
 

Adroddiad i’r Cyngor 

Dyddiad y Cyfarfod 19 Gorffennaf 2022 

Swyddog Arweiniol Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd 

Awdur yr Adroddiad Steve Price 

Teitl Penodi Aelod i Banel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad yn gofyn am gadarnhad ynghylch yr aelod etholedig sydd i’w 

benodi i Banel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. 

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

2.1. Mae penodi cynrychiolydd i fod yn aelod o’r Panel yn swyddogaeth sydd gan y 

Cyngor. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod y Cyngor yn penodi’r Cynghorydd [NODWCH ENW] i fod ar Banel Heddlu a 

Throsedd Gogledd Cymru dros gyfnod y Cyngor hwn neu hyd y penodir rhywun 

arall.  

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Mae pob un o chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru’n gallu enwebu aelod neu 

aelodau i eistedd ar y Panel. Mae nifer y seddi a ddyrennir i bob awdurdod yn 

seiliedig ar gydbwysedd gwleidyddol a gwasgariad y boblogaeth ar draws gogledd 

Cymru gyfan. Defnyddir methodoleg D’Hondt i bennu sawl sedd a ddyrennir i bob 

awdurdod lleol ac i ba grŵp/grwpiau gwleidyddol y maent yn berthnasol. 

4.2. Ar sail poblogaeth, mae Conwy, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam yn penodi 2 

aelod yr un ac mae Sir Ddinbych ac Ynys Môn yn penodi 1 aelod yr un. Mae maint 



 
 

prif bleidiau gwleidyddol y cynghorau yng Ngogledd Cymru’n pennu sawl sedd y 

mae gan bob grŵp neu grwpiau hawl iddynt.  

4.3. Mae canlyniadau etholiadau llywodraeth leol mis Mai’n golygu bod sedd Sir 

Ddinbych wedi'i dyrannu i’r Grŵp Llafur, sydd wedi enwebu’r Cynghorydd 

[NODWCH ENW], ac mae gofyn i’r Cyngor llawn gadarnhau’r penodiad hwn. 

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

5.1. Nid yw’r penodiad hwn yn cyfrannu'n uniongyrchol at flaenoriaethau 

corfforaethol y Cyngor.  

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

6.1. Y Panel ei hun sy’n ysgwyddo cost aelodaeth y Panel Heddlu a Throsedd. Nid 

oes costau amlwg i’r Cyngor yn sgil y penodiad hwn.  

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

7.1. 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. Mae aelodau o Grŵp Llafur y Cyngor yn gymwys i gael eu penodi ac 

ymgynghorwyd â hwy ynghylch eu diddordeb i fod yn aelod o Banel Heddlu a 

Throsedd Gogledd Cymru.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. [RHOWCH Y DATGANIAD YMA] 

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

10.1. Bydd methu â phenodi aelod i’r Panel yn niweidiol i drefniadau llywodraethu 

Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. 



 
 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Cylch gorchwyl Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn unol â Deddf 

Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 


