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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â chreu pwyllgor unigol ar gyfer AD a materion 
iechyd, diogelwch a lles corfforaethol. Enw arfaethedig y pwyllgor newydd yw Cyd-
bwyllgor Ymgynghorol Iechyd a Diogelwch a Chysylltiadau Gweithwyr. 

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

Mae'r pŵer i greu un pwyllgor ar gyfer AD a materion iechyd, diogelwch a lles 
corfforaethol yn nwylo’r Cyngor llawn. Gofynnir i’r Cyngor am ei gymeradwyaeth i 
sefydlu'r pwyllgor newydd hwn a chymeradwyo ei gylch gorchwyl (sydd wedi ei atodi 
fel atodiad 1). 
 

3.  Beth yw’r Argymhellion? 
 
Fod y Cyngor yn cymeradwyo: 
 

i) Sefydlu Cyd-bwyllgor Ymgynghorol ar gyfer Iechyd a Diogelwch a 
Pherthnasoedd Gweithwyr; 

ii) Diddymu'r Cyd-bwyllgor Ymgynghorol Lleol presennol a'r Pwyllgor Iechyd, 
Diogelwch a Lles Corfforaethol; a’r 

iii) Cylch Gorchwyl (sydd wedi ei atodi fel atodiad 1) ar gyfer y Cyd-bwyllgor 
Ymgynghorol Iechyd a Diogelwch a Chysylltiadau Gweithwyr. 
 

4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Ar hyn o bryd mae yna ddau bwyllgor – y Cyd-bwyllgor Ymgynghorol Lleol a’r Pwyllgor 
Iechyd, Diogelwch a Lles Corfforaethol sy’n ystyried materion yn ymwneud â gweithwyr. Mae’r 
ddau bwyllgor yn gyrff ymgynghorol mewnol ac maent yn debyg yn nhermau cynrychiolaeth 
y cyflogwr a'r gweithiwr (undeb llafur).  

 
4.2 Mae nifer o’r un bobl yn eistedd ar y ddau bwyllgor presennol ond mae anawsterau 
parhaus wedi bod mewn sicrhau cyfarfodydd â chworwm gyda nifer yn cael eu cynnal yn 
anffurfiol oherwydd diffyg cworwm neu’n cael eu canslo. 
 



4.3 Mae sicrhau cworwm wedi bod yn anodd yn benodol i garfan y gweithwyr ar y 
pwyllgorau, sy'n cynnwys staff Cyngor Sir Ddinbych sy'n gynrychiolwyr o Unsain, Unite the 
Union a’r GMB.  Mae cyfansoddiad presennol y Cyd-bwyllgor Ymgynghorol Lleol yn gofyn am 
bresenoldeb o leiaf un cynrychiolydd o bob undeb llafur ac mae hynny wedi bod yn 
broblemus, ond nid yw hynny’n ofyniad yng nghylch gorchwyl y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch 
a Lles Corfforaethol. Mae’r llwyth gwaith a’r ymrwymiad o ran amser sydd ei angen gan y staff 
sy'n aelodau o'r undeb, sydd angen cael eu rhyddhau o'u swyddi i fynychu cyfarfodydd (yn 
ogystal â'r gwaith paratoi ar gyfer y cyfarfodydd), yn aml yn creu anhawster i gynrychiolwyr o 
blith y gweithwyr.  
 
4.4 Byddai cael pwyllgor wedi ei gyfuno a diwygio’r rheolau cworwm yn lleddfu nifer o’r 
problemau a amlinellir uchod.  
 
4.5 Mater arall sydd wedi effeithio’r pwyllgorau yw nad oedd gan gyfarfodydd a drefnwyd 
weithiau ddigon o fusnes ar yr adeg honno i gyfiawnhau cynnal cyfarfod. Drwy uno 
swyddogaethau AD, iechyd, diogelwch a lles y pwyllgorau presennol i un cyfarfod mae'r 
broblem hon yn llai tebygol o effeithio ar hyfywedd y cyfarfodydd yn y dyfodol. 
 
4.6 Mae'r cynnig i uno’r Cyd-bwyllgor Ymgynghorol Lleol a’r Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a 
Lles Corfforaethol a’r cylch gorchwyl drafft wedi eu hystyried a’u cefnogi gan y ddau bwyllgor 
a gan garfanau cyflogwr a gweithiwr y ddau bwyllgor. 
 
4.7 Rhagwelir y bydd y pwyllgor newydd yn cyfarfod 4 gwaith y flwyddyn. Mae hyn yn 
ostyngiad o’r cyfuniad o 7 cyfarfod y flwyddyn ar gyfer y pwyllgorau presennol. Gallai 
cyfarfodydd arbennig gael eu cynnal gan y pwyllgor newydd yn ôl yr angen. 
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 
Nid yw'r penderfyniad yn cael effaith uniongyrchol ar y Blaenoriaethau Corfforaethol.   

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
 Gyda gostyngiad yn y cyfanswm o gyfarfodydd byddai'r cynnig yn gostwng y costau 

sy'n gysylltiedig â chynnal a mynychu cyfarfodydd. 

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les?  
 

Nid oedd angen hyn ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 
 Mae’r cynnig i uno'r pwyllgorau ymgynghorol staff presennol wedi ei drafod ac wedi ei 

gefnogi'n unfrydol yng nghyfarfodydd diweddar y Cyd-bwyllgor Ymgynghorol Lleol a’r 
Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Lles Corfforaethol ac mewn Cyd Gyfarfod AD/Undeb 
Llafur Corfforaethol. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

Bydd uno’r ddau bwyllgor presennol yn arwain at arbediad ariannol bach iawn i'r 
awdurdod. 

 



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

 Nid oes unrhyw risgiau sylweddol amlwg o gytuno i’r argymhellion.  
 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

Adran 101 Deddf Llywodraeth Leol 1972. 
 


