cytbwys cyngor-eang yn cynnwys: • meincnodi a 
chymariaethau gydag eraill; • casgliadau am adolygiadau 
archwiliad mewnol ac allanol; • data perfformiad yn seiliedig 
ar wasanaeth; • data allweddol personél fel diogelu 
hyfforddiant a gwiriadau recriwtio'r Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd; • perfformiad contractwyr a gwasanaethau a 
gomisiynwyd ar gydsynio gyda chyfrifoldebau diogelu’r cyngor. 
 



Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol  
Disgrifyddion Rhaglen Waith 2017/18 

(Caiff y Rhaglen Waith ei hadolygu ym mhob cyfarfod ac yn hynny o beth mae’n amodol ar newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru dylai rhaglenni gwaith i’r dyfodol: ddarparu rhesymwaith clir ar gyfer dethol pwnc; canolbwyntio fwy ar ddeilliant; sicrhau fod dull craffu yn gweddu orau i’r maes pynciol 
a’r deilliant a ddymunir; alinio rhaglenni craffu â rheoli perfformiad, hunan werthuso a threfniadau gwella’r cyngor. 
 
 
 

 
 

Parth Cymunedol Chris Hole Craffu, Her a Monitro: Mae Parth Plentyn yn lle sy’n seiliedig 
ar ymagwedd, gan ddod â sefydliadau gwahanol ynghyd i wella 
deilliannau i blant a phobl ifanc. Y nod drwy weledigaeth 
strategol a rennir, bod gostyngiadau cynaliadwy hir dymor yn 
cael eu cyflawni yn yr anghydraddoldebau a brofir gan blant 
mewn cymunedau o dan anfantais o’u cymharu â’r rheini 
mewn ardaloedd sy’n fwy cymdeithasol freintiedig.   
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