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1. Dan adran 8 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 mae gofyn i’r Cyngor enwebu un 

o’u swyddogion i swydd statudol newydd sef “Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd”. 

Mae gofyn hefyd i’r cyngor roi digon o gymorth i’r swyddog allu gwneud ei waith. 

 

2. Mae’r penodiad i’w wneud gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar ran y 

Cyngor. 

 

3. Ni ellir penodi’r Prif Weithredwr, y Swyddog Monitro na’r Prif Swyddog Cyllid yn 

Bennaeth Gwasanaethau Democrataidd. Mae’r swydd yn un sy’n cario cyfyngiadau 

gwleidyddol yn yr un modd â swyddi penaethiaid gwasanaeth eraill (h.y. ni all deilydd y 

swydd gymryd rhan amlwg mewn gweithgaredd wleidyddol). 

 

4. Swyddogaethau’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd ydi: 

 

a) Rhoi cymorth a chyngor  

• i’r awdurdod mewn perthynas â’i gyfarfodydd,  

• i bwyllgorau’r awdurdod ac i aelodau o’r pwyllgorau hynny,  

• i unrhyw gydbwyllgor  

• i aelodau a swyddogion y Cyngor mewn perthynas â swyddogaethau pwyllgorau 

craffu  

• i bob aelod o’r Cyngor mewn perthynas â’u gwaith 

 

b) Hybu rôl y pwyllgorau craffu 

 

c) Rhoi adroddiadau am nifer a graddau’r staff mae ei angen i gyflawni ei 

ddyletswyddau. 

 

5. Pennaeth yr Adran Strategol a Gwella sydd wedi bod yn gweithredu fel y Pennaeth 

Gwasanaethau Democrataidd ers Mai, 2012. Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol fy mod 

wedi adrodd i’r Cyngor fy mod, fel rhan o’r arbedion uwch reolaethol sydd yn rhan o 

Strategaeth Arbedion y Cyngor, yn uno’r Adran Strategol a Gwella a’r Adran Adnoddau 

Dynol, gyda hynny’n weithredol o 1 Ebrill, 2015. 

 

6. Mae’r trefniant ers 2012 wedi gweithio’n dda a’r peth synhwyrol felly yw bod y 

cyfrifoldeb yn disgyn i Bennaeth yr Adran newydd sydd yn cael ei ffurfio o’r uno hwn, sef 

y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Datblygu’r Sefydliad. 

 



7. Rwy’n argymell hynny i’r pwyllgor a bod y pwyllgor yn dynodi’r Pennaeth 

Gwasanaethau Corfforaethol a Datblygu’r Sefydliad yn Bennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd y Cyngor. 


