
 

Adroddiad i’r: Cyngor 

Dyddiad y cyfarfod 28 Ionawr 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol: Y Cynghorydd Bobby Feeley a’r Cynghorydd Julian 
Thompson- Hill 

Awdur yr Adroddiad Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, AD a 
Chyfreithiol  

Teitl Gweithredu Model Darparu Amgen ar gyfer amryw o 
weithgareddau a swyddogaethau yn y maes hamdden: Penodi 
Cyfarwyddwyr Annibynnol 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad yn sôn am benodi Cyfarwyddwyr Annibynnol i Fwrdd Hamdden 
Sir Ddinbych Cyfyngedig (y Cwmni) 

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

2.1. Mae angen gwneud penderfyniad ar benodi dau Gyfarwyddwr Annibynnol i 
Fwrdd y Cwmni 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Cyngor yn penodi Paul McGrady a Siân Rogers yn ffurfiol fel 
Cyfarwyddwyr Annibynnol i eistedd ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Hamdden Sir 
Ddinbych Cyfyngedig. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Ar 15 Hydref 2019 fe benderfynodd y Cyngor byddai cyfansoddiad y Bwrdd o 
Gyfarwyddwyr y Cwmni fel a ganlyn; 

 Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a’r Parth Cyhoeddus 

 Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth  

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

 Rheolwr Gyfarwyddwr 

 Cyfarwyddwr Annibynnol x2, a 

 Aelod sydd ddim ar y Cabinet 



 
 

4.2. Penderfynodd y Cyngor ymhellach y dylai’r Cynghorydd Peter Prendergast gael 
ei benodi i’r Bwrdd fel Aelod sydd ddim ar y Cabinet. 

4.3. Cytunodd y Cyngor i’r broses o benodi’r Cyfarwyddwyr Annibynnol. Cytunwyd 
bod y Cyfarwyddwyr Annibynnol yn cael eu recriwtio mewn ffordd debyg i 
benodi Aelodau Annibynnol o Bwyllgor Safonau’r Cyngor. Mae hyn yn cynnwys 
hysbyseb allanol a sefydlu panel recriwtio yn cynnwys tri aelod etholedig wedi’u 
henwebu gan y Cyngor, ynghyd â’r Rheolwr Gyfarwyddwr a chefnogaeth AD i’w 
rhoi ar y rhestr fer ac yna i gyfweld darpar ymgeiswyr.  Byddai’r panel recriwtio 
yna’n gwneud argymhelliad o benodiad i’r Cyngor i’w gymeradwyo. 

4.4. Penododd y Cyngor y Cynghorwyr Hugh Irving, Graham Timms a Brian Blakely i 
eistedd ar y panel recriwtio. 

4.5. Cwblhawyd y rhestr fer gan y panel recriwtio. Yn anffodus ni allai’r Cynghorydd 
Timms a’r Cynghorydd Blakely fynychu’r cyfweliadau a gofynnwyd am 
enwebiadau pellach am aelodau i eistedd ar y panel cyfweld trwy arweinwyr y 
grŵp a hynny ar fyr rybudd. O ganlyniad, enwebwyd y Cynghorydd Mark Young 
a mynychodd y cyfweliadau gyda’r Cynghorydd Irving, gyda chefnogaeth y 
Rheolwr Gyfarwyddwr, y Cyfarwyddwr Corfforaethol ac AD. Bu’r Cynghorydd 
Bobby Feeley yn arsylwi’r cyfweliadau yn ei chymhwysedd fel Cadeirydd Bwrdd 
Cyfarwyddwyr y Cwmni. 

4.6. Er bod tri ymgeisydd wedi’u dewis ar gyfer cyfweliad, fe dynnodd un yn ôl 
oherwydd rhesymau yn ymwneud â lleoliad. Felly roedd dau ymgeisydd, un ar 
gyfer pob un o bortffolios y Cyfarwyddwyr Annibynnol. Roedd y panel cyfweld yn 
gwbl unfrydol ar ôl cwblhau’r broses gyfweld bod y ddau ymgeisydd wedi 
arddangos y rhinweddau hanfodol ar gyfer y rolau ac argymhellwyd bod y ddau 
yn cael eu penodi i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Cwmni. 

4.7. Y ddau berson wedi eu hargymell i’w penodi yw Paul McGrady o ran y rôl 
Cyfarwyddwr Annibynnol gyda phrofiad yn y maes cyllid a masnachol, a Siân 
Rogers ar gyfer y rôl Cyfarwyddwr Annibynnol gyda phrofiad datblygu 
cymunedol. 

4.8. Mae Paul McGrady yn Gyfrifydd Siartredig gyda MBA ac yn gweithio ar hyn o 
bryd fel Cyfarwyddwr Adnoddau i Gymdeithas Dai Clwyd Alyn ers Mawrth 2019. 
Yn ei rôl bresennol mae’n gynghorydd ariannol i’r bwrdd ac yn gyfrifol am yr holl 
gynllunio ariannol strategol. Cyn hynny roedd yn gweithio i Adra (Cymdeithas Dai 
Cartrefi Cymunedol Gwynedd gynt) fel Cyfarwyddwr Adnoddau am bron i 4 
mlynedd, rôl a benderfynodd dysgu Cymraeg ar ei chyfer. Rhwng Medi 2005 a 
Mehefin 2015 bu Paul yn gweithio i Gyngor Sir Ddinbych ac yn Swyddog Adran 
151 am ei 5 mlynedd olaf gyda’r Cyngor. Roedd Paul yn rhan neilltuol o 
Ddatblygiad Glan Môr y Rhyl gan ddarparu costiadau ac argymhellion sydd wedi 
arwain at fuddsoddiad sylweddol gan yr  holl sectorau i’n hardal.  Yr ymrwymiad 
hwn gyda Hamdden sydd wedi arwain at ddymuniad Paul i fod yn rhan o Fwrdd 
y Cwmni, i barhau i fod yn rhan o daith y Cwmni ers ei ddechreuad. Mae Paul ar 
hyn o bryd yn Aelod Bwrdd o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, a North East Wales 
(NEW) Homes, ac mae wedi cyflawni gwelliannau sylweddol i sefyllfa ariannol y 
ddau sefydliad.  Mae bod yn Aelod o ddau fwrdd wedi rhoi’r gwybodaeth a’r 
profiad i Paul yn ogystal â’r profiad o redeg cwmni sydd wedi deillio o’r Cyngor.  
Mae Paul yn brofiadol yn yr amgylcheddau cyhoeddus a masnachol a gyda 



 
 

dealltwriaeth sylweddol o’r cyngor, yr ardal ac anghenion a gweledigaeth 
Hamdden Sir Ddinbych Cyf. 

4.9  Mae Siân Rogers wedi treulio’r deg mlynedd diwethaf fel Cyfarwyddwr Ieuenctid 
a Chymuned Gogledd a Chanolbarth Cymru gydag Urdd Gobaith Cymru ac yn 
meddu ar MA mewn Astudiaethau Gwerin. Yn ei rôl bresennol, mae Siân yn 
gyfrifol am ddatblygu a chyflawni’r strategaeth i’r Urdd dros 7 sir gan sicrhau fod 
staff a gwirfoddolwyr yn ymrwymo â’r cymunedau trwy’r holl ranbarth. Mae hi’n 
rhan o ddatblygu gweithgaredd cymunedol ar lefel lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol. Mae gan Siân brofiad o gyllid grant, cynhyrchu incwm, gweithio 
mewn partneriaeth effeithiol, sefydlu dulliau newydd a gwybodaeth eang o’r 
gymuned ieuenctid yn y rhanbarth. Cyn ei rôl bresennol roedd Siân yn gweithio 
fel Swyddog Datblygu Gogledd Cymru gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg am 7 
mlynedd, a rhwng 1998 a 2004 roedd hi’n gweithio fel Rheolwr Menter Iaith Sir 
Ddinbych. Mae Siân ar hyn o bryd yn aelod o Banel Cyllid Brenig (dosbarthu 
cyllid cymunedol), a Phanel Gwobrau Dewi Sant (yn dathlu cyraeddiadau 
eithriadol pobl yng Nghymru), ac mae ganddi wybodaeth wych o’r cymunedau 
yn ardaloedd Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae ganddi agwedd gydweithiol, 
gan edrych i adeiladu partneriaethau a chyfleoedd sydd o fudd i bawb wrth 
gadw anghenion y gymuned yn flaenoriaeth i’r cyfan. Yn gyffredinol mae gan 
Siân brofiad o weithio yn y gymuned leol a chreu partneriaethau effeithiol. Gall 
arddangos wybodaeth eang iawn o’r anghenion a'r cyfleoedd yn Sir Ddinbych 
ac yn ardal Gogledd Cymru. 

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

5.1. Ni fydd y penderfyniad yn cael effaith andwyol ar y Blaenoriaethau 
Corfforaethol, gan y bydd Cwmni Masnachu’r Awdurdod Lleol yn cael ei 
gontractio gan y Cyngor i ddarparu gwasanaethau presennol yn gysylltiedig â’r 
gweithgareddau/swyddogaethau. 

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

6.1. Costau’n gysylltiedig â’r Bwrdd Cyfarwyddwyr fydd y gost o ddarparu Yswiriant 
Indemniad Cyfarwyddwyr. Bydd hefyd y gost o dâl cydnabyddiaeth i’r 
Cyfarwyddwyr Annibynnol. Cynigir bod y Cyfarwyddwyr Annibynnol yn derbyn 
yr un taliadau presenoldeb ag aelodau cyfetholedig Craffu, aelodau annibynnol 
o’r Pwyllgor Safonau ac aelodau lleyg o Bwyllgor Llywodraethu Corfforaethol fel 
y gosodwyd gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.  

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

7.1   Ddim yn berthnasol 

 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1  Ymgynghorwyd â'r Cabinet a'r Cyngor ynghylch y broses recriwtio a phenodi. 



 
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Mae penodi Bwrdd o Gyfarwyddwyr ar gyfer Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig 
newydd yn gam hanfodol at sefydlu strwythurau llywodraethu i’r cwmni newydd. 
Cefnogi’r strwythur arfaethedig. Mae’r holl gostau wedi eu cymryd i ystyriaeth fel 
rhan o’r Achos Busnes presennol. 

 

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

10.1 Risg nad yw Bwrdd Cyfarwyddwyr Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig, ar y cyd, 
yn ddigon effeithiol, sy'n effeithio ar berfformiad y cwmni. 

 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 a2 Deddf Llywodraeth Leol 2000 

a95 Deddf Llywodraeth Leol 2003 

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


