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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

 
1.1 Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud ag ymweliadau blaenorol Aelodau'r Pwyllgor 

i arsylwi gweithrediadau Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned. 
 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  

 
2.1 Rhoi manylion i'r Pwyllgor am yr ymweliadau blaenorol gan yr Aelodau er mwyn 

sicrhau y caiff ymweliadau yn y dyfodol eu cynllunio mewn modd sy’n golygu 
nad ydym yn ymweld â chynghorau fwy nag unwaith.  

 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
3.1 Bod aelodau'r Pwyllgor yn ystyried y wybodaeth a ddarperir yn Atodiad 1 i'r 

adroddiad hwn ac yn defnyddio'r wybodaeth i gynllunio ymweliadau i 
Gynghorau Dinas, Tref a Chymuned yn y dyfodol. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 

 
4.1 Yng nghyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 22 Mai, bu Aelodau'n trafod eu 

hymweliadau i arsylwi gweithrediadau Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned. 
Diben yr ymweliadau hyn yw arsylwi gweithrediadau’r cyngor perthnasol, er 
mwyn gwneud y cynghorau hynny yn ymwybodol o waith y Pwyllgor Safonau, i 
roi cyngor ac o bosibl i nodi meysydd posibl ar gyfer hyfforddiant yn y dyfodol. 

 
4.2 Cytunodd yr Aelodau y byddai o gymorth wrth gynllunio a chydlynu ymweliadau 

o'r fath, eu bod i gyd yn ymwybodol o’r ymweliadau a oedd wedi eu cynnal yn 
flaenorol er mwyn osgoi dyblygu ymweliadau cymharol ddiweddar a 
chanolbwyntio ar ymweld â chynghorau nad oeddynt wedi ymweld â nhw'n 
ddiweddar. 

 
4.3 Ynghlwm yn Atodiad 1 i'r adroddiad hwn, mae tabl sy'n nodi'r ymweliadau a 

nodwyd ar lafar i’r Pwyllgor gan Aelodau ers Chwefror 2013, ynghyd â ble mae 
wedi’i gofnodi, a dyddiad yr ymweliadau hynny. 

 
4.4 Hefyd wedi ei gynnwys i roi cymorth i'r Aelodau yn Atodiad 2 y mae rhestr o 

Gynghorau Dinas, Tref a Chymuned yn Sir Ddinbych, wedi'u trefnu yn ôl 



 

  

grwpiau clwstwr. Mae'r Cyngor Sir yn trefnu cyfarfodydd clwstwr gyda 
chynrychiolwyr y Cynghorau Cymuned i ymgysylltu â nhw a rhoi gwybodaeth 
iddynt. Mae'r cyfarfodydd hyn yn cael eu trefnu ar sail ardal neu ar sail clwstwr. 
Bydd aelodau yn gallu adnabod pa un o'r gwahanol Gynghorau sydd wedi eu 
lleoli o fewn pob ardal glwstwr. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 
5.1 Nid yw'r adroddiad yn cael effaith uniongyrchol ar y Blaenoriaethau 

Corfforaethol.  
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Nid oes costau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai’r templed AEC wedi'i lenwi gael ei 
atodi fel atodiad i'r adroddiad. 

 
7.1 Nid oes angen asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  
 
8.1 Nid yw'r mater hwn wedi cael ei adrodd neu ymgynghori yn rhywle arall. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Nid oes goblygiadau ariannol arwyddocaol o ganlyniad i’r adroddiad hwn.  
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
10.1 Mae perygl, os nad yw Aelodau yn ymweld â Chynghorau Dinas, Tref a 

Chymuned, yna efallai na fydd materion hyfforddiant neu ymddygiad sydd 
angen mynd i’r afael â nhw yn cael eu dwyn i’r amlwg, ac ni fydd modd i’r 
Pwyllgor fynd ati i annog safonau uchel o ymddygiad. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
11.1 Nid oes angen penderfyniad. 
 


