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1. Beth yw’r sefyllfa gyfredol?

1.1 Ers yr etholiad ar y 3ydd o Fai 2012, mae Cyngor Gwynedd wedi symud tuag at fod
yn Gyngor sy’n cyfathrebu (i’r rhan helaethaf) trwy ddulliau electroneg. Bydd hyn yn
hwyluso’r hygyrchedd i’r holl wybodaeth sydd ar gael, yn sicrhau derbyn gwybodaeth
yn gyflym ac amserol, ac yn lleihau costau. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gynnig
cyfarpar TG electroneg personol i aelodau.

1.2 Ers adrodd i’r Cyngor llawn ar y 4ydd o Hydref, 2012, mae’r Cyngor wedi symud
ymlaen i gyflwyno darpariaeth electroneg i’r holl aelodau sy’n dymuno derbyn y
ddarpariaeth.

1.3 Bellach, mae’r sefyllfa fel a ganlyn:
 Wedi derbyn cyfarpar / defnyddio eu cyfarpar eu hunain 66
 Wedi mynegi diddordeb, gorfod ail drefnu sesiwn cyflwyno 4
 Heb gysylltu nol/ ansicr os ydynt angen cyfarpar 2
 Ddim eisiau cyfarpar neu cyfarpar ddim yn addas i’r unigolion 3

1.4 Yn ogystal a’r sesiynau cyflwyno agoriadol, mae rhai sesiynau cymorth 1 i 1 wedi eu
cynnal, gyda’r bwriad o gynnal
a) sesiynau dilyniant, cyfle i aelodau holi mwy am sut i wneud y defnydd gorau o’r

gyfarpar (dewisiol yw’r hyfforddiant yma) a
b) sesiwn ‘gwneud y defnydd gorau o’r we’

1.5 Gwelir uchod fod uchafswm o 5 (posib ei fod yn îs) nad ydynt yn gyfredol yn dymuno
defnyddio’r ddarpariaeth.

1.6 Er mwyn symud ymlaen gyda’r datblygiadau a gwneud y defnydd gorau o’n
adnoddau, argymhellir fod pob gohebiaeth (ble’n bosib) a phob cais cyfarfod gael ei
yrru i’r aelodau i gyd drwy ffurf electroneg yn unig.

1.7 Yng nghyd-destun y 5 unigolyn, bydd gwybodaeth yn cael ei ddosbarthu ar ffurf
papur iddynt hwy. Noder fod gan aelodau’r cyhoedd hawl i fynychu cyfarfodydd
cyhoeddus, ac felly ei bod yn ymarfer da sicrhau rhywfaint o gopiau caled o bapurau
pwyllgor ar eu cyfer hwy. Bydd copiau i’r 5 yn cael eu cynhyrchu yr un pryd.

1.8 Yn ychwanegol, bydd nodyn yn cael ei yrru i’r gwasanaethau yn fewnol i nodi
 Darpariaeth electroneg i 69 aelod
 Darpariaeth papur i 6 aelod (gan eu henwi)
 Atgoffa ei bod yn ofynol i ohebiaeth fod ar ffurf pdf
 Atgoffa am Uchafswm maint neges – 2MB
 Wrth drefnu cyfarfodydd, sicrhau fod darpariaeth wi-fi yno, neu roi nodyn atgoffa i

aelodau agor dogfennau cyn y cyfarfod lle nad oes darpariaeth yno.



2. Argymhelion

2.1 Argymhellir fod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn cymeradwyo y canlynol:
 fod pob gohebiaeth (ble’n bosib) a phob cais cyfarfod gael ei yrru i’r aelodau i

gyd drwy ffurf electroneg yn unig, gyda’r gweddill i dderbyn copiau caled.
o Fod nodyn i gael ei yrru at swyddogion o fewn y Cyngor ynghylch yr uchod fel sydd

wedi ei nodi yn 1.8 uchod.


