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1.

Yng ngweithdy blynyddol y Pwyllgor ar 7 Gorffennaf 2022 ystyriwyd eitemau
posib i’w craffu yn ystod 2022/23. Blaenoriaethwyd eitemau gan gadw mewn
cof pwrpas craffu yng Ngwynedd, sef:

CYFRANNU AT YRRU GWELLIANT MEWN GWASANAETHAU
I BOBL GWYNEDD

Gwneir hyn yn adeiladol trwy:






2.

Ymchwilio i bryderon am ansawdd ein gwasanaethau
Weithredu fel Ffrind Critigol yn sicrhau fod sylw priodol yn cael ei roi i
lais y dinesydd
Adnabod ymarfer da a gwendidau
Dal y Cabinet a’i aelodau i gyfrif
Adolygu neu graffu penderfyniadau neu weithredoedd nad ydynt yn
gyfrifoldeb y Cabinet

Bu aelodau yn trafod mewn grwpiau llai o ran eu blaenoriaethau hwy o’r rhestr
o eitemau posib a ddarparwyd ymlaen llaw gyda chyfle i aelodau awgrymu
eitemau posib eraill. Gofynnwyd i aelodau wrth adnabod eu blaenoriaethau
ystyried:
 A yw’r mater yn effeithio ar gyfran helaeth o’r boblogaeth?
 A yw craffu yn gallu gwneud gwahaniaeth / cael dylanwad? (Pobl /
gwasanaeth / perfformiad)
 A yw’r mater yn amserol i’w graffu?
 Ydi’r mater yn flaenoriaeth i’r Cyngor?
 A ydym yn glir beth ydym yn ceisio ei wella?

3.

Yn dilyn adrodd yn ôl o’r grwpiau, aethpwyd ati i flaenoriaethu eitemau i’w
craffu gan wahodd yr Aelodau Cabinet a Phenaethiaid perthnasol i ymuno er
mwyn nodi unrhyw beth ychwanegol oedd angen ei ystyried o ran yr eitemau a

flaenoriaethwyd gan aelodau’r Pwyllgor ynghyd â rhoi sylwadau o ran amseru’r
craffu.
4.

Ynghlwm fel atodiad i’r adroddiad gweler rhaglen waith ddrafft y Pwyllgor.
Gwnaed ymgais i flaenoriaethu uchafswm o dair eitem fesul cyfarfod er mwyn
sicrhau bod sylw teilwng yn cael ei roi i faterion a bod craffu yn gallu
ychwanegu gwerth. Nid oedd hynny yn bosibl ar bob achlysur ac felly mae
pedair eitem wedi eu rhaglennu ar gyfer dau gyfarfod.

5.

Rhaglennwyd yr eitem ‘Gwasanaeth Ambiwlans’ ar gyfer cyfarfod 29 Medi 2022
yn y gweithdy blynyddol. Nid oedd cynrychiolwyr o’r Gwasanaeth Ambiwlans ar
gael i fynychu’r cyfarfod, felly mae’r eitem wedi symud i gyfarfod 10 Tachwedd
2022, lle bydd cynrychiolwyr yn bresennol.

6.

Yn y gweithdy blynyddol penderfynwyd craffu Asesiad Anghenion Poblogaeth
yng nghyfarfod 29 Medi, 2022. Yn anffodus cafwyd gwybod nad oedd hynny’n
bosibl ac felly mae’r eitem wedi llithro i gyfarfod mis Tachwedd.

7.

Cafwyd gwybod hefyd na fyddai modd cyflwyno adroddiad Recriwtio a chadw
staff yn y maes gofal gan yr Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd felly mae’r
eitem wedi ei nodi fel un i’w thrafod yng nghyfarfod 16 Chwefror.

8.

Er mwyn sicrhau nad oes gormod o eitemau ar raglen cyfarfod 10 Tachwedd,
symudwyd eitem Darpariaeth Gofal Dementia i gyfarfod 20 Ebrill.

9.

Mater a adnabuwyd yn y gweithdy blynyddol fel mater oedd angen sylw oedd
iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Yn dilyn trafodaeth, daethpwyd i’r casgliad y
dylid cynnal sesiwn gwybodaeth i adnabod os oes elfen benodol angen ei
graffu. Mi fydd y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd yn trafod y ffordd ymlaen gyda’r
Pennaeth Plant a Chefnogi Teuluoedd a’r Aelod Cabinet yn eu cyfarfod cyswllt
ym mis Hydref.

10. Mae’r blaenraglen craffu yn rhaglen fyw a fydd yn cael ei adolygu yn gyson yn
ystod y flwyddyn i sicrhau bod y materion cywir yn cael sylw. Rhoddir ystyriaeth
i flaenoriaethu materion a fydd yn codi yn ystod y flwyddyn e.e. materion o
gyfarfodydd herio perfformiad ac eitemau ar flaenraglen y Cabinet.
11. Gofynnir i’r Pwyllgor Craffu Gofal fabwysiadu’r rhaglen waith ar gyfer
2022/23.

ATODIAD

BLAENRAGLEN DDRAFFT PWYLLGOR CRAFFU GOFAL 2022/23

07/07/2022
 Adroddiad Sefydlogrwydd Marchnad Gofal Gogledd Cymru
29/09/2022
 Recriwtio a chadw staff yn y maes gofal (Adran Oedolion, Iechyd a
Llesiant)
 Gwasanaeth Cadwraeth Ynni Newydd
10/11/2022
 Gwasanaeth Ambiwlans
 Gwasanaeth Ieuenctid
 Adroddiad Asesiad Anghenion Poblogaeth Gwynedd
 Polisi Gosod Tai
16/02/2023
 Siop Un Stop Tai
 Cynllun Gweithredu Tai
 Lleoliadau Plant Mewn Gofal
 Recriwtio a chadw staff yn y maes gofal (Adran Plant a Theuluoedd)
20/04/2023
 Gwasanaeth Iechyd Meddwl Gwynedd (Adran Oedolion, Iechyd a
Llesiant)
 Cynllun Awtistiaeth 2021-23
 Darpariaeth Gofal Dementia

