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Yn berthnasol i’r holl Aelodau Sgriwtini

1 – Argymhelliad/Argymhellion
Gofynnir i’r Pwyllgor:
A1 gytuno’r fersiwn gyfredol o’r flaen raglen waith ar gyfer 2020/21
A2 nodi’r cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu’r flaen raglen waith.

2 – Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill
Rhaglennu gwaith yn effeithiol yw sylfaen sgriwtini effeithiol mewn llywodraeth leol. Mae
ein blaen raglenni gwaith treigl ar gyfer Sgriwtini wedi’u halinio â’r blaenoriaethau
corfforaethol sydd wedi eu cynnwys yng Nghynllun y Cyngor 2017/2022 a’r rhaglenni
trawsnewid corfforaethol – ac yn sicrhau bod rôl sgriwtini Aelodau yn gwneud cyfraniad
go iawn i flaenoriaethau gwella’r Cyngor.

3 – Egwyddorion fel canllaw ar gyfer Sgriwtini
Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth graffu ar y pwnc:3.1 Yr effaith y 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 rȏl 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]

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol
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5 – Cefndir / Cyd-destun
1. Cefndir
1.1 Rhaglennu gwaith yn effeithiol yw sylfaen swyddogaeth sgriwtini effeithiol
llywodraeth leol1. O’i wneud yn dda, gall rhaglennu gwaith fod o gymorth i
osod y sylfeini ar gyfer gwaith amserol sydd wedi ei dargedu ar faterion o
bwysigrwydd lleol sy’n dangos ble gall sgriwtini Aelodau ychwanegu gwerth.
Mae arfer dda’n hyrwyddo dau fater allweddol a ddylai fod wrth galon y flaen
raglen waith sgriwtini:
i.
Her mewn perthynas â blaenoriaethu ffrydiau gwaith
ii.
Yr angen am ymagwedd a arweinir gan aelodau a rhyngwyneb gyda
swyddogion.

1.2 Egwyddorion sylfaenol rhaglennu gwaith yn dda2








Ni ddylai rhaglennu gwaith fod yn broses “cychwyn-stopio”
Rhaglenni gwaith sy’n cyd-fynd â’i gilydd ar gyfer pwyllgorau sgriwtini
gwahanol
Cydbwysedd rhwng gwahanol ddulliau o weithio
Proses effeithiol ar gyfer rhoi gwybod am / uwch gyfeirio materion i’r
Pwyllgor Gwaith
Mewnbwn a sylwadau cydranddeiliaid mewnol
Gweithio’n agos â’r Pwyllgor Gwaith
Cysylltiadau gyda’r Adroddiad Sgriwtini Blynyddol (teclyn ar gyfer gwerthuso a
gwella)

2. Cyd-destun Lleol
2.1 Mae’r arfer o raglennu gwaith ymlaen llaw wedi cael ei hen sefydlu ac mae’r
rhaglenni gwaith yn raglenni treigl sy’n canolbwyntio ar ansawdd y gwaith
craffu ac sydd â llai o eitemau er mwyn ychwanegu gwerth. Maent yn declyn
pwysig i gynorthwyo Aelodau i flaenoriaethu eu gwaith ac fe’u trafodir gyda’r
Uwch Dîm Arweinyddiaeth a’r Penaethiaid Gwasanaeth. Bydd y ddau bwyllgor
yn adolygu cynnwys eu rhaglenni gwaith yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod
yn berthnasol ac yn adlewyrchu blaenoriaethau lleol. Mae ein trefniadau lleol
ar gyfer cynllunio ymlaen bellach yn rhoi mwy o ffocws ar:
 Agweddau strategol
 Ymgynghori gyda dinasyddion / cydranddeiliaid eraill a chanlyniad
hynny
 Blaenoriaethau Cynllun y Cyngor 2017/2022 a phrosiectau
trawsnewid
 Risgiau a gwaith arolygu a rheoleiddio
 Materion ar flaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith.
Canlyniad: rhaglenni gwaith treigl ar gyfer pwyllgorau sgriwtini sydd wedi’u
halinio â blaenoriaethau corfforaethol.
1
2

A Cunning Plan? Devising a scrutiny work programme, Canolfan Craffu Cyhoeddus (Mawrth 2011)
A Cunning Plan? Devising a scrutiny work programme, Canolfan Craffu Cyhoeddus (Mawrth 2011)
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2.2 Cadeiryddion pwyllgor sy’n arwain ar ddatblygu blaen raglenni gwaith a’r
rhaglenni hynny’n cael eu cyflwyno i’r Fforwm Cadeirydd ac Is-gadeiryddion
Sgriwtini yn fisol ac ar gyfer eu cymeradwyo ym mhob cyfarfod arferol o’r
pwyllgorau sgriwtini. Ystyrir y Fforwm fel cyfrwng pwysig ar gyfer goruchwylio’r
rhaglenni hynny a thrafod blaenoriaethau ar y cyd.

2.3 Ymagwedd “Cyngor cyfan” tuag at Sgriwtini: mae ein rhaglenni gwaith yn
darparu sylfaen gref ar gyfer ein rhaglenni gwella gan sicrhau bod y rôl y mae
Sgriwtini yn ei chwarae yn nhrefniadau llywodraethiant yr Awdurdod yn:
i.
Cefnogi proses gwneud penderfyniadau sy’n gadarn ac yn effeithiol
ii.
Gwneud cyfraniad go iawn i flaenoriaethau gwelliant y Cyngor
iii.
Parhau i esblygu

2.4 Effaith yr Argyfwng presennol ar Raglen Waith y Pwyllgor
Mae’r cyfnod presennol (rheoli ymateb argyfwng i’r Pandemig, yr Adfer ac yn
raddol dychwelyd i’r Normal Newydd) yn eithriadol o heriol i’r Cyngor a bob
sefydliad cyhoeddus arall drwy Gymru wrth i ni barhau i wynebu heriau’r argyfwng
Covid-19, ac mae’n anorfod bod hyn yn cael effaith ar raglen waith y Pwyllgor. O
ganlyniad, mae’r Cyngor wedi newid ei ffordd o weithio o ganlyniad i’r argyfwng
iechyd byd-eang. Yn ystod cyfnod o argyfwng fel hyn, mae llywodraethu ac
atebolrwydd yn allweddol bwysig.
Mae’r Ganolfan Craffu Cyhoeddus yn cynnig model sgriwtini penodol yn sgil y
pandemig, sydd ar y cyd â Strategaeth Bwyllgorau’r Cyngor yn gymorth i lywio
rhaglen waith y Pwyllgor, gweler amlinelliad ohono isod:
i.
Ffocws ar nifer llai o faterion allweddol sy’n canolbwyntio ar agweddau
sylfaenol bywyd pobl leol (“life and limb”)
ii.
Cynnal briff gwylio dros wasanaethau’r Cyngor, perfformiad a materion
ariannol
iii.
Elfennau penodol y Model Craffu:
 Trosolwg o ymateb y Cyngor i Covid-19
 Trosolwg penodol ar faterion sylfaenol bywyd (deddfwriaeth gofal; diogelu
plant ac oedolion; iechyd cyhoeddus)
 Cynnal trosolwg ar faterion cyllidol y Cyngor
 Gweithredu fel cyfrwng ar gyfer profiadau cymunedol.
3. Materion ar gyfer eu hystyried
3.1 Mae’r Pwyllgor Sgriwtini yn derbyn diweddariadau rheolaidd ar weithrediad ei
flaen raglen waith. Mae copi o’r rhaglen waith gyfredol ar gyfer 2020/21
ynghlwm fel ATODIAD 1 i’r adroddiad hwn fel y gellir cyfeirio ati ac mae’n
cynnwys newidiadau a wnaed i’r rhaglen waith ers i’r Pwyllgor ystyried y
ddogfen ddiwethaf3
3.2 Lle mae hynny’n briodol, gellir ychwanegu eitemau at flaen raglen waith y
Pwyllgor yn ystod y flwyddyn ddinesig. Gellir cyflwyno ceisiadau am i eitemau
ychwanegol gael eu cynnwys ar y rhaglen waith ar gyfer eu ystyried drwy

3

Cyfarfod o’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio a gynhaliwyd ar 11 Mawrth, 2020
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lenwi Ffurflen Gais Aelodau yn gofyn am i eitem gael ei hystyried ar gyfer
Sgriwtini. Yn y lle cyntaf, caiff y ceisiadau eu hystyried gan y Fforwm
Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion, gan ddefnyddio’r meini prawf isod:

Amcanion strategol a blaenoriaethau’r Cyngor (fel y cânt eu hamlinellu yng
Nghynllun y Cyngor 2017/2022)



Gallu’r Pwyllgor i ddylanwadu ar ac/neu i ychwanegu gwerth ynghylch
pwnc penodol (bydd angen cwblhau Ffurflen Prawf Arwyddocâd Sgriwtini).

6 – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb [gan gynnwys effeithiau ar yr Iaith
Gymraeg]
Dim yn berthnasol yn achos y mater trosfwaol hwn ond bydd yn cael ei ystyried fel rhan
hanfodol yn ystod y broses o baratoi ar gyfer cynigion penodol a fydd yn cael eu cyflwyno
i’r Pwyllgor eu hystyried.
7 – Goblygiadau Ariannol
Amherthnasol
8 – Atodiadau
Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 2020/21

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

