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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: Pwyllgor Gwaith / Cyngor Sir 

Dyddiad: 18.02.2018 / 27.02.2018 

Pwnc: Diwygiad arfaethedig i baragraff 4.5.4 y Cyfansoddiad mewn 
perthynas â chynrychiolwyr addysg ar Bwyllgorau Sgriwtini 

Aelod(au) Portffolio: Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 

Pennaeth Gwasanaeth: Lynn Ball – Pennaeth Gwasanaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog 
Monitro  

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

Mared Wyn Yaxley – Cyfreithiwr 
01248 752566 
mwycs@ynysmon.gov.uk  
 

Aelodau Lleol:  Ddim yn fater sy’n berthnasol i ward penodol 

 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

1. Bod y Cyngor Sir:  

 

1.1 Yn cytuno i dynnu’r gofyniad i gael “un Cynrychiolydd i gredoau neu enwadau eraill” ar Bwyllgor 

Sgriwtini pan fydd yn delio â materion Addysg (h.y. pan mae’n cyfarfod fel Pwyllgor Sgriwtini 

Awdurdod Addysg Lleol) fel sydd wedi’i gynnwys ar hyn o bryd ym mharagraff 4.5.4.4. o’r 

Cyfansoddiad (fel a ddangosir yn ATODIAD 1), fel bod paragraff 4.5.4 yn darllen fel yr hyn sydd 

wedi’i gynnwys yn ATODIAD 2.  

 

1.2 Awdurdodi Pennaeth Swyddogaeth y Cyngor (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro i wneud y 

newidiadau angenrheidiol i’r Cyfansoddiad er mwyn adlewyrchu’r ffaith bod y gofyniad a nodir yn 

1.1 uchod wedi’i ddiddymu.  

 

 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 

gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

Mae Adran 4.5 o’r Cyfansoddiad yn cynnwys y Rheolau Gweithdrefnau Sgriwtini.  

 

Mae paragraff 4.5.4 o Gyfansoddiad y Cyngor yn delio â’r gofyniad deddfwriaethol i gael 

cynrychiolydd addysg â hawliau pleidleisio ar Bwyllgorau Sgriwtini wrth ddelio â materion addysg. 

Mae geiriad presennol 4.5.4 wedi’i gynnwys yn Atodiad 1.  

 

Mae gofyniad deddfwriaethol i benodi cynrychiolwyr sy’n Riant Lywodraethwyr a chynrychiolwyr 

Eglwysig i oruchwylio Pwyllgorau Sgriwtini sy’n delio’n gyfan gwbl neu’n rhannol â materion 

addysg. Mae’r Deddfau a’r Rheoliadau perthnasol wedi eu nodi yn adran FF o’r adroddiad hwn.  
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Yn ychwanegol at y gofynion statudol uchod, penderfynodd y Cyngor Sir hwn gynnwys darpariaeth 

bellach, drwy ddewis lleol, i gael “un Cynrychiolydd i gredoau neu enwadau eraill” (4.5.4.4 o’r 

Cyfansoddiad). Ceir ar ddeall mai dim ond un awdurdod lleol arall benderfynodd gynnwys y 

gofyniad hwn. Y cynnig rŵan yw i wneud i ffwrdd â’r gofyniad hwn drwy ddileu 4.5.4.4 o’r 

Cyfansoddiad fel bod paragraff 4.5.4 yn darllen yn unol â’r hyn sydd wedi’i gynnwys yn Atodiad 2.  

 

Mae diddymu 4.5.4.4 yn foddhaol o ran y gofyniad cyfreithiol. Nid yw absenoldeb cynrychiolydd 

pellach o enwad crefyddol ar y Pwyllgorau Sgriwtini yn niweidio eu gallu i gyflawni eu cyfrifoldebau 

cyfreithiol a chyfansoddiadol.  

 

Mae yna Ysgolion Catholig ac Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ar Ynys Môn ac mae yna 

gynrychiolwyr o’r enwadau hyn ar y Pwyllgorau Sgriwtini (4.5.4.2 a 4.5.4.1 fel ei gilydd). Fodd 

bynnag, does dim ysgolion o enwadau crefyddol eraill yn y Sir. Does dim ysgolion sy’n dod o dan y 

categori “credoau neu enwadau eraill” ar Ynys Môn. Byddai felly yn anodd gweld pwy fyddai’n cael 

eu cynnwys o fewn y diffiniad o “gredoau neu enwadau eraill”.  

 

Yn ychwanegol at hyn, o ganlyniad i ychydig iawn o lwyddiant wrth recriwtio i swyddi gwag eraill ar 

gyfer aelodau cyfetholedig i wasanaethu ar Bwyllgorau Sgriwtini, rhagwelir y byddai yna 

anawsterau tebyg i recriwtio rhywun o “gredoau neu enwadau eraill”.  

 

Mae’r opsiynau sydd ar gael i’r Cyngor Sir yn cynnwys:  

   (a) Parhau gyda’r un sefyllfa h.y. gadael 4.5.4.4. fel ag y mae 

        Y status quo yw cynnwys y gofyniad yn y Cyfansoddiad ond nid oes cynrychiolydd wedi  

        bod yn eistedd ar gyfarfodydd y Pwyllgor Sgriwtini ac felly nid oes budd i’w weld mewn cael  

        gofyniad Cyfansoddiadol nad yw’n cael ei gadw ato. 

        Os yw’r cymal yn mynd i barhau yn y Cyfansoddiad, byddai angen cynnal proses ddethol er  

        mwyn gallu bodloni’r gofyniad. Gallai brofi’n heriol gweld pwy sy’n gymwys i gael eu cynnwys  

        yn y gronfa o bobl.  O brofiad mewn perthynas â phrosesau recriwtio eraill, gallai brofi’n anodd  

        penodi unigolyn. 

   (b) Tynnu 4.5.4.4 o’r Cyfansoddiad           

        Does dim gofyniad deddfwriaethol gan fod ei gynnwys yn ddewis lleol beth bynnag. Byddai   

        dileu’r gofyniad hwn yn sicrhau bod y Cyfansoddiad yn adlewyrchu’r arfer. Byddai arbediad o  

        ran cost gan na fyddai angen cynnal proses recriwtio. Mae gan aelodau cyfetholedig hefyd   

        hawl i dderbyn lwfansau ar gyfer y cyfarfodydd y byddant yn eu mynychu.  

 

Yr argymhelliad yw y dylid mabwysiadu opsiwn (b) fel bod y Cyfansoddiad yn darllen fel Atodiad 2.   

 

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

Gan fod yr adroddiad yn argymell diwygio’r Rheolau Gweithdrefn Sgriwtini, sy’n rhan o’r 

Cyfansoddiad, rhaid i’r adroddiad hwn gael ei ystyried gan y Pwyllgor Gwaith cyn i benderfyniad 

terfynol gael ei wneud gan y Cyngor.  
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CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 

Ydi, lle bo’n berthnasol 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Does dim goblygiadau cyllidebol 

 
                                                                   

                         

DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

Adborth â dderbyniwyd yn gefnogol 

2 

 

Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

Dim sylw 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  
 

Cefnogol 

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo  

6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu 
(TGCh) 

 

7 Caffael  

8 Sgriwtini  Sylwadau wedi eu cynnwys fel rhan o’r adroddiad 

8 Aelodau Lleol Ddim yn fater sy’n berthnasol i ward penodol 

9 Unrhyw gyrff allanol eraill  

 
 

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd  

2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  

 

F - Atodiadau: 

Atodiad 1: Paragraff 4.5.4 fel y mae’n ymddangos yn y Cyfansoddiad ar hyn o bryd.  

 

Atodiad 2: Paragraff 4.5.4 newydd arfaethedig yn y Cyfansoddiad  
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FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw 

wybodaeth bellach): 

 Deddf Llywodraeth Leol 2000  

 Rheoliadau Cynrychiolwyr Rhiant-Lywodraethwyr a Chynrychiolwyr Eglwysig (Cymru) 2001 
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ATODIAD 1 

 

4.5.4 Cynrychiolwyr Addysg  
Bydd pob Pwyllgor Sgriwtini perthnasol sy’n ymdrin â materion addysg yn cynnwys yn ei 
aelodaeth y cynrychiolwyr pleidleisio canlynol:  

4.5.4.1 Un Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru;  
4.5.4.2 Un Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig;  
4.5.4.3 Dau Gynrychiolydd rhieni-lywodraethwyr; a  
4.5.4.4 Un Cynrychiolydd i gredoau neu enwadau eraill.  

 
Ystyr Pwyllgor Sgriwtini perthnasol yn y paragraff hwn yw Pwyllgor Sgriwtini Awdurdod 
Addysg Lleol, pan fo swyddogaethau’r Pwyllgor yn ymwneud yn gyfan gwbl neu yn rhannol 
ag unrhyw swyddogaethau addysg sy’n gyfrifoldeb Pwyllgor Gwaith yr awdurdod. Pan fo’r 
Pwyllgor Sgriwtini yn ymdrin â materion eraill, ni fydd y cynrychiolwyr hyn yn pleidleisio ar 
y materion eraill hynny ac ni allant fynychu ond fel Aelodau cyfetholedig o’r Pwyllgor i 
drafod y materion eraill hynny os gwahoddir hwy i wneud hynny. 
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ATODIAD 2 

 

4.5.4 Cynrychiolwyr Addysg  
Bydd pob Pwyllgor Sgriwtini perthnasol sy’n ymdrin â materion addysg yn cynnwys yn ei 
aelodaeth y cynrychiolwyr pleidleisio canlynol:  

4.5.4.1 Un Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru;  
4.5.4.2 Un Cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig;  
4.5.4.3 Dau Gynrychiolydd rhieni-lywodraethwyr. 

 
Ystyr Pwyllgor Sgriwtini perthnasol yn y paragraff hwn yw Pwyllgor Sgriwtini Awdurdod 
Addysg Lleol, pan fo swyddogaethau’r Pwyllgor yn ymwneud yn gyfan gwbl neu yn rhannol 
ag unrhyw swyddogaethau addysg sy’n gyfrifoldeb Pwyllgor Gwaith yr awdurdod. Pan fo’r 
Pwyllgor Sgriwtini yn ymdrin â materion eraill, ni fydd y cynrychiolwyr hyn yn pleidleisio ar 
y materion eraill hynny ac ni allant fynychu ond fel Aelodau cyfetholedig o’r Pwyllgor i 
drafod y materion eraill hynny os gwahoddir hwy i wneud hynny. 
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