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1 Am beth mae'r adroddiad yn sôn?  
 
 Mae’r adroddiad yn trafod ymateb Sir Ddinbych i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth 

Leol Cymru (y Comisiwn) sy’n adolygu ffiniau Sir Ddinbych. 
 
2 Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 
 Roedd y Pwyllgor wedi gofyn am ddiweddariad ar yr adolygiad ar y ffiniau yn y cyfarfod 

hwn yn y gorffennol. 
 
3 Beth yw’r Argymhellion? 
 
 Bod y Pwyllgor yn ystyried y materion a godwyd a’r ymateb yn Atodiad A i 

ymgynghoriad y Comisiwn. 
 
4 Manylion yr Adroddiad 
 
4.1 Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (y Comisiwn) yn adolygu 

trefniadau etholiadol pob un o 22 awdurdod lleol Cymru. Dechreuodd y rhain ym mis 
Ionawr 2017 a byddai'r argymhellion terfynol yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru 
i gymeradwyo newidiadau yn barod at yr etholiadau llywodraeth leol a ddisgwylir yn 
2022. 

 
4.2 Bu cynrychiolwyr o’r Comisiwn yn cyfarfod gyda’r Arweinydd, arweinwyr y grwpiau a 

swyddogion ym Medi 2017 cyn mynd i gyfarfod Cyngor Llawn ym mis Hydref 2017 i 
gyflwyno gwybodaeth ar y polisi a'r arferion ar gyfer adolygiadau etholiadol ac, yn 
benodol, i drafod sut y byddai’r rhain yn siapio Adolygiad Etholiadol Sir Ddinbych. 

 
4.3 Sefydlwyd gweithgor o aelodau a gytunwyd gydag arweinwyr y grwpiau i ystyried 

Adolygiad Etholiadol Sir Ddinbych a bu iddynt gyfarfod ar 22 Tachwedd 2017.  Dygwyd 
materion na chawsant eu datrys yn y cyfarfod hwnnw ymlaen i gyfarfod arall a 
gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2018. 

 
4.4 Mae crynodeb o drafodaethau’r gweithgor gan gynnwys eu hargymhellion i’r Comisiwn 

yn Atodiad A. 
 
5 Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
 Nid yw’r materion a ystyrir yn yr adroddiad hwn yn uniongyrchol berthnasol i’r 

Blaenoriaethau Corfforaethol. 
 
 



 
6 Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
 O’u gweithredu, byddai argymhellion y gweithgor yn arwain at 1 cynghorydd sir 

ychwanegol a fyddai â'r hawl i 'gyflog sylfaenol' am y gwaith ac i wasanaethau a 
chymorth priodol gan y Cyngor. 

 
7 Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? 
 
 Cyfrifoldeb i’r Comisiwn yw’r adolygiadau etholiadol ac maent yn cael eu cynnal yn 

unol â gofynion deddfwriaethol. Nid oes angen Asesiad o Effaith ar gyfer yr adroddiad 
hwn.   

 
8 Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda’r Pwyllgor Archwilio ac eraill? 
 
 Mae’r Pwyllgor wedi ymgynghori gyda'r Arweinydd ac arweinwyr y grwpiau ac wedi 

annerch y Cyngor Llawn. Cafodd gweithgor o aelodau etholedig y dasg o ymateb i 
ymgynghoriad y Comisiwn. 

 
9 Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Gallai cynrychiolaeth i rai o drigolion Sir Ddinbych ar lefel cyngor sir gael ei heffeithio 

pe bai Llywodraeth Cymru'n penderfynu newid ffiniau'r wardiau. Ystyriodd gweithgor o 
aelodau’r meini prawf ar gyfer adolygiad y Comisiwn ac mae wedi ymateb gyda’i farn. 

 
10 Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
 Adrannau 21, 29 a 30 yn Neddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013.  
 
 
 


