
 

Adroddiad i Cynghorydd Jason McLellan, Arweinydd y Cyngor 

Dyddiad 14 Mehefin 2022 

Swyddog Arweiniol Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd 

Awdur yr Adroddiad Steve Price 

Teitl Penodiadau i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. I gadarnhau’r enwebiadau a wnaed gan grwpiau gwleidyddol 4 aelod o Gyngor Sir 

Ddinbych i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (Awdurdod Tân) ac ystyried 

dyrannu rolau ar gyfer 2 o’r aelodau i Banel Gweithredol yr Awdurdod Tân.  

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

2.1. Mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi gofyn am benodiadau ar gyfer 

yr Awdurdod Tân ac mae gan Sir Ddinbych 4 sedd.   Yn unol â threfniadau 

cydbwysedd gwleidyddol y Cyngor, mae gan y Grŵp Llafur hawl i 2 o’r seddi, ac 

mae gan y Grŵp Annibynnol a Phlaid Cymru hawl i 1 sedd yr un.   

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Argymhellir bod yr Arweinydd yn:  

3.1 Cadarnhau penodiad y Cynghorwyr Alan Hughes, Mark Young a dau aelod y 

Grŵp Llafur i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ar unwaith; 

3.2 Gofyn i’r Awdurdod Tân benodi dau gynghorydd i Banel Gweithredol yr Awdurdod 

Tân; a 

3.3 Cadarnhau bod cyfnod y penodiadau hyn am dymor y Cyngor presennol oni bai y 

penodir rhywun newydd.  



 
 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Mae angen penodi pedwar aelod i gynrychioli Cyngor Sir Ddinbych ar yr Awdurdod 

Tân. Mae cynrychiolaeth ar yr Awdurdod Tân yn seiliedig ar y cydbwysedd 

gwleidyddol o fewn y Cyngor, mae gan y Grŵp Llafur hawl i 2 o’r seddi, ac mae 

gan y Grŵp Annibynnol a Phlaid Cymru hawl i 1 sedd yr un.   

4.2 Mae’r argymhelliad yn cynnwys darpariaeth i weithredu’r penderfyniad ar unwaith.   

O dan Reolau Gweithdrefn Galw i Mewn y Cyngor (adran 7 o gyfansoddiad y 

Cyngor, nodir:  ‘Mewn amgylchiadau eithriadol mae’n bosibl y bydd yna 

benderfyniadau brys i’w gweithredu ar unwaith ar ôl gwneud y penderfyniad ac felly 

nid yw’n bosibl galw i mewn.   Mae’n rhaid i’r rhain gael eu nodi gan y Cabinet / 

penderfynwr yr adeg y gwneir y penderfyniad a’r rhesymau pam eu bod yn frys 

wedi’i egluro a’i gofnodi yn y cofnod o’r penderfyniad.   

4.3 Mae’r Awdurdod Tân angen aelodau ar gyfer digwyddiad sefydlu ar 16 Mehefin a 

chynnal ei Gyfarfod Blynyddol ar 20 Mehefin 2022 a dyna’r rheswm dros weithredu’r 

penderfyniad ar unwaith.   Mae’r Grŵp Llafur, Annibynnol a Phlaid Cymru wedi eu 

gwahodd i enwebu aelod/aelodau ar gyfer eu seddi gwag ar yr Awdurdod Tân ac 

mae’r grwpiau Plaid Cymru ac Annibynnol wedi enwebu’r Cynghorwyr Alan Hughes 

a Mark Young. 

4.4 Yn ei Gyfarfod Blynyddol bydd yr Awdurdod Tân yn ystyried pa un a fydd yn 

penodi aelodau i’w bwyllgorau drwy ddefnyddio gofynion cydbwysedd gwleidyddol.   

Os, fel yn y gorffennol, bod yr Awdurdod yn penderfynu peidio defnyddio’r gofynion 

hyn, gallai ddisgyn ar Sir Ddinbych i benodi, o blith ei gynrychiolwyr, dau aelod i 

wasanaethu ar Banel Gweithredol yr Awdurdod.   Bydd yr aelodau hynny na 

phenodwyd i’r Panel Gweithredol yn dod yn aelodau o’r Pwyllgor Archwilio yn 

awtomatig.  

4.6 Gwahoddwyd yr Aelodau i nodi pa un a oeddent yn dymuno cael eu hystyried i 

gael eu penodi ar y Panel Gweithredol neu’r Pwyllgor Archwilio.  

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

5.1. Mae’r penodiad hwn ar sefydliad rhanbarthol pwysig sy’n cyfrannu at 

flaenoriaethau corfforaethol a buddiannau Sir Ddinbych yn gyffredinol.  



 
 

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

6.1. Does dim costau nac effaith amlwg ar wasanaethau eraill yn deillio o’r adroddiad 

hwn.  

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

7.1. Nid yw’r penodiadau hyn yn gofyn am Asesiad o’r Effaith ar Les. 

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

8.1. Gwahoddwyd y grwpiau gwleidyddol perthnasol i fynegi diddordeb yn yr 

enwebiadau o’u grwpiau. Roedd manylion cais yr Awdurdod Tân wedi eu 

dosbarthu i holl aelodau’r Cyngor.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Ni fydd y penderfyniad i benodi aelod i’r Awdurdod Tân yn creu costau 

ychwanegol.  

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

10.1. Gallai methu penodi cynrychiolwyr i sefydliad pwysig arwain at risg na fyddai 

buddiannau Cyngor Sir Ddinbych a phreswylwyr y sir yn cael eu hystyried yn 

briodol wrth lywodraethu’r Awdurdod Tân. 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1 Yn unol â phwerau sydd wedi'u dirprwyo i'r Arweinydd yn Atodiad 2(b) yn Adran 

13 yng Nghyfansoddiad y Cyngor. 

11.2 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 (mewn perthynas â threfniadau cydbwysedd 

gwleidyddol) 


