
CYNGOR GWYNEDD

Adroddiad i gyfarfod o Gyngor Gwynedd

1. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

Gofynnir i’r Cyngor:

 Barhau gyda’r trefniadau cyfredol, sef Opsiwn 1, y 3 pwyllgor craffu, gyda 
materion yr Adran Tai ac Eiddo yn cael eu craffu gan y Pwyllgor Craffu Gofal 
yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.  

 Yn ddarostyngedig i’r penderfyniad uchod, mabwysiadu mân addasiadau i’r 
Cyfansoddiad fel y nodir yn Atodiad 1 i’r adroddiad ar argymhelliad y 
Swyddog Monitro.

2. CEFNDIR A RHESYMEG

2.1 CYFLWYNIAD

2.1.1 Gwelir gopi o adroddiad ar adolygiad o drefniadau craffu a gyflwynwyd i’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu er ystyriaeth ar yr 28ain o Dachwedd, 2019 yn 
Atodiad A. 

2.1.2 Gofynnir i’r holl Aelodau dalu sylw i gynnwys yr adroddiad hwnnw er mwyn deall 
y rhesymau dros adolygu ein trefniadau craffu cyfredol, yr ystyriaethau wrth 
adolygu, yr opsiynau gwreiddiol gan y gweithgor fu’n ymgymryd â’r gwaith 
adolygu, yr ymgynghori trylwyr sydd wedi digwydd a’r opsiynau terfynol a 
ystyriwyd.

2.1.3 Yng nghyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, fe benderfynwyd argymell 
i’r Cyngor Llawn y dylid parhau gyda’r trefniadau craffu cyfredol, hynny yw 
Opsiwn 1 - tri phwyllgor craffu.

2.1.4 Yn rhan o’r argymhelliad hefyd, dylid nodi penderfyniad y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu fod materion yr Adran Tai ac Eiddo yn cael eu craffu gan y 
Pwyllgor Craffu Gofal, ar sail bod materion iechyd a gofal bellach yn cael eu 
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cysylltu gyda thai.

2.2 MATERION CYFANSODDIADOL

2.2.1 Yn sgil unrhyw newid i’n trefniadau craffu bydd yn ofynnol addasu cyfansoddiad 
y Cyngor i adlewyrchu’r trefniadau newydd.

2.2.2 Yn ddarostyngedig i benderfyniad y Cyngor ar y trefniadau, gofynnir i’r Cyngor 
llawn fabwysiadu mân addasiadau i’r Cyfansoddiad fel y nodir yn Atodiad 1 i’r 
adroddiad hwn ar argymhelliad y Swyddog Monitro.

3. UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y 
PENDERFYNIAD

3.1 SYLWADAU’R SWYDDOGION STATUDOL:

Swyddog Monitro:

Rwyf wedi cael cyfle i gyfrannu at yr adroddiad ac mae’r addasiadau arfaethedig 
i’r Cyfansoddiad wedi eu drafftio gennyf. Ar sail yr opsiwn a gynigir nid oes 
gennyf unrhyw sylwadau pellach o safbwynt priodoldeb.  

Swyddog Cyllid Statudol:

Bu’r opsiynau ar gyfer dyfodol y swyddogaeth graffu yn destun trafodaeth yng 
nghyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ym mis Tachwedd 2019.  Rwyf 
yn fodlon nad oes oblygiadau ariannol i’r penderfyniad a geisir.


