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Dyddiad y cyfarfod: 12 Mawrth 2021 

Swyddog Arweiniol Steve Price, Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd 

Awdur yr Adroddiad Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd 

Teitl Cylch Gorchwyl Grŵp Ardal Aelodau   

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud ag adolygu a diweddaru'r cylch gorchwyl ar 

gyfer Grwpiau Ardal yr Aelodau. 

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

2.1. Bydd barn y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar ail-ddrafftio’r cylch 

gorchwyl yn cynorthwyo yn y broses o ddiweddaru’r cylch gorchwyl a mynd i’r 

afael ag unrhyw faterion y mae’r Pwyllgor yn ystyried sydd angen sylw. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn ystyried cylch gorchwyl drafft 

Grŵp Ardal yr Aelodau (atodiad 1) ac, yn amodol ar sylwadau, yn cymeradwyo'r 

drafft ar gyfer ymgynghoriad pellach. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Mae'r cylch gorchwyl presennol ar gyfer Grwpiau Ardal yr Aelodau yn dyddio o 

2012 ac mae angen eu diweddaru i adlewyrchu'r nifer fawr o newidiadau sydd 

wedi digwydd dros y blynyddoedd. Mae’r ddogfen hon ynghlwm fel Atodiad 2. 

4.2. Mae'r cylch gorchwyl presennol yn gymharol sylfaenol yn eu cwmpas ac yn 

dawel ar lawer o'r cwestiynau gweithdrefnol sy'n codi'n rheolaidd ac sy'n anodd 

eu datrys heb safbwynt cytûn. Gall y diffyg eglurder hwn fod yn gyfrifol am 

anghytundebau o ran y ‘rheolau’ a’r cylchoedd gwaith.  



 
 

4.3. Mae'r cylch gorchwyl drafft yn ceisio darparu safbwyntiau clir a derbyniol wedi’u 

diweddaru ar ystod o faterion gweithdrefnol, a gwella eglurder ar rolau a 

chylchoedd gwaith Grwpiau Ardal yr Aelodau a fydd yn cynorthwyo aelodau a 

swyddogion wrth iddynt gymryd rhan mewn cyfarfodydd Grŵp Ardal Aelodau.  

4.4. Mae Atodiad 3 yn dangos y canllawiau a ddefnyddir ar gyfer Cadeiryddion Grŵp 

Ardal Aelodau, cynrychiolwyr yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a Swyddogion 

Pwyllgorau i gefnogi trefniadau ardal aelodau effeithiol ac effeithlon. 

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

5.1. Nid oes cyfraniad uniongyrchol i’r Blaenoriaethau Corfforaethol. 

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

6.1. Does dim costau nac effeithiau newydd ar wasanaethau oherwydd y cylch 

gorchwyl drafft.  

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

7.1. Nid yw'r cylch gorchwyl yn fenter newydd; mae hwn yn ymarfer egluro i gefnogi 

Grwpiau Ardal yr Aelodau presennol mewn modd effeithiol ac effeithlon. Nid oes 

angen Asesiad o’r Effaith ar Les ar gyfer yr adroddiad hwn.  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yw'r pwyllgor priodol i ystyried 

materion sy'n berthnasol i bob un o 6 Grŵp Ardal yr Aelodau. Cynhelir 

ymgynghoriad pellach gyda'r aelodau a'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Nid oes angen datganiad gan y Prif Swyddog Cyllid ar gyfer yr adroddiad hwn. 



 
 

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

10.1. Ni ddylai mabwysiadu'r cylch gorchwyl drafft beri unrhyw risg i weithrediad 

Grwpiau Ardal yr Aelodau wrth iddo geisio egluro a diweddaru telerau ac 

achosion i adlewyrchu'r amgylchiadau presennol. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Mae’r adroddiad hwn yn rhan o ymarfer ymgynghori a does dim angen cael 

penderfyniad ffurfiol.  


