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CYNGOR SIR YNYS MÔN
Pwyllgor:
Dyddiad:
Pwnc:
Pwrpas yr Adroddiad:
Cadeirydd Sgriwtini:
Aelod(au) Portffolio:
Pennaeth Gwasanaeth:
Awdur yr Adroddiad:
Rhif Ffôn:
E-bost:
Aelodau Lleol:

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
3 Mehefin, 2019
13 Mehefin, 2019
Aelodaeth o’r Panel Sgriwtini Cyllid
Adolygu aelodaeth y Panel Sgriwtini Cyllid
Cyng. Aled Morris Jones
Cyng. Gwilym Owen Jones
Cyng. Robin Williams
Amherthnasol
Anwen Davies, Rheolwr Sgriwtini
01248 752578
AnwenDavies@ynysmon.gov.uk
Amherthnasol

1 – Argymhelliad/Argymhellion
A1 Gofynnir i’r ddau Bwyllgor Sgriwtini enwebu 1 Aelod ychwanegol i eistedd ar y Panel
Sgriwtini Cyllid.

2 – Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill

3 – Egwyddorion fel canllaw ar gyfer Sgriwtini
Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth graffu ar y pwnc:3.1 Effaith mae’r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau [ffocws ar y cwsmer/
dinesydd]

3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol
ac o ran ansawdd [ffocws ar werth]
3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg]
3.4 Sgriwtini’n cymryd rôl rheoli perfformiad neu sicrhau ansawdd [ffocws ar berfformiad
ac ansawdd]

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt:
 Hirdymor
 Atal
 Integreiddio
 Cydweithio
 Cynnwys
[ffocws ar lesiant]
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4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol
Amherthnasol.

5 – Cefndir / Cyd-destun
1. Cefndir
Bydd yr aelodau’n ymwybodol i’r Panel Sgriwtini Cyllid gael ei sefydlu ar ôl yr
etholiad llywodraeth leol diwethaf1 fel is-banel i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol,
gyda’r amcanion canlynol:
 Datblygu model o weithio ar faterion cyllid gan ganolbwyntio ar grŵp llai i
alluogi Aelodau i chwarae mwy o ran, datblygu lefel o arbenigedd, annog
presenoldeb da a gwaith tîm
 Fforwm i drafod gwybodaeth ynglŷn â risgiau ariannol y Cyngor, fel sail i
gyfrannu at flaen raglen waith y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
 Rhyddhau lle ar agenda cyfarfodydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol er
mwyn sicrhau bod materion trawsnewid a strategol yn cael eu craffu
 Fforwm i ddatblygu grŵp o aelodau a chanddynt yr arbenigedd a’r
berchnogaeth i arwain trafodaethau ariannol yn y Pwyllgor Sgriwtini
Corfforaethol
2. Aelodaeth Gyfredol
Mae aelodaeth gyfredol y panel yn cynnwys 2 Aelod o bob un o’r pwyllgorau
sgriwtini, fel a ganlyn:
i. Yn cynrychioli’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
 Cynghorydd Aled Morris Jones
 Cynghorydd Dylan Rees
ii. Yn cynrychioli’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
 Cynghorydd Dafydd Roberts (Cadeirydd y Panel)
 Cynghorydd Alun Roberts
3. Y cynnig i gynyddu aelodaeth y Panel
3.1 Ers yr etholiadau llywodraeth leol yn 2017, mae’r Cyngor wedi bod yn
gweithio’n galed i gyflwyno trefn mwy trylwyr o atebolrwydd sy’n cael ei harwain
gan aelodau, trwy strwythur sgriwtini diwygiedig. Fel rhan o’r strwythur hwn, mae’r
Aelodau’n parhau i fuddsoddi mewn a chyfrannu’n frwd at sgriwtini trwy waith ein
3 phanel sefydlog2. Nid yw’r Panel Sgriwtini Cyllid yn eithriad i hyn.
3.2 Hunanwerthuso ac adolygu cynnydd
Rydym wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â CIPFA Cymru i ddatblygu ein model
sgriwtini ariannol gyda’r amcanion canlynol mewn golwg:

1
2

Etholiadau Llywodraeth Leol, Mai 2017
Y Panel Gwella Gwasanaethau Plant, Panel Sgriwtini Adolygu Cynnydd Ysgolion, Panel Sgriwtini Cyllid
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Adnabod arfer da fel
meincnod lleol wrth i ni
ddatblygu ein trefniadau
Sicrhau arweiniad a
chyngor proffesiynol
allanol

Ffrind beirniadol

Rydym wedi derbyn adborth gan CIPFA ar ein taith ddatblygu ar ddwy garreg filltir
allweddol – ym mis Ebrill, 20183 ac yn ail fel rhan o’r ymarfer oedi ac adolygu gan
y Panel ar ddiwedd 20184. Mae’r Panel wrthi’n cynnal hunanwerthusiad diwedd
blwyddyn ar hyn o bryd er mwyn adolygu, myfyrio a dysgu o’n taith hyd yma.
Mae’n deg dweud fod y cwestiwn ynglŷn â’r nifer presennol o aelodau sy’n
eistedd ar y Panel Sgriwtini Cyllid wedi cael ei drafod ar sawl achlysur gan y
Panel dros y misoedd diwethaf. Argymhellwyd y dylid ychwanegu 2 aelod arall at
aelodaeth bresennol y Panel – un o bob un o’r pwyllgorau sgriwtini. Byddai
cynyddu aelodaeth y panel o 4 i 6 yn cynyddu capasiti ac yn galluogi trefn fwy
cadarn o sgriwtini ariannol.

6 – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb [gan gynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg]
Amherthnasol

7 – Goblygiadau Ariannol
Amherthnasol

8 – Atodiadau

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth
bellach os gwelwch yn dda):
Anwen Davies, Rheolwr Sgriwtini, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni
LL77 7TW

Y Cyng. Dafydd Roberts
Cadeirydd y Panel Sgriwtini Cyllid
Dyddiad: 17/05/19
3
4

Ym mis Ebrill, 2018 yn ystod paratoi Adroddiad Sgriwtini Blynyddol 2017/18
Fel rhan o’r ymarfer oedi ac adolygu gan y Panel ar ddiwedd 2018

