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Aelod / Swyddog Arweiniol:  Y Cynghorydd Barbara Smith 
 
Awdur yr Adroddiad: Pennaeth Gwasanaethau’r Gyfraith, Adnoddau 

Dynol a Democrataidd 
 
Teitl:     Presenoldeb Aelodau  
 

 
 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
1.1 Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â'r ffyrdd y gellir gwneud newidiadau i'r 

trefniadau sy'n ymwneud â phwyllgorau er mwyn ceisio gwella presenoldeb 
Aelodau. 

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 
2.1 I alluogi Aelodau i ystyried gwahanol opsiynau sydd ar gael ar gyfer y 

trefniadau ar gyfer pwyllgorau er mwyn galluogi lefelau cyson da o 
bresenoldeb. 

 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
3.1 Bod y Pwyllgor yn ystyried a rhoi sylwadau ar yr opsiynau sydd ar gael ar 

gyfer y trefniadau ar gyfer pwyllgorau.  
 
4. Manylion yr adroddiad. 
 
4.1 Mae pryder wedi’i fynegi gan rai aelodau etholedig, y Prif Weithredwr a 

rheoleiddwyr allanol am lefelau presenoldeb Aelodau mewn pwyllgorau ffurfiol 
y Cyngor. 

 

4.2 Mae'r mater wedi ei godi gydag Arweinwyr Grŵp a bu gwelliant mewn lefelau 
presenoldeb yn y misoedd diwethaf. 

 
4.3 Fodd bynnag, mae’r aelodau wedi mynegi nifer o rwystredigaethau ynghylch y 

mater.  Mae llawer o Aelodau yn gweithio neu â chyfrifoldebau gofalu ac o 
ganlyniad nid ydynt bob amser ar gael ar gyfer pob cyfarfod.  Yn ogystal, 
mae'r rhan fwyaf o aelodau hefyd yn gysylltiedig â sefydliadau cymunedol 
eraill gan gynnwys Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned, efallai y bydd eu 
busnes weithiau yn ei gwneud yn anodd mynychu cyfarfodydd pwyllgorau 
cyngor.  

 
4.4 Wrth ystyried newidiadau i'r cyfansoddiad, mae swyddogion wedi rhoi sylw i ba 

mor ddymunol fyddai ei gwneud yn haws i Aelodau fynychu cyfarfodydd.  



  

 
4.5 Mae rhai dulliau cyfansoddiadol y gellir eu tynnu i geisio effeithio ar 

bresenoldeb. 
 

Mae'r rhain yn cynnwys: 
 

Cael gwared ar y rhwystr ar Aelodau Llywodraethu Corfforaethol rhag bod yn 
aelodau o unrhyw un o'r Pwyllgorau Archwilio.  
 
Mae rhwystr ar aelodau'r Pwyllgor hwn rhag bod yn aelodau o Bwyllgor 
Archwilio ar hyn o bryd.  Gall y rhwystr hwn achosi anawsterau i rai grwpiau 
gwleidyddol.  Ni chaiff aelodau'r Cabinet yn ôl y gyfraith fod yn aelodau o 
Bwyllgorau Archwilio.   Mae hyn yn golygu ar gyfer grwpiau ag aelodau ar y 
Cabinet gall fod yn anodd i lenwi eu holl ddyraniad o seddi Archwilio yn 
enwedig pan fydd ganddynt aelod neu aelodau ar Lywodraethu Corfforaethol 
sydd hefyd yn cael eu hatal rhag bod ar Bwyllgor Archwilio.  Gall hyn olygu 
bod rhai Aelodau ar bwyllgorau lluosog, ac weithiau yn ei chael yn anodd 
mynychu pob un mor rheolaidd ag y byddent yn hoffi.  Cynigir bod y rhwystr 
hwn yn cael ei ddileu yn y fersiwn newydd o'r Cyfansoddiad. 
 
Caniatáu i'r Is-gadeirydd fod ar Bwyllgorau heblaw Llywodraethu Corfforaethol 
 
Ar hyn o bryd mae'r Cyfansoddiad yn ei gwneud yn ofynnol bod yn rhaid i 
Is-gadeirydd y Cyngor fod yn aelod o Bwyllgor Llywodraethu Corfforaethol.   
Yn dibynnu ar faint y grŵp y mae'r Is-Gadeirydd yn dod ohono gall hyn achosi 
anawsterau tebyg i'r rhai a ddisgrifir uchod.  Yn ogystal, yn aml mae gan yr 
Is-gadeirydd ymrwymiadau dinesig i ymgymryd â hwy a allai wrthdaro â 
chyfarfodydd pwyllgor.  Mae maint y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, 
chwe Aelod etholedig yn ogystal ag aelod lleyg, yn golygu bod absenoldeb 
Aelod fel Is-Gadeirydd yn cael effaith anghymesur ar lefel presenoldeb y 
Pwyllgor ac mae mwy o berygl o fod heb gworwm.  
 
Bwriedir dileu'r gofyniad hwn yn y Cyfansoddiad er mwyn i'r Is-gadeirydd allu 
eistedd ar unrhyw bwyllgor. 
 
Caniatáu dirprwyon mewn cyfarfodydd pwyllgorau 
 
Ar hyn o bryd nid yw'r Cyfansoddiad yn caniatáu ar gyfer dirprwyon yn y rhan 
fwyaf o bwyllgorau oni bai ei fod i gwmpasu absenoldeb hirdymor oherwydd 
salwch.  Byddai gweithdrefn i ganiatáu dirprwyon yn caniatáu i Aelodau 
gynrychioli ar gyfer ei gilydd, ond gall achosi biwrocratiaeth ychwanegol ac 
mae angen i grwpiau fod yn eithaf trefnus.   Byddai Gwasanaethau 
Democrataidd angen ffurflenni cymeradwyaeth wedi'u llofnodi gan grwpiau ar 
gyfer pob dirprwy.  Gallai hefyd arwain at ddiffyg parhad mewn pwyllgorau 
gydag aelodaeth yn newid yn gyson.  Am y rhesymau hyn ni chynigir bod y 
trefniadau presennol yn cael eu newid yn y Cyfansoddiad. 
 
Newid nifer yr aelodau ar bob pwyllgor 
 



  

Gallai nifer y seddau ar bob Pwyllgor Archwilio gael ei leihau, gan leihau'r 
cworwm.  Ar hyn o bryd mae gennym 11 ar bob Pwyllgor gan roi cworwm o 5. 
Er mwyn lleihau'r cworwm i 4 byddai angen i ni gael pwyllgorau o 9 ac i gael y 
cworwm i 3, pwyllgorau o 7. Gall hyn swnio'n ddeniadol, ond os ydym yn 
gweddarlledu cyfarfodydd Archwilio sydd â dim ond 3 Aelod yn eistedd o 
amgylch y bwrdd, er bod cworwm, efallai na fydd yn rhoi argraff dda.  Felly nid 
oes unrhyw gynnig i newid y rhifau hyn yn y Cyfansoddiad. 
 
Newid y ffigur cworwm ar gyfer pob pwyllgor. 
 
Gallem gadw'r aelodaeth yr un fath a lleihau'r cworwm i chwarter neu i ffigur 
penodol.  Gall hyn atal cyfarfodydd heb gworwm ond nid yw o reidrwydd yn 
gwella presenoldeb.  Nid oes unrhyw awgrym y dylai'r trefniadau presennol 
newid yn y Cyfansoddiad. 
 
Lleihau maint y Pwyllgor Cynllunio 
 
Mae ein Pwyllgor Cynllunio yn fawr iawn o'i gymharu â’r rhan fwyaf ac mae 
dwbl maint rhai.  Os byddwn yn lleihau’r maint i tua 15 byddem yn rhyddhau 
nifer sylweddol o Aelodau.  Nid yw hyn yn rhywbeth a ystyriwyd yn yr 
adolygiad presennol o'r Cyfansoddiad ond gellir ei ystyried yn y dyfodol ac 
efallai y bydd ei angen gan ddeddfwriaeth. 
 
Newid amseriad a lleoliad cyfarfodydd 
 
Mae grŵp gorchwyl a gorffen o Aelodau wedi ei sefydlu a fydd yn cynnal ei 
gyfarfod cyntaf yn gynnar ym mis Gorffennaf.  Bydd y grŵp hwn yn edrych ar 
pa, os o gwbl, drefniadau eraill all gael eu gwneud ynghylch amseriad neu 
leoliad y cyfarfodydd i'w gwneud yn haws i rai aelodau fynychu.  Bydd 
canlyniadau'r grŵp hwn yn cael eu hadrodd yn ôl i'r Pwyllgor hwn. 
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y flaenoriaeth o foderneiddio'r Cyngor. 
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau 

eraill? 
 
6.1 Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

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

 
7.1 Nid oes angen Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ar gyfer yr adroddiad hwn.  
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  
 
8.1 Mae'r materion sy'n ymwneud â phresenoldeb wedi eu trafod gydag 

Arweinwyr Grŵp.  Mae agweddau Cyfansoddiadol nifer o'r materion yn yr 



  

adroddiad hwn wedi eu hystyried gan y Gweithgor Cyfansoddiad a'r Pwyllgor 
Llywodraethu Corfforaethol 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Nid oedd angen datganiad ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
10.1 Mae risg os na fyddwn yn cymryd camau sy'n hwyluso presenoldeb Aelodau y 

gallai rhai cyfarfodydd fod heb gworwm gan arwain at oedi wrth wneud 
penderfyniadau a niwed i enw da. 

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


