
 Rhaglen Waith Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau  
Cyhoeddus Cwm Taf (2022/23) 

 
(Mae'r Rhaglen Waith yn cael ei hadolygu ym mhob cyfarfod, ac felly mae modd iddi newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru, dylai blaenraglenni gwaith y pwyllgorau craffu roi rhesymeg eglur ynglŷn â pham y mae materion penodol wedi'u dewis. Dylen nhw ganolbwyntio ar ganlyniadau a sicrhau bod y 
dull craffu sydd wedi'i ddewis yn gweddu i'r pwnc a'r canlyniadau y gobeithir amdanyn nhw. Dylen nhw hefyd alinio rhaglenni craffu gyda threfniadau rheoli cyflawniad, hunan asesu a gwelliant y Cyngor. 

 

 
 
 
 

Dyddiad / Amser Eitem gyffredinol  
Swyddog / Aelod o'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 

Craffu yn canolbwyntio ar... 

15 Gorffennaf 2022 
10am–12pm  

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd 

Cyfarwyddwr Gwasanaeth y 
Gwasanaethau Democrataidd a 
Chyfathrebu (CBSRhCT) / Andrew 
Mogford - Pennaeth y Gwasanaethau 
Corfforaethol CBSMT, Ann Taylor - 
Pennaeth y Gwasanaethau 
Democrataidd; Ceri Dinham - Rheolwr 
Materion Cyfathrebu Corfforaethol, 
Ymgynghori ac Ymgysylltu 

 

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y 

Cydbwyllgor ar gyfer Blwyddyn y 

Cyngor 2021-22. 

Blaenraglen Waith Cydbwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf 

Cyfarwyddwr Gwasanaeth y 
Gwasanaethau Democrataidd a 
Chyfathrebu (CBSRhCT) / Andrew 
Mogford - Pennaeth y Gwasanaethau 
Corfforaethol CBSMT, Ann Taylor - 
Pennaeth y Gwasanaethau 
Democrataidd; Ceri Dinham - Rheolwr 
Materion Cyfathrebu Corfforaethol, 
Ymgynghori ac Ymgysylltu 

 

Datblygu Blaenraglen Waith, cytuno ar 

amserlen o gyfarfodydd y Cydbwyllgor 

Trosolwg a Chraffu a nodi unrhyw 

ofynion hyfforddi pellach. 

Diweddariad ar Asesiad Llesiant Cwm 
Taf  

Uwch Swyddogion y BGC / 
cynrychiolydd o Grŵp Gweithredu – 

Asesiad o’r Effaith ar y Gymuned. 

Craffu a Herio  
Croesawu cynrychiolydd o Grŵp 

Gweithredu – Asesiad o’r Effaith ar y 
Gymuned a fydd yn rhoi trosolwg o'r 
cynnydd a'r gwaith a gyflawnwyd hyd 
yma yn ogystal â'r gwaith arfaethedig.  

 



 Rhaglen Waith Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau  
Cyhoeddus Cwm Taf (2022/23) 

 
(Mae'r Rhaglen Waith yn cael ei hadolygu ym mhob cyfarfod, ac felly mae modd iddi newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru, dylai blaenraglenni gwaith y pwyllgorau craffu roi rhesymeg eglur ynglŷn â pham y mae materion penodol wedi'u dewis. Dylen nhw ganolbwyntio ar ganlyniadau a sicrhau bod y 
dull craffu sydd wedi'i ddewis yn gweddu i'r pwnc a'r canlyniadau y gobeithir amdanyn nhw. Dylen nhw hefyd alinio rhaglenni craffu gyda threfniadau rheoli cyflawniad, hunan asesu a gwelliant y Cyngor. 

 

 
Diweddariad gan gynrychiolydd o'r 

BGC ar Raglen Waith y BGC ac 
amcanion y dyfodol.   

Cynrychiolydd o’r BGC / Cadeirydd y 
BGC  

Adborth Craffu:  
Derbyn diweddariad ar waith y Bwrdd 
yn dilyn argymhellion y Cydbwyllgor 

Trosolwg a Chraffu i'r Bwrdd  

28 Hydref 2022 
10am–12pm  

 

Derbyn diweddariad ynghylch Rhaglen 
Waith y Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus ar gyfer Chwarter 1 a'r 
amcanion a gyflawnwyd hyd yma.   

 Cadeirydd y BGC 
 

 

Craffu a Herio: 

Bydd cyfle i'r Aelodau fonitro cynnydd 

yn y maes yma a nodi a yw'r Bwrdd yn 

cyflawni ei amcanion. 

Derbyn diweddariad ar waith y Grŵp 
Gweithredu – Asesiad o’r Effaith ar y 

Gymuned ynghylch yr Asesiad Llesiant 
a chanolbwyntio ar uno'r Byrddau i 

sefydlu Bwrdd Cwm Taf Morgannwg.  

Cynrychiolydd o’r BGC 
 

Craffu a Herio: 

Rhannu'r newyddion diweddaraf ag 
Aelodau a rhoi cyfle i'r Aelodau 

fonitro'r cynnydd yn y maes. 

20 Ionawr 2023  
10am–12pm   

Adolygu gwaith y Bwrdd mewn 
perthynas â'r Argyfwng Newid 

Hinsawdd a'r hyn y bydd y Bwrdd yn 
canolbwyntio arno yn y dyfodol.  

Cynrychiolydd o'r BGC  

Craffu a Herio  

Cyfle i Aelodau’r Cydbwyllgor Trosolwg 

a Chraffu fod yn ymgyngoreion yn rhan 

o'r ymgynghoriad ar Asesiad Llesiant 

2022 ac i roi adborth ar y cynnydd hyd 

yma a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.  

 
Diweddariad chwarterol ar waith y 

BGC  
Cynrychiolydd o’r BGC  

Craffu a Herio: 

Cyfle i’r Aelodau fonitro cynnydd yn y 

maes yma a nodi a yw'r Bwrdd yn 

cyflawni ei amcanion. 



 Rhaglen Waith Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau  
Cyhoeddus Cwm Taf (2022/23) 

 
(Mae'r Rhaglen Waith yn cael ei hadolygu ym mhob cyfarfod, ac felly mae modd iddi newid) 

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru, dylai blaenraglenni gwaith y pwyllgorau craffu roi rhesymeg eglur ynglŷn â pham y mae materion penodol wedi'u dewis. Dylen nhw ganolbwyntio ar ganlyniadau a sicrhau bod y 
dull craffu sydd wedi'i ddewis yn gweddu i'r pwnc a'r canlyniadau y gobeithir amdanyn nhw. Dylen nhw hefyd alinio rhaglenni craffu gyda threfniadau rheoli cyflawniad, hunan asesu a gwelliant y Cyngor. 

 

24 Mawrth 2023 
10am–12pm 

Derbyn diweddariad cynnydd gan 
Gadeirydd y BGC 

Cadeirydd y BGC  

Craffu a Herio: 
Croesawu Cadeirydd Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf, a 

fydd yn rhoi diweddariad ar y cynnydd 

sydd wedi'i wneud hyd yn hyn ac yn 

rhoi trosolwg o'r holl gynlluniau ar 

gyfer y dyfodol.  

 
Derbyn Adroddiad Blynyddol Drafft 

Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Cwm 
Taf 

Cyfarwyddwr Gwasanaeth y 
Gwasanaethau Democrataidd a 
Chyfathrebu (CBSRhCT) / Pennaeth y 
Gwasanaethau Corfforaethol CBSMT, 
Ann Taylor - Pennaeth y 
Gwasanaethau Democrataidd; Ceri 
Dinham - Rheolwr Materion 
Cyfathrebu Corfforaethol, Ymgynghori 
ac Ymgysylltu 
 

Craffu a Herio: 
Derbyn Adroddiad Blynyddol Drafft 

Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Cwm 

Taf 

 
 
Gofynion Hyfforddi: 
 
Rhoi cyfle i Aelodau nodi unrhyw ofynion hyfforddi yn ystod cyfarfod cyntaf y Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu.  
 


