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1. Beth yw cynnwys yr adroddiad?  
 
1.1 Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â darpariaethau'r Mesur Drafft Llywodraeth 

Leol (Cymru) ("y Mesur Drafft"). 
 
2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn?  
 
2.1 Y rheswm dros wneud yr adroddiad yw hysbysu'r Pwyllgor o ddarpariaethau'r 

Mesur Drafft sy'n ymwneud â'r Pwyllgor. 
 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
3.1 Bod y Pwyllgor yn nodi cynnwys y Mesur Drafft ac ymateb ymgynghorol y 

Cyngor a nodir yn Atodiad 3. 
 
4. Manylion yr Adroddiad 
 
4.1 Bydd yr Aelodau'n cofio yn 2015 i’r Cyngor ddarparu ymateb i'r ymgynghoriad 

ar y Papur Gwyn dan y teitl "Diwygio Llywodraeth Leol - Pŵer i Bobl Leol. (" y 
Papur Gwyn ")  Mae Llywodraeth Cymru ers hynny wedi deddfu Deddf 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2015 sy'n gwneud darpariaethau ar gyfer uno 
gwirfoddol o awdurdodau lleol, pwyllgorau pontio, yr adolygiad o drefniadau 
etholiadol ar gyfer awdurdodau newydd ac ataliadau ar drafodion a recriwtio 
gan awdurdodau uno. 

 
4.2 Mae'r Mesur Drafft yn gwneud cynigion ar gyfer uno awdurdodau lleol yn y 

dyfodol yng Nghymru ac yn gofyn am sylwadau ar y cynigion hynny.  Mae’r 
Mesur Drafft, fodd bynnag, yn cynnwys llawer mwy na chynigion ar gyfer uno.  
Mae'r cynigion uno wedi'u nodi yn Rhan 1 o’r Mesur Drafft.  Mae 8 rhan i'r 
Mesur Drafft ac mae Rhannau 2-8, os yn cael eu deddfu fel darn o 
ddeddfwriaeth annibynnol, yn wynebu’r diwygiadau llywodraeth leol mwyaf 
sylweddol yng Nghymru ers Deddf Llywodraeth Leol 2000.  

 
4.3 Mae Aelodau wedi cynnwys yr atodiadau canlynol i’r adroddiad hwn: 

 
Atodiad 1 Crynodeb o brif ddarpariaethau'r Mesur Drafft  



  

Atodiad 2 Dogfen Ymgynghori 
Atodiad 3 Ymateb Ymgynghorol y Cyngor  
Atodiad 4 Mesur Drafft Llywodraeth Leol Cymru 

 
4.4 Mae'r Mesur Drafft wedi ei strwythuro mewn 8 rhan fel a ganlyn: 
 

Rhan 1 Ardaloedd Llywodraeth Leol a Chynghorau Sir 
Rhan 2 Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 
Rhan 3 Hyrwyddo Mynediad i Lywodraeth Leol 
Rhan 4 Swyddogaethau Cynghorau Sir a'u Haelodau 
Rhan 5 Cynghorau Sir: Gwella Llywodraethu 
Rhan 6 Cynghorau Sir 
Rhan 7 Materion Gweithlu 
Rhan 8 Cyffredinol ac Atodiadau 

 
4.5 Mae'n bwysig nodi wrth gynhyrchu'r Mesur Drafft, bod Llywodraeth Cymru wedi 

cymryd i ystyriaeth nifer o'r pryderon a fynegwyd gan gynghorau yn ystod yr 
ymgynghoriad Papur Gwyn.  Tydi rhai o'r cynigion dadleuol megis terfynau 
tymor ar gyfer cynghorwyr, etholiadau fesul cam ac adolygu tâl aelodau, ddim 
yn ymddangos yn y Mesur Drafft.   

 
4.6 Y rhan mwyaf perthnasol o'r Mesur Drafft i'r Pwyllgor yw Rhan 4 sy'n ceisio 

cyflwyno dyletswyddau statudol newydd ar aelodau etholedig. 
 
4.7 Rhaid i Aelod fynychu’r holl gyfarfodydd perthnasol oni bai bod ganddynt reswm 

da dros beidio.  Mae hyn yn cynnwys yr holl gyfarfodydd ffurfiol yn ogystal ag 
unrhyw gyfarfod arall y byddai disgwyl i Aelod o fewn rheswm i fod yn bresennol 
ynddo wrth arfer ei swyddogaethau fel Aelod.  Fodd bynnag, mae'r Mesur Drafft 
yn datgan yn benodol nad oes unrhyw beth yn y ddyletswydd hon yn effeithio ar 
neu'n newid y gofyniad cyfreithiol i Aelod gael ei wneud yn anghymwys os yw ef 
/ hi yn methu mynychu am 6 mis. 

 
4.8 Rhaid i Aelod gynnal o leiaf pedwar cymorthfeydd ym mhob cyfnod o 12 mis ar 

ôl cymryd y swydd, oni bai bod ganddynt reswm da dros beidio â gwneud 
hynny.  Mae cymhorthfa yn cael ei gynnal os bydd Aelod yn gwneud ei hun ar 
gael ar gyfer o leiaf un awr i gwrdd ag aelodau o'r cyhoedd i drafod materion yn 
breifat.  Rhaid i ddyddiad, amser a lleoliad y gymhorthfa gael ei gyhoeddi ar 
wefan y Cyngor o leiaf saith diwrnod cyn y gymhorthfa. 

 
4.9 Rhaid i Aelod ymateb i'r holl ohebiaeth a anfonir at ei gyfeiriad swyddogol o 

fewn 14 diwrnod o dderbyn oni bai fod ganddo reswm da dros beidio. 
 
4.10 Rhaid i Aelod gwblhau'r holl gyrsiau hyfforddi gorfodol oni bai bod ganddynt 

reswm da dros beidio.  Mae hyfforddiant yn orfodol os yw'r Cyngor wedi rhoi 
gwybod i Aelod y mae'n rhaid iddynt ei gwblhau. 

 
4.11 Rhaid i Aelod lunio adroddiad blynyddol am ei weithgareddau fel Aelod a 

chanlyniadau’r gweithgareddau hynny bob blwyddyn.  Mae'n rhaid i'r rhain gael 
eu cyflwyno i'r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd ac mae'n rhaid eu 



  

cyhoeddi.  Nid oes unrhyw ddarpariaeth ar gyfer cael rheswm da dros beidio â 
gwneud hyn. 

 
4.12 Mae Rhan 4 hefyd yn rhoi dyletswydd bersonol ar arweinwyr grwpiau 

gwleidyddol i gydweithio â'r Pwyllgor Safonau a chymryd camau rhesymol i 
hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan Aelodau o'u Grŵp.  Rhaid i 
Bwyllgorau Safonau drefnu hyfforddiant i Arweinwyr Grŵp a monitro eu 
cydymffurfiad â'r ddyletswydd hon. 

 
4.13 Mae'r Mesur Drafft hefyd yn awgrymu mecanwaith gorfodi am dorri’r 

dyletswyddau hyn.  Gall unrhyw berson wneud cwyn i’r Swyddog Monitro yn 
ysgrifenedig am Aelod sydd o bosib yn torri unrhyw un o'r dyletswyddau a nodir 
uchod, ac eithrio'r ddyletswydd i wneud Adroddiad Blynyddol. 

 
4.14 Mae'n rhaid i'r Swyddog Monitro gyfeirio unrhyw gŵyn a dderbynnir i Gadeirydd 

y Pwyllgor Safonau, a gyda'i gilydd rhaid iddynt benderfynu a ddylai'r mater gael 
ei ymchwilio.  Mae'n rhaid i'r Swyddog Monitro ymchwilio i'r gwyn oni bai bod 
Cadeirydd y Pwyllgor Safonau a'r Swyddog Monitro yn ystyried na ddylid ei 
ymchwilio. 

 
4.15 Os bydd Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yn credu bod Aelod wedi 

torri'r ddyletswydd i lunio adroddiad blynyddol gall ef / hi ei gyfeirio at y 
Swyddog Monitro ar gyfer ymchwiliad.  Wrth ystyried a ddylid ymchwilio rhaid i'r 
Swyddog Monitro ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor Safonau. 

 
4.16 Os caiff ymchwiliad ei gynnal, mae'n rhaid i adroddiad gael ei ddarparu i'r 

Pwyllgor Safonau gydag unrhyw argymhellion y mae'r Swyddog Monitro yn 
ystyried yn briodol. 

 
4.17 Os bydd y Pwyllgor Safonau yn penderfynu bod Aelod wedi torri un o'r 

dyletswyddau yna gall achosi cerydd, gwaharddiad neu waharddiad rhannol am 
hyd at chwe mis neu gymryd unrhyw gamau pellach. 

 
4.18 Gellir gweld ymateb y Cyngor i Ran 4 o'r Mesur Drafft yn Atodiad 3. 
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Nid yw'r penderfyniad yn effeithio'n uniongyrchol ar flaenoriaethau corfforaethol. 
 
6. Beth fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Ni fydd ymateb i'r ymgynghoriad yn golygu unrhyw gostau ychwanegol. 
 
7. Beth yw'r prif gasgliadau o'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (EqIA) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai'r templed EqIA wedi'i lenwi gael ei 
atodi i'r adroddiad. 

 
7.1 Nid oes gofyniad am asesiad. 
 
8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi'u cynnal gydag Archwilio ac eraill?  



  

 
8.1 Ni fu unrhyw ymgynghori ag Archwilio mewn perthynas â'r mater hwn, fodd 

bynnag, cyflwynwyd ymateb ymgynghorol y Cyngor yn dilyn gweithdy cyngor 
gyda’r holl aelodau a chymeradwyaeth o’r fersiwn terfynol gan yr Arweinydd 
mewn ymgynghoriad ag Arweinwyr Grŵp. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Costau ymateb i'r ymgynghoriad yn fach iawn a byddant yn cael eu cynnwys o 

fewn yr adnoddau presennol.  Mae goblygiadau cost ehangach y Mesur o bosib 
yn sylweddol a bydd angen eu hasesu yn fwy manwl wrth i gynigion ddatblygu 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
10.1 Nid oes unrhyw risgiau yn gysylltiedig yn uniongyrchol â'r adroddiad hwn. 
 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
11.1 Nid oes angen penderfyniad. 
 
 


