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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae'r adroddiad yn crynhoi'r wybodaeth a gasglwyd fel rhan o'r adolygiad o wasanaethau 

gofal mewnol y cyngor, gan gynnwys yr adborth a dderbyniwyd o'r broses ymgynghori 

gyhoeddus.  

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

Y rheswm dros lunio'r adroddiad hwn yw er mwyn galluogi'r Aelodau i graffu'r cynigion cyn y 

cyfarfod ar 24 Mai 2016 pan ofynnir i'r Cabinet wneud penderfyniad ynglŷn â pha opsiynau 

y dylid eu symud ymlaen mewn perthynas â phob un o'r sefydliadau gofal (h.y.  Hafan Deg; 

Dolwen; Awelon; a Chysgod y Gaer). 

3. Beth yw'r Argymhellion? 

Argymhellir y dylai'r Pwyllgor ystyried yr adroddiad hwn, a'r atodiadau cysylltiedig, a llunio 

argymhelliad i'r Cabinet ynglŷn â'r opsiwn a ffefrir ar gyfer y pedwar sefydliad.   Mae 

manylion llawn yr opsiynau a archwiliwyd mewn perthynas â phob safle, gan gynnwys 

unrhyw gynigion a gyflwynwyd fel rhan o'r ymgynghoriad cyhoeddus, wedi'u nodi yn 

Atodiadau F-I. Mae'r Grŵp Tasg a Gorffen yn argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo'r 

opsiynau canlynol:  

3.1 Hafan Deg (y Rhyl) – Bydd y Cyngor yn ymuno mewn partneriaeth â sefydliad allanol 

a throsglwyddo’r adeilad iddynt, gan gomisiynu gwasanaeth gofal dydd yn yr adeilad 

ac, yn ogystal, galluogi asiantaethau’r trydydd sector i ddarparu gweithgareddau 

ymyrraeth gynnar ar gyfer pobl hŷn a fydd yn lleihau unigedd cymdeithasol, yn cefnogi 

annibyniaeth ac yn hybu gwytnwch. 

3.2 Dolwen (Dinbych)- Bydd y cyngor yn ffurfio partneriaeth gyda sefydliad allanol a 

throsglwyddo'r gwasanaeth cyfan iddynt, tra'n sicrhau bod Dolwen wedi cofrestru i 

ddarparu gofal Iechyd Meddwl yr Henoed.  

3.3 Awelon (Rhuthun) – Bydd y cyngor yn atal derbyniadau newydd a gweithio gyda’r 

unigolion a'u teuluoedd ar gyflymder sy’n addas ar eu cyfer nhw i'w symud i 

ddewisiadau amgen addas (fel y bo'n briodol) ac i ymuno mewn partneriaeth â 

pherchennog Llys Awelon i ddatblygu mwy o fflatiau Gofal Ychwanegol ar y safle.  

Fodd bynnag, dylid nodi bod y Cabinet wedi cytuno nad oes yn rhaid i neb adael os 

nad ydynt eisiau gadael ac y gellir parhau i ddiwallu eu hanghenion yno.  

3.4 Cysgod y Gaer (Corwen) – bydd y cyngor yn ffurfio partneriaeth gyda’r budd-ddeiliaid 

perthnasol (gan gynnwys PBC a’r trydydd sector) i ddatblygu'r safle yn ‘ganolfan 



gefnogaeth’ gan gynnwys cyfleusterau gofal preswyl a gofal ychwanegol ynghyd â 

gofal yn y cartref allanol a gwasanaeth cefnogaeth i denantiaid Cynlluniau Tai 

Gwarchod lleol a phoblogaeth ehangach Corwen a’r ardal gyfagos.  

Argymhellir yr opsiynau hyn am y rhesymau canlynol:  

a) Mae'r rhesymau ar gyfer pob opsiwn a ffefrir ar gyfer pob gwasanaeth wedi'u cyflwyno 
yn Atodiad C ("yr achos dros newid").   Nid oedd yr ymgynghoriad yn darparu unrhyw 
resymeg neu dystiolaeth gymhellol i'r cyngor i gyfiawnhau addasu'r opsiynau a ffefrir 
ar gyfer dyfodol ei wasanaethau gofal mewnol.    
 

b) Mae achos ariannol cryf dros opsiynau a ffefrir y Cyngor ar gyfer Hafan Deg a Dolwen, 
ac achos ariannol sylweddol mewn perthynas ag Awelon, y byddai'r arbedion (yn 
seiliedig ar ddaliadaeth bresennol) oddeutu £350,000 y flwyddyn ar gostau gofal yn 
unig.   Fodd bynnag, dylid pwysleisio nad yr arbedion ariannol yw'r unig (na hyd yn 
oed y prif) reswm dros yr opsiynau a gyflwynwyd gan y Grŵp Tasg a Gorffen.   
 

c) Er y cafwyd diddordeb helaeth yn yr ymgynghoriad, ychydig iawn o ymatebion a 
dderbyniodd y cyngor i'r holiaduron, ac ychydig iawn o bobl a fynegodd ffafriaeth ar 
gyfer unrhyw un o'r opsiynau a gyflwynwyd (gyda llai fyth yn ffafrio dewis amgen i 
opsiynau a ffefrir y Cyngor).   At hynny, gan ystyried yr holl wybodaeth a gasglwyd yn 
ystod yr ymgynghoriad, ychydig iawn o bobl a ddarparodd unrhyw resymau ystyrlon 
dros wrthwynebu opsiynau a ffefrir y cyngor, ac ychydig iawn (os o gwbl) a 
gyflwynwyd fel tystiolaeth i gefnogi'r rhesymau a gynigwyd.   Gan fod nifer yr 
holiaduron a gyflwynwyd yn is na'r disgwyl, mae Atodiad A yn cynnwys rhestr o'r holl 
weithgareddau a gynhaliwyd gan y Cyngor i hyrwyddo'r ymgynghoriad.   Mae hyn er 
mwyn sicrhau i'r Aelodau y gwnaed pob ymdrech resymol i annog cyfranogaeth yn yr 
ymgynghoriad.   

d) Er bod nifer yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn isel, roedd cefnogaeth sylweddol ar 
gyfer yr opsiwn a ffefrir gan y cyngor ar gyfer Cysgod y Gaer yn yr ymatebion a 
dderbyniwyd i'r holiaduron ymgynghori.  

e) Yn gyffredinol, y neges a gafwyd gan yr unigolion a ymatebodd i'r ymgynghoriad oedd 
i beidio â newid ein gwasanaethau gofal mewnol.   Fodd bynnag, rydym yn credu ein 
bod wedi dangos yn briodol pam nad yw hynny'n ddymunol nac yn ymarferol o fewn y 
ddogfen "achos dros newid" (Atodiad C) ac Atodiadau F-I.   
 

f) Ychydig iawn o gynigion eraill a gyflwynwyd yn ystod yr ymgynghoriad, ac mae'r rhai a 
gyflwynwyd wedi'u gwerthuso fel rhai sy'n llai ymarferol a /neu gynaliadwy na'r 
opsiynau a ffefrir gan y cyngor (gweler Atodiadau F-I am ragor o fanylion).   Fodd 
bynnag, mae'n bwysig nodi bod y cynigion amgen wedi'u cyflwyno, gan gynnwys 
cynigion gan UNSAIN.   Dylid rhoi ystyriaeth lawn i'r rhain fel rhan o'r broses o wneud 
penderfyniadau.   

g) Er bod staff yn Awelon, Dolwen a Hafan Deg yn gwrthwynebu'r opsiynau a ffefrir yn 
gyffredinol (ac y byddai'n well ganddynt barhau fel gweithwyr cyflogedig y cyngor), 
mae'n ymddangos fod gan opsiynau a ffefrir y Cyngor gefnogaeth ymysg y grŵp o 
staff ehangach yn y Gwasanaethau Cymorth Cymunedol, sy'n cynnwys gweithwyr 
proffesiynol gofal cymdeithasol.   

h) Er y nodwyd rhai effeithiau negyddol posibl ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth 
presennol, staff a phobl sy'n rhannu nodweddion penodol a ddiogelir, mae'r cyngor yn 



gallu lliniaru yn erbyn pob un o'r rhain mewn rhyw ffordd.   Felly mae'r Grŵp Tasg a 
Gorffen yn sicr y bydd gwasanaethau gofal a chefnogaeth ar gyfer pobl hŷn yn Sir 
Ddinbych yn well, ac yn fwy cynaliadwy, pe bai'r holl opsiynau a ffefrir yn cael eu 
gweithredu.   

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Cefndir 

Mae'r Cyngor wedi cynnal ymarfer i ystyried dyfodol y gwasanaethau gofal cymdeithasol 

mewnol ers mis Mawrth 2014, pan ofynnodd y Pwyllgor Archwilio Perfformiad bod grŵp 

Tasg a Gorffen Aelodau Etholedig1   yn cael ei sefydlu i “archwilio opsiynau gwerth am 

arian ar gyfer darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol o ansawdd uchel yn y Sir".  

Ar ddechrau 2015, dechreuom ymarfer 'gwrando ac ymgysylltu' i'n cynorthwyo i ddatblygu 

cynigion y gellir eu profi pe bai'r Cabinet yn cymeradwyo ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.  

Cafwyd trafodaethau gyda phob defnyddiwr gwasanaeth unigol (a’u teuluoedd/eiriolwyr) y 

gallai newidiadau effeithio arnynt, ac roedd hyn yn cynnwys asesiad o’u hanghenion ac 

argaeledd darpariaeth amgen addas i ddiwallu’r anghenion hynny pe bai’r Cyngor yn 

penderfynu newid y gwasanaethau presennol.  Yna datblygwyd cynigion ar gyfer pob un o'r 

pedwar sefydliad ac fe'u cytunwyd gan Grŵp Tasg a Gorffen Aelodau Etholedig, cyn eu 

craffu gan y Pwyllgor Archwilio Perfformiad.   Yn olaf, ar 28 Gorffennaf 2015, 

cymeradwyodd y Cabinet y cynnig i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol eu 

gwasanaethau mewnol, a chytuno ar yr opsiynau a ffefrir ar gyfer pob sefydliad.   

Dechreuodd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar 16 Hydref 2015 a daeth i ben ar 24 Ionawr 

2016. Mae disgrifiad llawn o'r gweithgareddau a gynhaliwyd yn ystod yr ymgynghoriad 

ynghlwm yn Atodiad A.   

4.2. Gwybodaeth a gyflwynwyd i'r cyhoedd  

Cyhoeddodd y cyngor nifer o ddogfennau i gefnogi'r broses ymgynghori.   Buom yn 

gweithio gyda'r Sefydliad Ymgynghori i sicrhau fod yr wybodaeth a gyhoeddwyd yn hygyrch 

ac yn ddigon manwl i alluogi'r cyhoedd i ymgysylltu mewn modd ystyrlon.   Fodd bynnag, 

wrth i'r ymgynghoriad fynd rhagddo, roeddem yn parhau i gyhoeddi gwybodaeth bellach os 

teimlwn y byddai'n cynorthwyo'r broses ymgynghori.   Er enghraifft, daeth i'r amlwg yn ystod 

y cyfarfodydd ymgynghori cyhoeddus bod nifer fechan o gwestiynau / heriau tebyg yn cael 

eu cyfeirio at y cyngor, a bod rhai o'r rhain yn seiliedig ar fythau neu gamddealltwriaeth.   

Felly cyhoeddom ddogfen ym mis Rhagfyr 2015 i ymateb i'r saith cwestiwn allweddol oedd 

yn cael eu codi'n gyson yn y cyfarfodydd cyhoeddus.  Y rheswm dros hyn oedd, er ein bod 

yn gallu ateb y cwestiynau hyn yn uniongyrchol gyda'r rhai oedd yn bresennol yn y 

cyfarfodydd cyhoeddus, teimlwn y byddai'n ddefnyddiol rhannu'r ymatebion hynny gyda'r 

cyhoedd ehangach nad oeddent wedi mynychu'r cyfarfodydd cyhoeddus.   Mae'r ddogfen 

hon ( a gyhoeddwyd fel datganiad i'r wasg, ei rhoi ar ein gwefan, a'i chyhoeddi'n rheolaidd 

drwy gyfryngau cymdeithasol) ynghlwm yn Atodiad E. Mae hon yn ddogfen allweddol gan ei 

bod yn mynd i'r afael â nifer o'r prif heriau a gyflwynwyd yn erbyn dogfen "achos dros 

newid" y cyngor.   Yn ogystal â hyn, cyhoeddwyd newyddlenni yn rheolaidd ar y dudalen 

ymgynghori ar wefan y Cyngor i ddarparu crynodeb o'r gweithgareddau a gynhaliwyd a'r 

adborth a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad.   

  

                                            
1
 Mae Nodiadau yr holl gyfarfodydd Grŵp Tasg a Gorffen ynghlwm yn Atodiad S  



4.3. Gwybodaeth / Tystiolaeth a ystyriwyd yn ystod yr adolygiad  

Ystyriwyd ystod o wybodaeth fel rhan o'r adolygiad, ac mae'n anodd cyflwyno hyn mewn 

modd sy'n gryno ac ystyrlon.  Felly mae'r wybodaeth wedi'i chyflwyno fel cyfres o atodiadau 

y gellir cyfeirio atynt yn hawdd fel bo'r angen i gynorthwyo'r Aelodau i wneud penderfyniad 

ar sail gwybodaeth.   Mae rhestr lawn o'r atodiadau fel a ganlyn:  

Atodiad A Crynodeb o'r gweithgareddau hyrwyddo a chyfranogaeth a gynhaliwyd   

Atodiad B Y ddogfen ymgynghori gyhoeddus  

Atodiad C  Yr achos dros newid (wedi'i gyhoeddi ochr yn ochr â'r ddogfen 
ymgynghori)  

Atodiad D Ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad (ar gael fel ffurflen ar bapur neu ar-lein)  

Atodiad E Datganiad i'r Wasg:  7 her allweddol a godwyd yn ystod y cyfarfodydd 
ymgynghori cyhoeddus  

Atodiad F Dadansoddiad o'r opsiynau ar gyfer Hafan Deg 

Atodiad G Dadansoddiad o'r opsiynau ar gyfer Dolwen 

Atodiad H Dadansoddiad o'r opsiynau ar gyfer Awelon 

Atodiad I Dadansoddiad o'r opsiynau ar gyfer Cysgod y Gaer 

Atodiad J Dogfen Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb  

Atodiad K Ymateb Ffurfiol gan Unsain 

Atodiad L Crynodeb o'r deisebau a dderbyniwyd  

Atodiad M Crynodeb o'r sylwadau gwleidyddol  

Atodiad N "Yr Achos dros Beidio â Newid"; dogfen Llais Sir Ddinbych 

Atodiad O Enghraifft o adroddiad monitro ansawdd darparwr gofal  

Atodiad P Adborth gan staff (a gyhoeddwyd ar y wefan i gefnogi'r broses 
ymgynghori) 

Atodiad Q Crynodeb o'r adborth o ddigwyddiadau ymgysylltu staff Gwasanaethau 
Cymorth Cymunedol   

Atodiad R Proffil Demograffig yr Ymatebwyr i'r Ymgynghoriad  

Atodiad S Nodiadau cyfarfodydd Grŵp Tasg a Gorffen Aelodau Etholedig  

4.4. Crynodeb o'r adborth a dderbyniwyd i'r ymgynghoriad cyhoeddus  

Mae'r tabl isod yn crynhoi faint o ymatebion a dderbyniwyd drwy'r dulliau amrywiol. Dylid 
nodi bod pedwar ymgynghoriad mewn gwirionedd (un ar gyfer pob sefydliad), ond 

dyluniwyd un ffurflen ymateb ar gyfer y pedwar ymgynghoriad. Roedd hyn yn galluogi pobl i 
ymateb drwy lenwi un ffurflen yn unig. Er bod gan rai unigolion ddiddordeb yn y pedwar 

sefydliad, dim ond diddordeb mewn un sefydliad penodol oedd gan eraill. Felly mae 
cyfanswm nifer yr ymatebion yn fwy na nifer y ffurflenni ymateb a dderbyniwyd. Mae nifer yr 
ymatebion ar gyfer pob sefydliad wedi'i nodi yn y  dadansoddiad o bob ymgynghoriad 

(Atodiadau F-I).  



Holiaduron Ymgynghori2 

 64 holiadur wedi'u hanfon i'r Tîm Cysylltiadau 
Cwsmer  

 104 holiadur ar-lein  
  

Ymatebion eraill gan unigolion  

 14 llythyr (2 gyda deisebau)  

 7 ffurflen adborth gan gartrefi gofal  

 23 e-bost / 3 neges ffôn  
 

Cyfarfodydd cyhoeddus 
 8 cyfarfod cyhoeddus mewn 4 tref  

 137 o fynychwyr i gyd  
 

Cyfarfodydd / Grwpiau ffocws  

 5 Cyfarfod Grŵp Ardal Aelodau 

 2 Gyfarfod Cyngor Tref  

 4 digwyddiad ymgysylltu â staff  

 25 cyfarfod gyda grwpiau â diddordeb  
 

Deisebau 

 9 o ddeisebau wedi'u cyflwyno (5 cyn y cyfnod 
ymgynghori)  

 7240 o lofnodion i gyd  
 

Ymatebion undeb   Un adroddiad ffurfiol gan Unsain  
 

Mae'r tabl isod yn dangos poblogrwydd yr opsiynau amrywiol ar gyfer pob sefydliad unigol 
o'r ffurflenni ymateb i'r ymgynghoriad (ar bapur ac ar-lein). Yn anffodus, ni ddewisodd 
mwyafrif yr ymatebwyr unrhyw un o'r opsiynau penodol a nodwyd. Fodd bynnag, o'r 
sylwadau a gyflwynwyd, mae'n amlwg fod mwyafrif yr ymatebion yn cefnogi "dim newid" 
h.y. cadw pethau fel y maent ar hyn o bryd. Mae'r ymatebion sy'n gysylltiedig â phob 
sefydliad unigol yn cael eu dadansoddi'n fanylach yn Atodiadau F-I.  

 
Hafan Deg Dolwen Awelon  

Cysgod y 
Gaer 

Opsiwn 1 10 7 0 24 

Opsiwn 2 0 0 12 0 

Opsiwn 3 0 20 4 0 

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

Bydd y penderfyniad yn cyfrannu'n uniongyrchol at dair o flaenoriaethau corfforaethol y 
cyngor:  

i. Mae pobl ddiamddiffyn yn cael eu diogelu ac yn gallu byw mor annibynnol â phosibl; 

ii. Sicrhau mynediad at dai o ansawdd da; a 

                                            
Mae'r holl ymatebion unigol i'r ymgynghoriad ar gael ar wefan y cyngor ar y dolenni cyswllt canlynol:  

Cymraeg: https://www.sirddinbych.gov.uk/cy/eich-cyngor/ymgynghoriadau/ymgynghoriadau-wedi-cau.aspx  
Saesneg: https://www.denbighshire.gov.uk/en/your-council/consultations/closed-consultations.aspx   

 
 

https://www.sirddinbych.gov.uk/cy/eich-cyngor/ymgynghoriadau/ymgynghoriadau-wedi-cau.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/your-council/consultations/closed-consultations.aspx


iii. Moderneiddio’r cyngor i sicrhau effeithlonrwydd a gwella gwasanaethau ar gyfer ein 
cwsmeriaid 

Bydd yr opsiynau a argymhellir yn cefnogi'r dair blaenoriaeth corfforaethol hyn oherwydd:  

i. Bydd yn lleihau ein dibyniaeth ar wasanaethau gofal preswyl traddodiadol ac yn 
darparu dewisiadau amgen gwell (h.y. Tai Gofal Ychwanegol) sy'n gallu diwallu'r un 
lefel o anghenion, ond sydd wedi'u profi i gynhyrchu gwell canlyniadau ar gyfer 
dinasyddion, gan gynnwys mwy o annibyniaeth.  

ii. Bydd yn galluogi buddsoddiad mewn cyfleusterau na all y cyngor fforddio eu darparu, 
a'r canlyniad fydd tai o ansawdd gwell ar gyfer pobl hŷn gydag anghenion gofal 
sylweddol. Er enghraifft, byddai'n rhaid gwneud gwaith er mwyn i Dolwen ddiwallu'r 
safonau gofynnol er mwyn i'r perchennog newydd gofrestru fel darparwr Iechyd Meddwl 
yr Henoed. At hynny, byddai cartref gofal preswyl Awelon sy'n heneiddio yn cael ei 
ddisodli gan dai gofal ychwanegol cyfoes.  

iii. Bydd Sir Ddinbych yn elwa o gael mwy o gynlluniau Tai Gofal Ychwanegol, a bydd y 
cyngor yn cyflawni arbedion drwy sicrhau nad ydym yn talu mwy na chyfradd y farchnad 
ar gyfer gwasanaethau gofal. 

6.  Beth fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

Mae'n debygol y bydd rhai o'r opsiynau a gyflwynwyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r 
Gwasanaethau Cymorth Cymunedol dderbyn cyngor cyfreithiol a /neu gaffael er mwyn eu 
gweithredu'n llwyddiannus. Er enghraifft, byddai angen cyngor cyfreithiol ar gyfer unrhyw 
benderfyniad i drosglwyddo perchnogaeth asedau'r cyngor i'r sector annibynnol er mwyn 
diogelu budd y cyngor a'r gymuned.  

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEG) a gynhaliwyd 
ar y penderfyniad? Dylai'r templed AEG wedi'i lenwi gael ei atodi fel atodiad i’r 
adroddiad 

Mae'n rhaid nodi'r gwahaniaeth rhwng yr effaith uniongyrchol ar y rhai sy'n defnyddio'r 
gwasanaethau hyn ar hyn o bryd (a'u teuluoedd a'u ffrindiau) a'r effaith ar y gymuned yn ei 
chyfanrwydd. Mae'r cyngor eisoes wedi addo lliniaru yn erbyn yr effaith posibl ar 
ddefnyddwyr gwasanaeth presennol (a'u teuluoedd a'u cyfeillion) drwy nodi, na fyddai'n 
rhaid i unrhyw un symud o'u cartref presennol oni bai nad oes modd diwallu eu hanghenion 
yn y lleoliad hwnnw mwyach. Yn gyffredinol, credwn y byddai'r cynnig hir dymor a 
ddarparwyd yn yr opsiynau a ffefrir yn arwain at effaith gadarnhaol ar bobl sydd â 
nodweddion a ddiogelir a rennir, yn enwedig pobl hŷn. Mae dogfen asesiad o effaith ar 
gydraddoldeb ynghlwm yn Atodiad J, sy'n archwilio effaith bosibl yr holl opsiynau ar gyfer 
pob safle.    

8.  Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 

Mae'r papur hwn (a'r atodiadau perthnasol) yn nodi'r gwahanol weithgareddau ymgynghori 
a gynhaliwyd mewn perthynas â'r mater hwn. Mae'r cynigion a nodwyd yn yr adroddiad 
wedi'u datblygu gan Grŵp Tasg a Gorffen Aelodau Etholedig, ac mae'r holl gynigion wedi'u 
craffu gan Bwyllgor Archwilio Perfformiad cyn i'r Cabinet wneud unrhyw benderfyniad.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Er bod y goblygiadau ariannol yn ystyriaeth eilaidd, dylai'r opsiynau a ffefrir ddarparu 
atebion mwy cost effeithiol i'r modelau gweithredu presennol.  Yn amlwg, mae budd 



ariannol ar sail cost uned, ond bydd cyfanswm y gost yn y pen draw yn dibynnu ar y math o 
fodel a gaiff ei weithredu a bydd yn amrywio yn ôl galw.  

10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

Mae risg y bydd unrhyw benderfyniad a wnaed gan y Cabinet yn cael ei herio gan unigolyn 
/ grŵp, ac y gallai hyn arwain at adolygiad barnwrol o'r penderfyniad. Mae hyn wedi 
digwydd gyda phenderfyniadau eraill a wnaed gan awdurdodau lleol eraill a sefydliadau'r 
sector cyhoeddus yn y blynyddoedd diwethaf. Gwneir heriau o'r fath yn gyffredinol ar y sail 
na ddilynwyd y drefn briodol yn ystod y broses ymgynghori. Mae'r Tîm Prosiect yn teimlo 
bod y risg hon wedi'i lliniaru gymaint â phosib drwy'r broses drylwyr a gynhaliwyd i reoli'r 
adolygiad hwn a'r ymgynghoriad dilynol. Er enghraifft, cynhaliwyd ymarfer "gwrando ac 
ymgysylltu" helaeth (cyn-ymgynghori) a luniodd yr opsiynau a ddaeth yn destun yr 
ymgynghoriad cyhoeddus. Mae'r Tîm Prosiect wedi gwneud popeth sy’n rhesymol er mwyn 
galluogi ac annog cyfranogaeth yn y broses ymgynghori. Rydym wedi ystyried Egwyddorion 
Cyfreithiol Gunning 1985 yn ofalus o ran ymgynghori i sicrhau fod y broses ymgynghori yn 
gadarn a theg. Cynhaliwyd Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb trylwyr i sicrhau y rhoddwyd 
ystyriaeth briodol i ddyletswyddau'r Ddeddf Gydraddoldeb. Yn olaf, rydym wedi gweithio 
gyda'r Sefydliad Ymgynghori sydd wedi cynorthwyo i'n tywys drwy'r broses ymgynghori ac 
wedi darparu cyngor a her drwy gydol y prosiect.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Mae Erthygl 6.3.2(b) Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi y gall Pwyllgorau Archwilio "wneud 
adroddiadau ac/neu argymhellion i'r Cyngor llawn a/neu'r Cabinet mewn perthynas â 
chyflawni unrhyw swyddogaeth" ac mae Erthygl 6.3.3. (b) yn nodi "wrth arfer eu 
swyddogaethau adolygu a datblygu polisi gall pwyllgorau archwilio gynnal ymchwil, 
ymgynghoriad cymunedol ac ymgynghoriad arall wrth ddadansoddi materion polisi ac 
opsiynau posibl".  


