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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad hwn yn sôn am gyfansoddiad a phenodiad Bwrdd Cyfarwyddwyr 
Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig (y Cwmni).  

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

Y rheswm dros yr adroddiad hwn yw ceisio cymeradwyaeth y Cyngor o ran 
cyfansoddiad Bwrdd Cyfarwyddwyr y Cwmni, penodiad nifer o’r Cyfarwyddwyr, a sut y 
bydd y Cyfarwyddwyr sydd ar ôl yn cael eu penodi.  

3.  Beth yw’r Argymhellion?  

3.1 Bod y Cyngor yn cymeradwyo cyfansoddiad Bwrdd Cyfansoddwyr y Cwmni fel y nodir 
ym mharagraff 4.8 yr adroddiad, ac yn penodi yn swyddogol yr Aelod Arweiniol Lles ac 
Annibyniaeth, Aelod Arweiniol Addysg a Gwasanaethau Plant a’r Rheolwr 
Gyfarwyddwr fel cyfarwyddwyr y Cwmni 

3.2   Bod y Cyngor yn penodi un Cynghorydd nad yw’n aelod Cabinet i fod yn gyfarwyddwr 
y Cwmni  

3.3   Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r broses recriwtio arfaethedig ar gyfer penodi dau 
Gyfarwyddwr Annibynnol a phenodi tri Chynghorydd i eistedd ar y panel recriwtio fel y 
nodir ym mharagraff 4.7 yr adroddiad. 

3.4 Bod y Cyngor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall, ac ystyried yr Asesiad o Effaith 
ar Les (Atodiad 1, Rhif cyfeirnod 564) fel rhan o'i ystyriaethau. 

4. Manylion yr adroddiad 



4.1 Ar 30 Mai 2019 fe wnaeth y Cyngor gymeradwyo creu cwmni masnachu Awdurdod Lleol 
nid er elw Cyfyngedig drwy Warant fel model darparu amgen ar gyfer darparu 
gwasanaethau hamdden ar ran y Cyngor.  

4.2 Yn y cyfarfod hwnnw fe wnaeth y Cyngor hefyd gymeradwyo penodi Cyfarwyddwr 
Corfforaethol: Economi a Pharth y Cyhoedd fel Cyfarwyddwr y cwmni fel y byddai o leiaf 
un Cyfarwyddwr, fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith wrth gorffori.  

4.3 Roedd yr Achos Busnes Llawn a gyflwynwyd i’r Cyngor ar 30 Mai yn darparu awgrym 
am gyfansoddiad Bwrdd oedd yn cynnwys rôl Cyfarwyddwr Cyllid. Mae gwaith pellach 
ar lywodraethu’r cwmni wedi awgrymu nad oes gofyniad i benodi Cyfarwyddwr Cyllid i’r 
Bwrdd ac y gellir darparu arbenigedd, cyngor a rheolaeth ariannol y cwmni mewn dull 
arall yn hytrach na chreu swydd o’r fath ar y Bwrdd.  

4.4 Mae’n bwysig bod y gymysgedd gywir o sgiliau ar Fwrdd y Cyfarwyddwyr i wneud y 
mwyaf o botensial busnes gweithredoedd y Cwmni. Swyddogaeth y Bwrdd 
Llywodraethu Strategol fydd monitro a bod a throsolwg o berfformiad y Cwmni yn erbyn 
gofynion y Cyngor ar gyfer darparu’r gwasanaethau sydd o fewn cwmpas, fel y nodir yn 
yr Achos Busnes a’r Cytundeb Aelodau, ac mae’r ddwy ddogfen wedi eu cymeradwyo 
gan y Cabinet.  

4.5 Does dim gofyniad statudol o ran maint y Bwrdd Cyfarwyddwyr. Yr awgrym o fewn yr 
Achos Busnes oedd y byddai Bwrdd o saith o Gyfarwyddwyr. Argymhellir y bydd 
penodiadau penodol ar Fwrdd y Cyfarwyddwyr yn cael eu llenwi o ganlyniad i fod mewn 
swydd benodol h.y. Cyfarwyddwr Corfforaethol, Rheolwr Gyfarwyddwr, Aelod Arweiniol 
Lles ac Annibyniaeth, ac Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu 
â’r Cyhoedd.  

4.6 Mae angen clustnodi a phenodi gweddill aelodau’r Bwrdd. Yn ogystal â’r Aelod Arweiniol 
ar gyfer Lles ac Annibyniaeth, ac Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac 
Ymgysylltu â’r Cyhoedd, awgrymir Cyfarwyddiaeth ychwanegol nad yw'n aelod cabinet, 
gyda phrofiad busnes ac / neu ddiddordeb yn y sector hamdden, dylai'r penodiad hwn 
gael ei wneud gan ystyried y sgiliau a'r galluoedd perthnasol. Mae’r disgrifiadau rôl ar 
gyfer y cyfarwyddwyr wedi eu cylchredeg o amgylch yr holl grwpiau gwleidyddol gan 
swyddogion drwy arweinyddion grwb a cheisir enwebiadau ar gyfer cyfarwyddiaeth 
aelod nad yw ar y cabinet yr ystyrir sy’n addas ar gyfer y rôl hon. Roedd angen i bawb 
a enwebwyd gyflwyno eu henwebiad, gan nodi’r rhesymau pam eu bod yn bodloni’r 
disgrifiad rôl, i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd erbyn hanner 
dydd, ddydd Gwener 11 Hydref 2019. Mae Swyddogion wedi cylchredeg yr enwebiadau 
a gyflwynwyd a gwybodaeth gysylltiol cyn cyfarfod y Cyngor. Gofynnir i’r Cyngor ethol 
aelod i’r rôl hon.  

4.7 O ran y ddau safle arall i Gyfarwyddwyr sydd angen eu llenwi, awgrymir y gallai'r rhain 
gael eu llenwi gan unigolion annibynnol wedi eu recriwtio drwy hysbysebu agored. 
Awgrymir y gellid hysbysebu un o’r rolau hyn gyda phwyslais ar unigolion sydd â chefndir 
hamdden masnachol / cyllid, a’r ail gyda phwyslais ar unigolion sydd â chefndir datblygu 
cymunedol / hamdden. Awgrymir bod y Cyfarwyddwyr Annibynnol yn cael eu recriwtio 
mewn modd tebyg i Aelodau Annibynnol Pwyllgor Safonau'r Cyngor. Mae hyn yn golygu 
hysbyseb allanol a sefydlu panel recriwtio fydd yn cynnwys tri o aelodau etholedig a 
enwebir gan y Cyngor, yn ogystal â'r Rheolwr Gyfarwyddwr, y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol a chymorth gan AD, i dynnu rhestr fer ac yna i gyfweld ymgeiswyr posib. 



Byddai’r panel recriwtio wedyn yn gwneud argymhelliad o benodiad i’r Cyngor i’w 
gymeradwyo.  

 

4.8  Gallai’r Bwrdd Cyfarwyddwyr felly gynnwys y canlynol:-  

 Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a’r Parth Cyhoeddus  

 Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth  

 Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd  

 Rheolwr Gyfarwyddwr 

 Cyfarwyddwr Annibynnol x2, ac  

 Aelod nad yw’n aelod o’r Cabinet  

4.9 Atodir disgrifiad rôl ar gyfer y Cyfarwyddwr fel Atodiad 2  

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 Ni fydd y penderfyniad yn cael effaith niweidiol ar Flaenoriaethau Corfforaethol, gan y 
bydd y Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol (LATC) yn cael ei gontractio gan y Cyngor i 
ddarparu’r gwasanaethau presennol yn gysylltiedig â'r gweithgareddau/ 
swyddogaethau o fewn y cwmpas. 

6.  Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

 Y gost o ddarparu Yswiriant Indemniad i Gyfarwyddwr fydd y gost sy’n gysylltiedig â’r 
Bwrdd Cyfarwyddwyr. Bydd cost hefyd yn gysylltiedig â thalu'r Cyfarwyddwr 
Annibynnol. Cynigir y bydd y Cyfarwyddwr Annibynnol yn derbyn yr un taliad 
presenoldeb ag aelodau Cyfetholedig Craffu, aelodau annibynnol y Pwyllgor Safonau 
ac aelod lleyg y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol fel y nodir gan Banel Annibynnol 
Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.  

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

7.1  Cynhaliwyd yr WIA gan grŵp amlddisgyblaeth o swyddogion yn cynrychioli Hamdden, 
AD, Cyllid, Cymorth i Fusnesau, Gwasanaethau Cynnal, Lles Cymunedol, Eiddo 
Corfforaethol, Cynllunio a Pherfformiad Strategol a Rheoli Prosiectau.  

7.2  Yn gyffredinol, aseswyd fod effaith y prosiect yn niwtral, gan adlewyrchu’r ffaith fod 
ystyriaeth ar hyn o bryd ynghylch ffordd arall o ddarparu set benodol o weithgareddau 
/ swyddogaethau, nid yw’n ymwneud â chynnig gweithgareddau/ swyddogaethau 
gwahanol neu amgen. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1  Ymgynghoriad allanol 



Trafodaeth gydag arbenigwyr cyfreithiol a TAW sy’n cynnig arbenigedd i’r prosiect.         
Awdurdodau lleol eraill sydd wedi sefydlu ADMC am y gwersi a ddysgwyd ganddynt.               
Swyddfa Archwilio Cymru am gyngor.                                                                                           
'Partneriaethau Lleol’, sefydliad allanol sydd wedi cynnig arweiniad mewn perthynas 
â’r broses.                                                                                                             

Cyngor Tref Y Rhyl o safbwynt eu diddordeb o fewn SC2.                                 
Undebau Llafur o ran yr effeithiau ar staff.                                                                 
Cyngor Celfyddydau Cymru mewn perthynas â chyllid grant 

8.2 Ymgynghori Mewnol 

Briffio’r Cabinet, y Cabinet, Gweithdy’r Gyllideb yr Aelodau lle rhannwyd y Prosiect yn 
anffurfiol, a Gweithdy Aelodau’n benodol ynglŷn â’r Model Darparu Amgen.                    
Pob MAGs                                                                                                                 
Adroddiadau i’r Uwch Dim Arweinyddiaeth o ran Briff y Prosiect, ac ailstrwythuro 
gwasanaethau pe bai’r prosiect yn cael ei gymeradwyo.                                                                    
Briffio staff a oedd yn cynnwys rhannu gwybodaeth wyneb yn wyneb gyda’r holl 
Reolwyr o fewn FAHS, briff ysgrifenedig i’r holl staff yn y maes hamdden, a Rheolwyr 
Canol ar draws y Cyngor, briffio staff wyneb yn wyneb gyda’r holl staff hamdden, ac 
ymgynghori ffurfiol gyda’r holl staff a effeithir gan unrhyw ailstrwythuro i wasanaethau.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Mae penodi Bwrdd Cyfarwyddwyr Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig yn gam 
angenrheidiol tuag at sefydlu strwythurau llywodraethu'r cwmni newydd. Cefnogir y 
strwythur arfaethedig. Mae’r holl gostau wedi eu hystyried fel rhan o’r Achos Busnes 
cyfredol.  

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

10.1 Mae risgiau ynghlwm â gweithredu’r Model Darparu Amgen ac mae’r rhain wedi eu 
cynnwys yn yr achos busnes. Mae’r risgiau allweddol fel y nodir isod a chynhwysir y 
gofrestr risg fanwl ar gyfer y prosiect yn Atodiad 3.  

 Gallai newidiadau i Ddeddfwriaeth Genedlaethol yn y dyfodol atal yr arbedion a 
ragwelir o ran trethi busnes rhag cael eu gwireddu’n llawn. 

 Efallai na chaiff yr arbedion TAW eu gwireddu’n llawn drwy fodel LATC nid er elw 
ac/neu bydd angen statws elusennol er mwyn i’r rheini gael eu gwireddu’n llawn, 
sy’n cynyddu’r gyfundrefn a reoleiddir a chostau cysylltiedig. 

 Bydd costau un tro neu barhaus heb eu rhagweld gyda sefydlu'r Model Darparu 
Amgen nad ydynt wedi eu hystyried ar y cam gweithredu. 

 Ni fydd y Model Darparu Amgen mor llwyddiannus yn ariannol ag y gobeithiwyd a 
bydd unrhyw gostau ychwanegol yn ei sgil yn disgyn ar y Cyngor i’w hariannu ac/ 
neu ni fydd y Cwmni’n gallu ail-fuddsoddi’n ddigonol i'w weithgareddau bob dydd 
oherwydd diffyg cyllid.   

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Adran s2 Deddf Llywodraeth Leol 2000  



Adran s95 Deddf Llywodraeth Leol 2003  

Gorchymyn Llywodraeth Leol (Awdurdodau Gwerth Gorau) (Pŵer i Fasnachu) (Cymru) 
2006 


