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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Darparu diweddariad blynyddol i’r Pwyllgor a hefyd cynghori ar y newidiadau 
arfaethedig sydd angen eu gwneud i Gyfansoddiad y Cyngor.  

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

Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol angen i unrhyw 

newidiadau a fwriedir i Gyfansoddiad y Cyngor gael eu hystyried yn gyntaf cyn eu 

mabwysiadu’n ffurfiol gan y Cyngor llawn, ac mae’r Pwyllgor yn derbyn adroddiad ar 

y Cyfansoddiad o leiaf unwaith y flwyddyn o ystyried ei bwysigrwydd i fframwaith 

llywodraethu cyffredinol y Cyngor.   

3.  Beth yw’r Argymhellion?  
 Bod y Pwyllgor yn cefnogi ac yn argymell mabwysiadu’r Cyfansoddiad a 
ddiweddarwyd.   
  

4. Manylion yr adroddiad 
  

Mae’r Swyddog Monitro yn fodlon bod y Cyfansoddiad yn addas i’r diben ac yn 
cadarnhau bod y Cyfansoddiad wedi’i newid i gymryd y canlynol i ystyriaeth:   

 

 Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar ôl ymgynghori â’r Pwyllgor 
a gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn ar 19 Chwefror 2019.    

 Cyfrifoldeb Swyddogaethau Gweithredol – Gwnaed newidiadau i bortffolio Aelod 
Cabinet yn dilyn newidiadau a wnaed gan Arweinydd y Cyngor.   

 Cyfuno dau Bwyllgor presennol i ffurfio’r Cydbwyllgor Ymgynghorol ar gyfer Iechyd a 
Diogelwch a Chysylltiadau Gweithwyr   

 Rhestr Taliad Cydnabyddiaeth Aelodau’r Cyngor yn cael ei ddiweddaru.    
 
Mae angen hysbysu’r Pwyllgor nawr am y newidiadau sydd angen eu gwneud i’r 
Cynllun Dirprwyo Swyddog o ran newidiadau a wneir o ganlyniad i ailstrwythuro’r 
UDA:  
 

 Cynllun Dirprwyo Swyddog – mae’r cynllun arfaethedig ynghlwm fel Atodiad 1 yn 
delio gyda throsglwyddo rhai swyddogaethau sy’n ymwneud â thai; trosglwyddo rhai 
swyddogaethau ased ac ystadau a’r cyfrifoldeb o ran swyddogaethau hamdden yn 
dawel ac yn derbyn sylw o dan gynllun y Cabinet.    



 

 Cynllun Dirprwyo’r Cabinet fel Atodiad 2 – darpariaeth sy’n nodi bod y 
swyddogaethau hyn yn dod o dan yr aelod arweiniol perthnasol.     
  

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 Mae cynllun dirprwyo diweddaraf, tryloyw a chyfreithiol yn cyfrannu at wneud 

penderfyniadau effeithiol.   
 
6.  Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol yn gysylltiedig â'r adroddiad hwn 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 
 Nid oes angen asesiad o effaith ar les ar gyfer y penderfyniad hwn.   
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

  
Mae’r cynllun Swyddog angen ei ddiweddaru o ganlyniad i benodiad Swyddog a.151 
newydd a’r Cyngor yn sefydlu Cwmni fydd yn arwain at newidiadau i’r meysydd 
cyfrifoldeb penaethiaid gwasanaeth penodol.   Mae Aelodau wedi cyfrannu’n llawn at 
y prosesau hyn ac wedi cytuno i’r model darpariaeth amgen.   

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 Nid oes unrhyw ganlyniadau ariannol uniongyrchol i'r adroddiad hwn. Fodd bynnag, 
mae'n bwysig bod gan y Cyngor Gyfansoddiad diweddar, addas at y diben sy'n ffurfio 
elfen allweddol o fframwaith llywodraethu'r cyngor 

 
10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 Nid oes unrhyw risgiau a nodwyd ond bydd yna risg i rai gweithgareddau os nad oes 

yna gynllun dirprwyo yn ei le.   

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  
 Mae Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i bob Cyngor fabwysiadu 

Cyfansoddiad, fydd angen ei  osod fel bod y Cyngor yn dirprwyo i Swyddogion.   
  

 


