RHAN 2 – ERTHYGLAU’R CYFANSODDIAD
Erthygl 10 – Trefniadau ar y cyd
___________________________________________________________________
10.1

10.2

10.3

Trefniadau ar y cyd
(a)

Gallai’r Cyngor hefyd sefydlu trefniadau ar y cyd gydag un neu fwy o
awdurdodau lleol a/neu eu gweithredwyr i gyflawni eu swyddogaethau,
nad ydyn yn Swyddogaethau Gweithredol yn unrhyw o’r awdurdodau
cyfranogol. Gallai trefniadau o’r fath gynnwys penodi pwyllgor ar y cyd
gyda’r awdurdodau lleol hyn.

(b)

Gallai’r Cyngor hefyd sefydlu trefniadau ar y cyd gydag un neu fwy o
awdurdodau lleol a/neu eu gweithredwyr i gyflawni eu swyddogaethau,
nad ydyn yn Swyddogaethau Gweithredol yn unrhyw o’r awdurdodau
cyfranogol. Gallai trefniadau o’r fath gynnwys penodi pwyllgorau ar y
cyd gyda’r awdurdodau lleol eraill hyn.

(c)

Gallai’r Cabinet benodi Aelodau cabinet i bwyllgor ar y cyd. Gallai’r
Cabinet hefyd benodi pobl nad ydynt yn Aelodau Cabinet i gynrychioli’r
Cabinet ac wrth wneud felly dylai’r Aelodau hyn adrodd i’r Cabinet, nid
i'r Cyngor. Nid oes angen i Aelodau o’r fath adlewyrchu cyfansoddiad
gwleidyddol yr awdurdod lleol fel cyfanwaith.

(d)

Bydd manylion am unrhyw drefniadau ar y cyd dan Erthyglau 10.1(a) a
(b) gan gynnwys unrhyw ddirprwyaethau i bwyllgorau ar y cyd yn y
cynllun dirprwyaethau yn Rhan 3 y Cyfansoddiad hwn.

Mynediad at wybodaeth
(a)

Mae Rheolau Gweithdrefn Mynediad at Wybodaeth yn berthnasol.

(b)

Os yw’r holl aelodau o bwyllgor ar y cyd yn aelodau o'r gweithredwr ym
mhob o’r awdurdodau cyfranogol yna mae ei drefn yr un â'r hyn sy’n
berthnasol i’r Cabinet.

(c)

Os yw’r pwyllgor ar y cyd yn cynnwys aelodau nad ydynt ar weithredwr
unrhyw awdurdod cyfranogol yna bydd Rheolau Gweithdrefn
Wybodaeth yn Rhan V (A) Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn berthnasol.

Dirprwyaeth i ac o awdurdodau lleol
(a)

Gallai’r Cyngor ddirprwyo Swyddogaethau Anweithredol i awdurdod
lleol arall neu, mewn amgylchiadau penodol, weithredwr awdurdod lleol
arall.

(b)

Gallai’r Cabinet ddirprwyo Swyddogaethau Gweithredol i awdurdod lleol
arall neu weithredwr awdurdod lleol arall mewn amgylchiadau penodol.
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(c)
10.4

Bydd y Cyngor yn penderfynu a fydd yn derbyn dirprwyaeth o’r fath gan
awdurdod lleol arall neu beidio.

Contractio allan
Gallai’r Cyngor neu’r Cabinet drefnu i’r Cyngor gontractio swyddogaethau a allent
gael eu cyflawni gan swyddog allan i gorff neu sefydliad arall. Gellir trefnu

contractio allan i awdurdod arall dan A101 Deddf Llywodraeth Leol 1972.
Mae darpariaethau statudol arbennig yn caniatáu trefniadau ar y cyd gyda
Byrddau Iechyd, ond fel arall gallai fod angen orchymyn dan Adran 70 Deddf
Dadreoleiddio a Chontractio Allan 1994, oni bai bod y trefniadau contractio yn
nodi bod y contractwr yn gweithredu fel asiant y Cyngor dan egwyddorion
contractio arferol, ac ar yr amod nad yw grym penderfynu diamod yr
Awdurdod yn cael ei ddirprwyo.
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