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1. Beth sydd yn yr adroddiad hwn? 
 

Un o ddyletswyddau'r Bwrdd Trawsffurfio Busnes a Gwaith oedd adolygu 
Cyfansoddiad y Cyngor. Rhan o’r adolygiad oedd penodi rhywun addas i 
wneud penderfyniadau pan fyddai penderfyniadau’r Cyngor yn cael eu 
dirprwyo yn ogystal â chyflwyno diweddariadau o’r cynllun i’r Swyddogion.   

 
2. Beth yw pwrpas llunio’r adroddiad hwn? 

 
Mae’n ofynnol i’r Cyngor gael Cyfansoddiad er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith. 
Wrth baratoi at y Cyngor newydd, manteisiwyd ar y cyfle i foderneiddio’r 
fersiwn cyfredol er mwyn ei wneud yn fwy hygyrch i’r Aelodau, i’r Swyddogion 
ac i’r cyhoedd. Cymeradwywyd y newidiadau i’r Cyfansoddiad gan y Cyngor 
llawn ar 27  Mawrth, 2012. 

 
3. Beth yw’r awgrymiadau? 
 
3.1 Bod y Pwyllgor Trwyddedu yn cymeradwyo Dirprwyaeth y Swyddogaethau 

perthnasol a’r cynllun dirprwyaeth i Swyddogion. Gellir gweld y telerau o dan 
fanylion yr adroddiad neu yn yr atodiad. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 
 

4.1 Disgrifiad o’r Swyddogaethau 
Disgrifiwyd swyddogaethau’r awdurdod yn Rhan 3 o’r Cyfansoddiad diwethaf, 
gan ddisgrifio’r swyddogaethau sy’n cael eu hymarfer gan y Cyngor a’r 
swyddogaethau sy’n cael eu hymarfer gan y Cabinet. Cyfeiriwyd hefyd at y 
rheoliadau, sydd bellach wedi eu diweddaru, a disgrifiwyd y  swyddogaethau 
gan gyfeirio at y rheoliadau. Roedd geiriad y Cyfansoddiad yn ddigon clir i 
unrhyw Swyddog, Aelod neu aelod o’r cyhoedd ddeall y gwahaniaeth rhwng 
swyddogaethau’r Cyngor a’r Cabinet. Nid oedd angen cyfeirio at y rheoliadau.   

 
Penderfynodd y Cyngor llawn (pan dderbyniwyd y Cyfansoddiad modiwlaidd 
cychwynnol ar Mai 14, 2002) y byddai rhai o swyddogaethau’r Cyngor yn cael 
eu rhyddhau gan bwyllgorau, fel y nodwyd yn Rhan 3. Gallai’r Pwyllgorau hyn 
ddirprwyo’r swyddogaethau i Swyddogion eraill yn nes ymlaen. 

 
Awgrymwyd i’r Cyngor llawn ar 27 Mawrth, 2012 y dylai Rhan 3 o’r 
Cyfansoddiad restru swyddogaethau’r Cyngor, y swyddogaethau sy’n ‘ddewis 



lleol’, swyddogaethau’r Cabinet neu’r Cyngor llawn gan ddibynnu ar yr 
amgylchiadau, a’r swyddogaethau sydd o dan gyfrifoldeb llwyr y Cabinet. Y 
bwrdd penderfynu sydd â’r gallu i ddirprwyo’r swyddogaethau i’r Swyddogion, 
boed eu bod yn Gabinet, Cyngor llawn neu bwyllgor. 

 
Bellach, mae’r rhain wedi eu gosod ar ffurf tabl er mwyn hwyluso’r gallu i 
gyfeirio a sicrhau eglurdeb i Swyddogion, i’r Aelodau ac i’r cyhoedd. Mae 
Rhan 3 wedi ei atodi fel Atodiad 1. 

 
Dylid darllen Rhan 3 ar y cyd gyda’r Cynllun Dirprwyaeth generig ar gyfer y 
Swyddogion a restrir yn Rhan 9.2 o’r Cyfansoddiad. Mae hyn hefyd yn bwysig 
i’r Pwyllgor Trwyddedu a Phennaeth Cynllunio, yn ogystal ag i’r Cynllun 
Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio.  

 
4.2 Cynllun Dirprwyo i Swyddogion – Rhan 9.2 o Gyfansoddiad y Cyngor 

 
Yn ystod y Cyngor llawn awgrymwyd i’r Aelodau y dylai’r Cyfansoddiad fod yn 
fwy hygyrch, a derbyniwyd hyn. Awgrymwyd hefyd y dylai’r Cynllun Dirprwyo 
gynnwys manylion am benaethiaid y gwasanaethau a fydd yn derbyn eu 
pwerau newydd. 

 
Yn y cynnig, awgrymwyd y dylai’r Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr 
Corfforaethol dderbyn dirprwyaeth generig, a dirprwyaeth benodol i 
Benaethiaid Gwasanaethau (a’r Cyfarwyddwyr pan fo hynny’n berthnasol). 
Dylid gosod y swyddogaethau hyn ar ffurf rhestr er mwyn galluogi unrhyw 
Swyddog, Aelod neu aelod o’r cyhoedd i adnabod yn ddidrafferth pa Swyddog 
sy’n derbyn dirprwyaeth briodol. Pwysleisiwyd i’r Aelodau yn ystod y Cyngor 
llawn mai bwriad sylfaenol y cynllun oedd creu Cyfansoddiad mwy agored a 
hygyrch, ac nid i greu mwy o bwerau dirprwyol. Cytunodd yr Aelodau y dylid 
gwneud y Cynllun Dirprwyo yn fwy agored. 

 
Gweler y Cynllun Dirprwyo i Swyddogion yn Atodiad 2. 

 
Nid yw’r cynllun hwn yn cyfateb yn llwyr i swydd-ddisgrifiadau y Swyddogion, 
serch hynny mae’n gynllun o ddirprwyaeth gan y Cabinet, y Cyngor Llawn a’r 
Pwyllgor. Mae’n anochel y bydd Swyddogion sydd â’u dyletswyddau yn 
ymwneud â chydymffurfiaeth a rheoliadau yn derbyn mwy o ddirprwyaeth, er 
mwyn sicrhau Cyngor sy’n gweithio yn fwy effeithiol. 

 
5. Ym mha ffordd y bydd y penderfyniad yn cyfrannu at y blaenoriaethau 

corfforaethol? 
 

Mae’r adolygiad yn bodoli fel rhan o’r Rhaglen Trawsffurfiad Busnes sy’n 
ymwneud â gwelliannau corfforaethol ac yn cyfrannu at y flaenoriaeth o 
gynnal safon uchel y Cyngor.  

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

 
Ni fydd dim goblygiadau ar wasanaethau eraill yn sgil canlyniad yr adroddiad 
hwn. 



 
7. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal? 

 
Cynhaliwyd gweithdy i’r Aelodau, anfonwyd holiaduron unigol i bob aelod 
trwy’r post, ymgynghorwyd yn helaeth â’r Swyddogion yn ogystal â grŵp 
gweithiol o Swyddogion ac Aelodau. Sefydlwyd dau grŵp llai sy’n cwrdd yn 
rheolaidd ac mae’r Cyngor llawn wedi derbyn trosolwg o’r awgrymiadau o’r 
Cyfansoddiad newydd o flaen llaw. 

 
8. Prif Weithredwr Datganiadau Cyllid 

 
Ddim yn ofynnol. 

 
9. Pa risgiau sydd, a sut gallwn eu hosgoi? 

 
  Mae mwy o risg wrth beidio â diweddaru’r Cyfansoddiad. Mae’n rhaid i’r 

Cyfansoddiad sydd wedi ei adolygu cydymffurfio â’r gyfraith. Bydd angen i’r 
ddogfen gael ei gwirio gan lu o Swyddogion a sicrhau ei bod yn cyfateb i’r 
disgyblaethau amrywiol. 

 
10. Y gallu i wneud penderfyniadau.  

 
Mae Deddf Llywodraeth Lleol 2000 yn mynnu bod y Cyngor llawn yn cynnal y 
Cyfansoddiad.  


