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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  
Mae’r adroddiad yn ymwneud â phenodi aelodau etholedig i gyrff allanol amrywiol. 

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

I geisio cael safbwyntiau aelodau ar fanteision ac anfanteision parhau i benodi aelodau 
i’r cyrff allanol a restrir yn Atodiad 1 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 

3.1 Fod y Pwyllgor yn ystyried ac yn cyflwyno sylwadau ar fanteision ac anfanteision 
parhau i benodi aelodau etholedig i’r cyrff allanol a restrir yn Atodiad 1.  
 
3.2 Fod y Pwyllgor yn ystyried y canllawiau a roir i aelodau ar gyrff cyhoeddus yn 
Atodiad 2  

 
4. Manylion yr adroddiad 
 

4.1 Yn 2012, derbyniodd y Cabinet adroddiad ar benodi aelodau etholedig i gyrff 
allanol a gofynnwyd iddo benderfynu pa gyrff oedd yn cael eu rhestru ar y pryd ddylai 
barhau i dderbyn penodiadau. O ganlyniad i’r ymarferiad hwn rhoddwyd y gorau i 
benodi aelodau i rai cyrff allanol. 

 
4.2  Mae Atodiad 1 i’r adroddiad yn nodi’r cyrff sydd ar hyn o bryd yn cael eu rhestru 
fel rhai y mae aelodau wedi eu penodi iddynt.  

 
4.3  Mae rhai o’r cyrff hyn yn statudol o ran eu natur fel y Panel Heddlu a Throsedd 
a’r Gwasanaeth Tân ac Achub.  

 
4.4 Yn dilyn yr etholiad ym Mai 2017 bydd y Cabinet yn cael cais i wneud 
penodiadau newydd i gyrff allanol a gofynnir i aelodau am eu safbwyntiau ynglŷn â pha 
gyrff y dylai’r Cyngor barhau i benodi ar eu cyfer. 

 
4.5 Pwrpas yr adroddiad hwn yw i geisio cael safbwyntiau aelodau ynglŷn â gwerth 
parhau i benodi i’r cyrff hyn. Yn benodol safbwyntiau aelodau ynglŷn ag a oes cyrff y 



teimla’r aelodau eu bod yn chwarae rhan bwysig yn helpu’r cyngor i gyflawni ei 
flaenoriaethau corfforaethol. 

 
4.6 Mae’n bwysig nodi fod gan aelod a benodir gan y Cyngor i’w gynrychioli ar gorff 
allanol yr hawl i gyfrif presenoldeb yng nghyfarfod y corff hwnnw fel presenoldeb mewn 
cyfarfod cyngor i bwrpas penderfynu a yw eu presenoldeb yn cwrdd â'r lleiafswm 
statudol i ddal y swydd.  

 
4.7  Disgwylir i aelodau sydd wedi'u penodi i gorff allanol hawlio unrhyw gostau sy'n 
gysylltiedig â'u gweithgarwch ar y corff hwnnw gan y corff ei hun. Os nad oes gan y 
corff hwnnw gynllun costau gall yr aelod hawlio unrhyw gostau o dan gynllun y Cyngor.  

 
4.8  Y mater arall sy'n berthnasol i benodiad yr aelodau yw'r gofyniad iddynt adrodd 
yn ôl i'r Cyngor ynglŷn â'u gwaith gyda'r corff hwnnw. Cynigir bod aelodau a fydd yn 
cael eu penodi i gorff allanol yn gorfod mynychu hyfforddiant ynglŷn â bod yn aelod o 
gorff allanol a sut i adrodd yn ôl i'r Cyngor.  
 
4.9  Protocol a Chanllawiau i Aelodau Etholedig a benodwyd i Gyrff Allanol yw 
Atodiad 2 i’r adroddiad hwn. Mae hwn yn ffurfio sylfaen yr wybodaeth a ddarperir i 
aelodau fel rhan o’u hyfforddiant mewn perthynas â’u swyddogaeth ar gyrff allanol.  
 
4.10  Gofynnir i Aelodau ystyried i ba raddau y dylai aelodau sy’n cynrychioli’r Cyngor 
ar gyrff allanol adrodd yn ôl i’r Cyngor a beth yw’r mecanwaith mwyaf priodol ar gyfer 
hyn. Mae Atodiad 3 yn cynnwys templed adrodd drafft i aelodau ar gyrff allanol i’w 
fabwysiadau ar gyfer ystyriaeth y Pwyllgor. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
 Nid oes unrhyw effaith uniongyrchol ar flaenoriaethau corfforaethol ar wahân i’r rhai y 

gall fod gan y cyrff uniongyrchol fel rhan o’u gweithrediad. 
 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
 Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol ar wahân i’r potensial i beth o’r costau gael eu 

talu i aelodau rhai cyrff. Bydd angen peth amser swyddog i hyfforddi aelodau a 
gweinyddu unrhyw ofynion o ran adrodd. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? Gellir lawrlwytho adroddiad 

cyflawn yr Asesiad o Effaith ar Les oddi ar y wefan, a dylid ei gynnwys fel atodiad 
i'r adroddiad hwn 

 
Nid oes asesiad o effaith wedi bod. 

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 

  
Hwn yw’r ymgynghoriad cyntaf gydag aelodau etholedig wrth baratoi am y Cyngor 
newydd. 

 
 
 

http://wellbeing.denbighshire.gov.uk/


9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

Does dim goblygiadau ariannol uniongyrchol o ganlyniad i’r adroddiad hwn. 
  

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
  

Mae potensial o risg y gallai aelodau gael eu penodi i gyrff nad oes ganddynt unrhyw 
gyfraniad i’w wneud i flaenoriaethau corfforaethol y Cyngor ac y byddant yn ymwneud 
â chyfarfodydd sy'n effeithio ar eu gallu i wneud gwaith y Cyngor. Mae risg y gall peidio 
cael aelodau etholedig ar rai cyrff allanol ostwng dylanwad y Cyngor a neu amharu ar 
berthnasoedd gyda rhanddeiliaid.  

 
11. Grym i wneud y Penderfyniad 
 

Nid oes angen penderfyniad. 


