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RHAGLEN

1. CADEIRYDD

I gadarnhau penderfyniad y Cyngor ar 28 Chwefror 2013 i ethol y Cynghorydd
Lesley Day yn Gadeirydd i’r Pwyllgor hwn am weddill 2012/13.

2. YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

3. DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

4. MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu
hystyried.

5. COFNODION

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod diwethaf o’r
pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 11 Rhagfyr, 2012 fel rhai cywir (copi yma – papur
gwyn).

6. CEFNOGAETH I AELODAU

Ystyried adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor a’r Pennaeth Gwasanaethau
Democrataidd (copi yma – papur pinc).

7. ADRODDIADAU AELODAU

Ystyried adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor a’r Pennaeth Gwasanaethau
Democrataidd (copi yma – papur hufen).

8. HYFFORDDIANT AELODAU

Ystyried adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor a’r Pennaeth Gwasanaethau
Democrataidd a’r Pennaeth Gofal Cwsmer (copi yma – papur lelog)

9. GWE DDARLLEDU A MYNYCHU CYFARFODYDD O BELL

Ystyried adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor a’r Pennaeth Gwasanaethau
Democrataidd (copi yma – papur melyn)

10. TRAFODAETH AR Y SYSTEM BLEIDLEISIO

Adroddiad llafar y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
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PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD, 11.12.12

Yn bresennol: Y Cynghorydd Dewi Owen (Cadeirydd);
Y Cynghorydd Anne Lloyd Jones (Is-gadeirydd).

Y Cynghorwyr: Lesley Day, Tom Ellis, Selwyn Griffiths, Jason Humphreys, Linda
A.W.Jones Charles Wyn Jones, Sion Wyn Jones, Dilwyn Morgan, Michael Sol Owen,
Gareth Thomas,

Aelodau Cabinet: Y Cynghorydd Ioan Thomas (Aelod Cabinet – Gofal Cwsmer).

Swyddogion: Geraint George, (Pennaeth Adran Strategol a Gwella), Gareth James,
(Rheolwr Cefnogi Aelodau a Chraffu), Carey Cartwright, (Rheolwr Dysgu a Datblygu),
ac Ioan Hughes, (Swyddog Cefnogi Aelodau a Chraffu).

Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Anwen Davies a Mandy Williams-Davies. Yn ogystal,
derbyniwyd ymddiheuriad oddi wrth y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd.

Croeso: Estynnwyd croeso i Geraint George (Pennaeth Strategol a Gwella) yn dilyn ei
anhwylder diweddar.

1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn
bresennol.

2. COFNODION

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod diwethaf o’r pwyllgor hwn a
gynhaliwyd ar 11 Medi, 2012 fel rhai cywir.

3. HYFFORDDIANT AELODAU

i) Cyflwynwyd adroddiad gan Gadeirydd yr Is-grŵp hyfforddiant, y Cynghorydd 
Dilwyn Morgan.

ii) Yn sgil gwaith a wnaed gan yr Is-grŵp hyd yma, rhestrwyd meini prawf a 
chamau a ellid eu cymryd wrth asesu a sicrhau tegwch wrth ystyried ceisiadau
aelodau i fynychu ‘cyrsiau ychwanegol’ sydd tu allan i fframwaith ddatblygu
aelodau.

iii) Mynegwyd barn gan aelodau’r Pwyllgor, a nodwyd

a) mai’r Rheolau Sefydlog ddylai fod ar flaen rhaglen hyfforddi;
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b) bod rhai cyrff allanol yn darparu hyfforddiant eu hunain ac na fydd angen
trefniant hyfforddi o ran y Cyngor mewn achosion o’r fath;

c) bod angen ystyried cynnal cyrsiau mewn man canolog, megis
Penrhyndeudraeth ar adegau pan mae’r Cyngor yn gyfrifol amdanynt;

ch) ar y llaw arall nodwyd bod rhai’n wynebu trafferthion teithio ac na fyddai
Penrhyndeudraeth yn gyfleus iddynt;

d) bod modd cael llawer o hyfforddiant ar lein neu ddulliau amgen eraill.

PENDERFYNWYD:
a) Mabwysiadu’r meini prawf canlynol :

Dylai’r aelod etholedig ddal swydd neu gyfrifoldeb yn y maes ar ran y Cyngor
a ddylai fedru dangos bod mynychu’r “cwrs ychwanegol” yn ei (g)alluogi i
ymgymryd â’u dyletswyddau yn well.

Gall y swydd neu gyfrifoldeb hynny fod fel:-
 Cadeirydd neu Is-gadeirydd Craffu,
 Aelod Cabinet
 Pencampwr
 Aelod o’r Pwyllgor Pensiynau
 Cadeirydd neu Is-gadeirydd unrhyw bwyllgor arall.
 Cynrychioli Gwynedd fel Aelod o gorff allanol
 Aelod etholedig unigol sy’n rhan o Ymchwiliad Craffu, lle y byddai

mynychu’r cwrs yn ychwanegu gwerth sylweddol i’r Ymchwiliad Craffu.

(DS. Bydd unrhyw ymweliadau gan sawl aelod fel rhan o Ymchwiliad
Craffu yn cael ei ystyried fel rhan o waith yr ymchwiliad ac nid fel “cwrs”)

 Ni ddylai’r “cwrs ychwanegol” fod ar gael o fewn y Rhaglen
Hyfforddiant Aelodau Etholedig neu fod modd ei drefnu mewn ffordd
wahanol ar gyfer criw o aelodau yn fewnol er mwyn lleihau’r gost.

 Dylid ystyried a yw’r cwrs yn cynnig gwerth am arian, hynny yw, fod cost
y cwrs yn faen prawf.

 Dylid ceisio osgoi teithio drwy drefnu, os yn bosib, i gymryd rhan neu
wrando ar y “cwrs ychwanegol” drwy ddulliau amgen ee webinar / fideo
gynhadledd

 Anelu at uchafswm o 2 “gwrs ychwanegol” fesul aelod ym mhob
blwyddyn

 Rhaid ystyried perthnasedd y cwrs i raglen ddatblygu bersonol yr aelod
etholedig.

b) Mabwysiadu’r camau gweithredu isod ar gyfer gweithredu’r meini prawf:
 Dylai aelod gyflwyno gwybodaeth yn ysgrifenedig (ar lythyr neu e-bost) gan

esbonio sut y maent yn cyrraedd y meini prawf
Dylid sicrhau fod gan yr aelod eilydd i’r cais, ee Cadeirydd neu Is-gadeirydd

pwyllgor penodol yn cefnogi cais gan aelod unigol yn rhinwedd ei rôl.
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 Dylid cyflwyno’r cais o leiaf bythefnos rhag blaen i’r Pennaeth
Gwasanaethau Democrataidd, a fydd yn ymgynghori â Chadeirydd y
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, cyn penderfynu ar y cais neu
beidio,

 Yr uchod i asesu y cais yn erbyn y meini prawf a gadael i’r aelod wybod y
canlyniad. Dylid hefyd sicrhau fod trefniadau adrodd nôl a chrynhoi/
rhannu’r wybodaeth ychwanegol yn glir (Bydd hwn yn amrywio fesul cais/
maes).

c) Nodi bod hyfforddiant i gadeiryddion ac is-gadeiryddion yn rhan o’r
Rhaglen Graidd ac mai’r bwriad yw ail ymweld â’r Rhaglen Graidd yn
flynyddol.

ch) Bod eitem yn cael ei gosod ar raglen y cyfarfod nesaf y Pwyllgor hwn yn
rhoi gwybodaeth ynglŷn â’r ‘Pencampwyr.’ 

Yn dilyn y drafodaeth cyflwynwyd gwybodaeth gan y Rheolwr Dysgu a Datblygu
 ynglŷn â: 

i) Cynllun i ddatblygu safle e-ddysgu ar gyfer holl aelodau awdurdodau lleol
Cymru. Nododd y gallasai hyn fod o fudd i’r Cyngor ac y gallasai Gwynedd arwain
mewn perthynas â deunyddiau Cymraeg. Cytunodd y Pwyllgor y dylai Cyngor
Gwynedd gefnogi’r fenter genedlaethol.

ii) Hyfforddiant MSc Rheolaeth Gwasanaeth Cyhoeddus sy’n cael ei redeg yn
genedlaethol drwy Brifysgol Morgannwg. Ar hyn o bryd, ‘roedd am godi
ymwybyddiaeth o’r hyfforddiant safon uwch sy’n cael ei drefnu.
Cytunwyd y dylid cefnogi’r fenter, ac oherwydd y costau a’r nifer cyfyngedig o
lefydd, fod angen ystyried dull ar gyfer enwebu aelodau.

4. ADRODDIADAU AELODAU

a) Cyflwynwyd adroddiad Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd gan y Rheolwr
Cefnogi Aelodau a Chraffu.

b) Ymhelaethwyd ar Fesur Llywodraeth Cymru (2011) sy’n nodi’r angen i bob
awdurdod lleol wneud trefniadau a chreu cyfle i bob aelod lunio adroddiad
blynyddol ynghylch gweithgareddau’r unigolyn fel aelod o’r awdurdod.

c) Fel enghraifft, cyflwynwyd templed sy’n cael ei ddefnyddio gan awdurdod
Penybont - ar- Ogwr yn dilyn cryn waith ymchwil.

ch) Esboniwyd mai pwrpas y Mesur yw galluogi aelodau o’r cyhoedd i gael
gwybodaeth ynglŷn â gweithgarwch eu cynghorwyr. 
Ychwanegwyd mai gwybodaeth ffeithiol fyddai’n cael ei gynnwys yn yr
adroddiadau blynyddol ac y byddai’r rhain yn cael eu monitro gyda chefnogaeth ar
gael i’r aelodau yn unol â’r canllawiau.

d) Mynegwyd barn wahanol gan aelodau wrth ystyriwyd dulliau posib o lunio
templed derbyniol ac adroddiadau teg
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dd) Mewn ymateb i ymholiad, nodwyd mai rôl y Pwyllgor hwn oedd gweithio er
mwyn bod yn gyfforddus hefo’r egwyddor ac yna darparu trefn a ellir ei
hargymell i’r Cyngor llawn, ac yna bydd yn bosib gweithredu.

PENDERFYNWYD:
a) bod nifer o aelodau, gan gynnwys Cadeirydd y Pwyllgor hwn, Cadeirydd y
Cyngor a’r Aelod Cabinet - Gofal Cwsmer, yn cyfarfod ar gyfer llunio
enghraifft o dempled a ellid ei defnyddio ar gyfer yr adroddiadau blynyddol
yng Ngwynedd;

b) bod y templed cychwynnol yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y
Pwyllgor hwn ar gyfer ei ystyried ymhellach.

5. TECHNOLEG GWYBODAETH

a) Cyflwynwyd adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a
chyfeiriodd at nifer yr aelodau sydd bellach wedi derbyn cyfarpar TG electroneg
personol.

b) Mynegwyd barn gan aelodau a nodwyd :

 bod angen gwybodaeth fanwl ynglŷn â maint neges, sef uchafswm o 2MB, 
oherwydd bod trafferthion yn codi mewn rhai ardaloedd a’r amser mae’n ei
gymryd i anfon negeseuon.

 y gellid cynnig cymorth i rai gael offer angenrheidiol i oresgyn y broblem
uchod;

 bod rhai yn dymuno cael ychwaneg o hyfforddiant a meddalwedd fel y gellir
gwneud y defnydd gorau o’r cyfarpar;

 na ddylid enwi’r aelodau sy’n dewis peidio derbyn y cyfarpar;
 y dylai Cynghorwyr allu cael mynediad rhwydd i’w negeseuon e-bost ac

osgoi trafferthion pan mae’r negeseuon yn cael eu trosglwyddo i ‘archifdy’;
 bod y Cyngor bellach wedi dod i’r fan lle mae angen gwneud budd o’r

cynllun a sicrhau bod costau postio a phapur yn gostwng.

c) Nododd rhai aelodau eu parodrwydd i weithredu’n ddi-bapur ac y gallasai hynny
fod yn fan cychwyn ar gyfer sicrhau arbediad. Yn sgil hyn, awgrymwyd y gallai
swyddogion rifo paragraffau, yn hytrach na thudalennau, wrth lunio adroddiadau.

Nododd yr Aelod Cabinet – Gofal Cwsmer bod y galw am hyfforddiant yn amlwg
ac y dylai aelodau nodi pa fath o hyfforddiant fyddai’n fuddiol iddynt. Nododd
ymhellach y gellid manteisio drwy roi hyfforddiant llawn i swyddogion.

PENDERFYNWYD fod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn
cymeradwyo :

 fod pob gohebiaeth, (lle’n bosib), a phob cais cyfarfod yn cael ei
yrru i’r aelodau i gyd drwy ffurf electroneg yn unig, gyda’r gweddill
i dderbyn copïau caled;
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 fod nodyn i gael ei yrru at swyddogion o fewn y Cyngor ynghylch yr
uchod yn unol â’r canlynol:

1. Darpariaeth electroneg i 66 aelod;
2. Darpariaeth papur i 9 aelod;
3. Atgoffa ei bod yn ofynnol i ohebiaeth fod ar ffurf pdf;
4. Atgoffa am uchafswm maint neges o 2MB
5. Wrth drefnu cyfarfodydd, sicrhau fod y ddarpariaeth wi-fi

yno, neu nodyn atgoffa i aelod agor dogfennau cyn y
cyfarfod lle nad oes darpariaeth yno.

Dechreuodd y cyfarfod am 10am a daeth i ben am 11.45am.



CYFARFOD Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
DYDDIAD 19eg o Fawrth 2013
PWNC Cefnogaeth i aelodau
PWRPAS Cyflwyno diweddariad i aelodau am y gefnogaeth

sydd ar gael, a’r datblygiadau sydd wedi eu
gwireddu ac ar y gweill.

Awduron Cynghorydd Les Day,
Cadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Geraint George
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

1. Nod y Cyngor yw sicrhau “Y gorau i bobl Gwynedd heddiw ac yfory”. Mae gan bawb rol arbennig i sicrhau hyn, yn
arbennig aelodau etholedig y Cyngor. Mae sicrhau cyd-ddealltwriaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i alluogi pawb i
gyflawni ei rol yn allweddol bwysig.

2. Mae gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd gyfrifoldeb, dan drefniadau Mesur Llywodraeth Lleol 2011 am
sicrhau cefnogaeth ddigonol ac addas i holl aelodau’r Cyngor i gyflawni eu rolau. Mae’r Pwyllgor wedi adnabod
meysydd lle mae angen newid a gwella, a meysydd lle mae datblygiadau eisoes yn mynd rhagddynt.

3. Adroddwyd i’r Cyngor llawn ar y 4ydd o Hydref 2012 yn amlinellu’r gefnogaeth sydd ar gael, a’r gefnogaeth oedd
wrthi’n cael ei ddatblygu, yn arbennig yn sgil y newidiadau a ganlyn:
 Newid i drefn Cabinet yn sgil y Mesur newydd
 Nifer o aelodau newydd yn dilyn etholiadau Mai 2012

4. Mae’r tabl isod yn amlinellu yr hyn a adroddwyd i’r Cyngor ar y 4ydd o Hydref, 2012, ac yn cynnwys diweddaridad o’r
sefyllfa gyfredol yng nghyd-destun y datblygiadau. Roedd yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Cyngor hefyd yn cynnwys
darn am y gefnogaeth i aelodau’r Cabinet. Nid ydym wedi cynnwys hynny yn yr adroddiad hwn gan mai prif gyfrifoldeb
y Pwyllgor yw’r gefnogaeth a roddir i’r aelodau hynny oddi allan i’r Cabinet.



A. Beth yw’r gefnogaeth sydd ar gael i sicrhau cyfathrebu effeithiol?

Cyf Beth i’w
ddisgwyl?

Sut? Gan bwy? Amlder/
Pryd?

Diweddariad Mawrth 2013

Strategaeth Gwybodaeth i Aelodau.

1 Cymorthfeydd
–
Cyfarfodydd un
i un gydag
Aelod Cabinet
fel bo cyfle i
aelodau godi
cwestiynnau a
derbyn
diweddariadau.

Bwriedir
cynnal peilot i
asesu a yw’r
syniad o
gymorthfeydd
am wella
cyfathrebu
rhwng
aelodau’r
Cabinet ac
aelodau
anweithredol.

Bydd Tim y
Cabinet yn gyfrifol
am drefnu’r
cymorthfeydd ac
apwyntiadau,. Yr
Aelod Cabinet
fydd â chyfrifoldeb
am gofnodi
unrhyw faterion
gweithredu o’r
cyfarfod.

Peilot i’w
redeg yn
fuan. Amlder
y
cymorthfeydd
i’w pennu yn
dilyn y peilot.

Mae rhai aelodau o’r Cabinet wedi cynnal
cymorthfeydd, rhai ohonynt yn yr ardaloedd,
ond nid yw’r gwaith o asesu eu llwyddiant eto
wedi digwydd. Bydd hyn yn cael ei raglennu i
ddigwydd dros y misoedd nesaf.

2 Gweithdai
Gwybodaeth /
Ymgynghorol
ar bynciau
penodol i
aelodau sydd â
diddordeb yn y
maes.

Cyfle i
gyflwyno
gwybodaeth
a / neu
ymgysylltu
gydag
aelodau
etholedig ar
bynciau
penodol.

Y Cabinet – Aelod
Cabinet gyda
chymorth gan y
Penaethiaid
Gwasanaeth.

Fel bo’r
angen

Cynhaliwyd nifer o weithdai wrth baratoi’r
Cynllun Strategol ac hefyd y Strategaeth
Ariannol. Bu adborth anffurfiol oddi wrth
aelodau a fynychodd y gweithdai yn ffafriol a
byddwn yn gwau rhagor o gyfleoedd tebyg i
mewn i’r rhaglen dros y flwyddyn i ddod.

3 Pencampwyr –
mae swydd

Mae’r
Cabinet wedi

Aelod Cabinet i
benodi aelod o’r tu

Rhai wedi eu
gweithredu –

Bellach penodwyd pum pencampwr -
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ddisgrifiad yn
bodoli ar gyfer
pencampwyr.

derbyn
swydd-
ddisgrifiad
safonol i’r rol
Pencampwr
ac wedi
penodi tri
gyda’r
gweddill i’w
penodi cyn
diwedd Medi

allan i’r Cabinet. eraill i gael
sylw pellach
yn fuan

Pobl hyn – Gareth Thomas
Gofalwyr – Eryl Jones-Williams
Anabledd – Peter Read
Awtistiaeth – Elin Walker Jones
Llais Plant a Phobl Ifanc – Mair Rowlands

Bydd y Cabinet yn rhoi ystyriaeth i ddau arall
ar 20 Mawrth.

3b Cynulliadau
Ardal

Cafwyd penderfyniad unfrydol yn y Cyngor y
bydd pedwar cynulliad ardal yn cael eu
sefydlu i gychwyn ar eu gwaith fis Mai. Yn y
cyfnod hyd at hynny bydd yr Aelod Cabinet
perthnasol (Ioan Thomas), ar y cyd â’r
gweithgor rhyng-bleidiol a’r swyddogion, yn
rhoi sylw i’r manylion o sut bydd y
cynulliadau yn gweithredu (pa gefnogaeth
ddarperir iddynt, canllawiau ar ffurf a threfn
eu cyfarfodydd ayb) fel y byddant yn gallu
cychwyn ar eu gwaith yn syth ar ôl y Cyngor
blynyddol. Wedi dweud hynny, ac fel y
gwnaed yn glir yn yr adroddiad i’r Cyngor,
canllawiau yn unig fydd rhain a mater i’r
cynulliadau eu hunain fydd penderfynu ar eu
cyfundrefn weithredu, gan gofio na fyddant
yn bwyllgorau ffurfiol ac na fydd y rheolau
gweithdrefn yn berthnasol iddynt.



Cyf Beth i’w
ddisgwyl?
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4 Gwybodaeth
yn electroneg i
aelodau
etholedig.
Sicrhau fod
aelodau
etholedig yn
gallu derbyn
gwybodaeth yn
electroneg yn
hwylus drwy
ddarpariaeth
symudol y
llechen.

a) Peilot
darpariaeth
symudol –
llechen – i’w
gynnal am
gyfnod gan
aelodau’r
Cabinet
Bydd yr
aelodau yn
gallu derbyn
e-byst,
mynediad i’w
calendr, a
mynediad i
ddogfennaeth
gyhoeddus ar
y we.
Mynediad i
ddogfennaeth
gyfrinachol
drwy e-byst.

Cyfrifoldeb y
Pwyllgor
Gwasanaethau
Democrataidd.
Mewnbwn ar yr
ochor dechnegol
gan yr Uwch
Reolwr - TG a
Thrawsnewid
Busnes.
Mewnbwn o ran
anghenion a
gwybodaeth i’w
gyd-gordio gan yr
Adran Strategol a
Gwella.

Y peilot
llechen i ddod
i ben erbyn
diwedd Medi,
a gweithredu
ar ganlyniad y
peilot erbyn
diwedd
Hydref

Llwyddwyd i sicrhau fod pob aelod etholedig
wedi derbyn y cynnig a’r cyfle os oeddent yn
dymuno i dderbyn cyfarpar electroneg (i-pad)
ac hyffoddiant sylfaenol ar sut i’w
ddefnyddio. Bellach, mae nifer sylweddol yn
defnyddio eu i-pads fel eu prif ddull
cyfathrebu, ac yn adrodd eu bod yn derbyn
gwybodaeth yn llawer mwy hwylus ac
amserol trwy’r dechnoleg newydd.

Erbyn dyddiad y Pwyllgor Gwasanaethau
Democrataidd, bydd dros 70 o’r 75 aelod
etholedig cyfredol wedi derbyn i-pad er
mwyn derbyn eu gohebiaeth a’u dogfennau
drwy ddulliau electroneg ble’n bosib.

Yn ychwanegol, mae dyddiadau ar gyfer
sesiwn hyfforddiant pellach – cyfle i holi a
derbyn arweiniad ar sut i wneud gwell
defnydd o’r cyfarpar wedi ei adnabod
(Dyddiadau i’w hadrodd ar lafar yn y
pwyllgor)

Noder nad yw’r datblygiad wedi bod mor
sydyn a di-broblem ag a ragdybiwyd gan fod
amserlen wedi llithro, a’n bod wedi gorfod
parhau gyda dosbarthu gwybodaeth yn
electroneg ac ar gopiau caled am beth
amser. Copiau electroneg yn unig fydd yn
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cael eu rhannu o hyn allan, ag eithrio i’r
aelodau etholedig hynny sydd heb
ddarpariaeth i-pad.

Noder hefyd bod rhai problemau wedi bod
gydag ambell gyfrif, a noder ei bod yn
gyfrifoldeb mewn achlysur o’r fath ar yr
aelodau etholedig i gysylltu gyda’r ddesg
gymorth Technoleg Gwybodaeth er mwyn
datrys y broblem. (01286 679014).

b) Mae’r
gwaith o
ddatblygu
porth
gwybodaeth
a fyddai’n fan
i ‘ddal’ yr holl
wybodaeth
berthnasol yn
gorfod newid
yn sgil
anawsterau
diweddar.

Penderfynodd
y Cyngor na
fyddai
datblygiadau
y porth
gwybodaeth
yn parhau fel
a fwriadwyd
yn wreiddiol,
gyda’r
gwasanaeth
TG i
ymchwilio i
ddulliau
gwahanol o
gyflawni
gofynion yr
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aelodau.
5 Bwletinau

Gwybodaeth
gan Aelodau
Cabinet –
bwletinau byr.
Ffocws ar
waith
datblygol.

a) Bwletinau
gwybodaeth
gan y
Cabinet fel
corff yn fisol i
ddiweddaru
yr holl
aelodau o’r
hyn y mae’r
Cabinet wedi
ei gyflawni.
b) Bwletinau
Gwybodaeth
gan Aelod
Cabinet yn
unigol yn
crynhoi yr
hyn sy’n
digwydd yn y
maes
penodol, yn
ôl yr angen.

a) Bydd Tim y
Cabinet yn
cynorthwyo o ran
gwybodaeth a
gweinyddu.

b) Cyfrifoldeb yr
aelod unigol,
gyda’r cymorth
gweinyddol a
chymorth o ran
gwybodaeth i
ddod gan y
Pennaeth
Gwasanaeth.

a) I’w
gadarnhau,
tybir yn fisol

b) Achlysurol

.

Cafwyd trafodaethau helaeth, gydag aelodau
a swyddogion, i gytuno ar ffurf y bwletin a
bellach disgwylir iddo gyfarch pedwar
pennawd sef
 Gwybodaeth am yr hyn mae’r Cabinet

neu aelodau unigol y Cabinet yn ei
wneud

 Gwybodaeth am faterion cefnogi
aelodau (hyfforddiant ayb)

 Gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd
yn ehangach o fewn y Cyngor
(newyddion diweddaraf/datganiadau
i’r wasg)

Gwybodaeth am faterion o fewn
wardiau (gwaith ffordd / gwaredu
eiddo ayb)

Gwelir y bwletin gwybodaeth fel un arf
werthfawr i gyfarch anghenion aelodau am
wybodaeth ac i’r Cyngor weithredu mewn
ffordd gynhwysol a bydd gwerth y bwletin i
aelodau yn cael ei asesu yn ystod y
flwyddyn.

Anfonwyd e-bost at yr holl aelodau ar 15
Mawrth i gyflwyno’r bwletin ac, er mwyn
sicrhau ein bod yn cyfarch yr anghenion
gwybodaeth, bydd holiadur electronig byr yn



Cyf Beth i’w
ddisgwyl?

Sut? Gan bwy? Amlder/
Pryd?

Diweddariad Mawrth 2013

cael ei anfon iddynt ar 22 Mawrth.

Bydd y rhifyn cyntaf yn cael ei gyhoeddi ar
15 Ebrill ac yn fisol o’r pwynt yma ymlaen.

6 Adroddiadau
Aelodau’r
Cabinet i’r
Cyngor

3 Aelod o’r
Cabinet yn
adrodd ym
mhob
cyfarfod o’r
Cyngor.

Aelodau Cabinet
gyda chymorth y
Rheolwyr
Gwireddu.

Mawrth 2013 Cychwynnwyd ar y drefn o gael aelod o’r
Cabinet yn adrodd ar elfen o’i waith ymhob
cyfarfod o’r Cyngor gyda chyfle i aelodau
ofyn cwestiynau. Eisoes cafwyd y
cyflwyniadau canlynol:
Cyngor mis Rhagfyr - y Cynghorydd Sian
Gwenllian (heriau yn y maes addysg)
Cyngor mis Ionawr – y Cynghorydd Brian
Jones (newidiadau yn y gyfundrefn les)
Cyngor mis Chwefror – y Cynghorydd R H
Wyn Williams (datblygiadau ym maes gofal)

Bwriedir parhau gyda’r drefn dros yr ychydig
cyfarfodydd nesaf ac yna asesu’r gwerth.

7 Cyfarfodydd
rhwng
Cadeiryddion
Craffu a’r
Cabinet

Protocol ar
natur y
berthynas er
mwyn trafod
a hwyluso
rhyngweithio
yn cael ei
drafod.
Cynhelir

Fforwm
Cadeiryddion
Craffu a’r Cabinet.

I ddechrau yn
Hydref 2012
ac yna yn 6
misol.

Cyfarfod agoriadol rhwng Fforwm
Cadeiryddion Craffu a’r Cabinet wedi ei
gynnal ddiwedd Medi 2012 ac wedi bod o
fudd i’r holl aelodau er mwyn sefydlu protocol
ar natur y berthynas a sicrhau parch a chyd-
weithio er mwyn sicrhau’r gorau i drigolion
Gwynedd.

Mae’r ail gyfarfod wedi ei drefnu ar gyfer
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cyfarfodydd
dwy waith y
flwyddyn
rhwng
aelodau’r
Fforwm
Cadeiryddion
Craffu â’r
Cabinet

sgwrs agored ac adeiladol i asesu cynnydd
hyd yma a rhannu gwersi a ddysgwyd gan y
Craffwyr a’r Cabinet. Cynhelir y cyfarfod ar
17eg o Ebrill 2013, fydd yn galluogi symud
ymlaen i’r dyfodol.

B. Beth yw’r gefnogaeth benodol sydd ar gael i aelodau etholedig gyflawni eu rolau penodol?

Cefnogaeth i Aelodau Lleol i gyflawni eu rolau
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8 Gwybodaeth
amserol ar
ddatblygiadau
neu
ymgynghoriadau
ar ddatblygiadau
yn ardal lleol
aelod etholedig.

Aelod Cabinet
a Phenaethiaid
Gwasanaeth i
geisio adnabod
pan fo gwaith
penodol neu
ddatblygiadau
ar y gweill
mewn unrhyw
faes yn ward yr
aelod lleol a
chysylltu â’r
aelod etholedig

Aelod Cabinet,
Pennaeth
Gwasanaeth
neu unrhyw
Arweinydd
Prosiect
penodol.

Yn gyson Gweler y sylwadau uchod am y Bwletin
Gwybodaeth.



yn amserol i
adael iddynt
wybod am
hynny.

9 Ymateb i
ymholiadau neu
gwynion gan
Aelod Lleol.

Aelod Lleol i
gysylltu yn y lle
cyntaf gyda’r
gwasanaeth
penodol i
geisio ateb i’r
ymholiad. Os
na cheir
ymateb
digonol, yna
dylid cyfeirio’r
mater penodol
at sylw’r Aelod
Cabinet
perthnasol ar
gyfer sicrhau
ymateb.

Cyfrifoldeb ar yr
aelod lleol i
ddilyn y camau
cywir er mwyn
sicrhau ymateb.

Yn gyson. Mae’r drefn yma eisoes mewn lle ond nid oes
gwybodaeth fanwl ynglyn â pha mor aml
mae’n cael ei gweithredu. Cafwyd rhai
enghreifftiau o aelodau yn lleisio eu cwynion
yn y wasg cyn dilyn y drefn hon a bu
trafodaeth ar hynny yn y Grwp Busnes ar 18
Chwefror. Erfynnir ar aelodau i ddefnyddio’r
cyfundrefnau priodol yn y lle cyntaf gan bod
hynny’n fwy tebygol o arwain at ddatrysiad i’r
ymholiad.

10 Hawl Aelod
Unigol mewn
cyfarfodydd y
Cabinet.

Mae
cyfarfodydd y
Cabinet yn
gyfarfodydd
cyhoeddus, ac
felly mae gan
Aelod Unigol
hawl i fod yn
bresenol.
Gwahoddir yr

Cyfrifoldeb y tim
Cabinet i
adnabod
aelodau lleol ar
gyfer eitemau
lleol a
chyfrifoldeb yr
aelod lleol i
sicrhau ei f(b)od
yn ymwybodol o

Yn gyson. Nid oes angen diweddariad – adroddwyd
eisoes.



aelod lleol i fod
yn bresenol ar
faterion lleol.
Mae rhaglenni
y Cabinet yn
cael eu
dosbarthu trwy
‘linc’ i’r holl
aelodau.

gynnwys
rhaglen y
Cabinet.

Cefnogaeth i Aelodau Craffu ac i amrywiol bwyllgorau eraill
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11 Cyngor ac
arweiniad
annibynnol i’r
Cadeiryddion ac
aelodau’r
Pwyllgorau
Craffu

Cynghori’r
Pwyllgorau
Craffu ar eu
rhaglen waith,
cynnal
cyfarfodydd
paratoi a
chynghori ar y
rhaglen waith
fyw gan
gynnwys
herio cynnydd
a dal y
Cabinet i
gyfrif, a

Pennaeth
Gwasanaethau
Democrataidd,
Uwch Reolwr
Gwasanaeth
Comisiynu
Corfforaethol a’r
tim o fewn
Strategol a
Gwella.

Nawr Mae’r tri Pwyllgor Craffu wedi derbyn
hyffoddiant ar eu rôl, ac wedi bod yn derbyn
cyngor ac arweiniad annibynnol parhaus yn y
misoedd ers eu sefydlu. Gan fod rôl y
pwyllgorau wedi newid, mae wedi cymeryd
rhywfaint o amser i ymsefydlu.

Noder, yn ddiweddar y bu i Swyddfa
Archwilio Cymru hwyluso archwiliad
cymhreiriaid i wella Craffu yng Nghymru. Fel
rhan o’r gwaith, bu i dîm o Gonwy arsylwi
dau bwyllgor Craffu yng Ngwynedd, a
chafwyd sylwadau cychwynnol cadarnhaol
ganddynt ar weithrediad y pwyllgorau craffu
hynny. Bydd adroddiad llawn gan y tim



sicrhau fod
craffu yn
ychwanegu
gwerth.

arsylwi i ddilyn.

Yn ogystal, mae’r Fforwm Cadeiryddion ac
Is-Gadeiryddion Craffu wedi ei ffurfioli ac
wedi sefydlogi, gyda gwahoddiad hefyd i
Gadeirydd ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor
Archwilio a’r Pwyllgor Gwasanaethau
Democrataidd i fynychu’r trafodaethau.
Mae’r fforwm yn ystyried rhaglen waith a
meysydd o flaenoriaeth ar draws y
Pwyllgorau i gyd.

12 Gweinyddu a
chofnodi
cyfarfodydd
(craffu ac eraill),
a chyhoeddi’r
cofnodion

Trefnu a
chofnodi yn
gryno
argymhellion
gan y Pwyllgor
Craffu ar y
mater dan
sylw i’w
cyflwyno i’r
Arweinydd
Portffolio
perthnasol.
Cofnodion
cryno o
bwyllgorau
eraill hefyd.

Aelodau’r
Pwyllgor Craffu
perthnasol,
gyda
chefnogaeth
gan yr Adran
Strategol a
Gwella.

Nawr –
wrthi’n
addasu i’r
math
newydd o
gofnodion

Mae gweinyddu a chofnodi cyfarfodydd wedi
mynd rhagddo yn llwyddiannus dros y
flwyddyn diwethaf, gyda’r cofnodion wedi eu
cyhoeddi ar safle we y Cyngor.

Noder fod gwaith moderneiddio wedi
digwydd yn Siambr Dafydd Orwig, a gwaith
wrthi’n mynd rhagddo yn Siambr Hywel Dda.
Mae’r system sain a chyfieithu wedi gwella
yn aruthrol yn Siambr Dafydd Orwig, a’r
system bleidleisio newydd yn fwy hwylus i’w
defnyddio. Mae’r gwaith moderneiddio yn
ein paratoi ymhellach ar gyfer gofynion y
dyfodol ynghylch gwe-ddarlledu.

13 Ymchwiliadau
Craffu i edrych
ar effaith
polisiau ar lawr

Cyfres o
gyfarfodydd o
fewn cyfnod
penodol,

Aelodau
Pwyllgorau
Craffu wedi eu
cefnogi gan yr

Yn unol â’r
rhaglenni
gwaith
cytunedig,

Mae dau ymchwiliad craffu ‘cychwyn a
gorffen’ eisoes wedi adrodd i’r Pwyllgorau
Craffu, gyda’r argymhellion wedi eu cyflwyno
i’r Aelod Cabinet perthnasol. Y ddau



gwlad (sef
ymchwilio mewn
manylder i bwnc
penodol.
Ymchwiliad
cychwyn a
gorffen.

gydag
aelodau’r
ymchwiliad i
raglennu a
chyflawni’r
ymchwiliad
manwl (trwy
ymchwil ac
ymweliadau)
gan gyflwyno
argymhellion
penodol i’r
Aelod Cabinet.

Uned
Gwasanaeth
Democrataidd,
a’r Uned
Perfformiad ac
Effeithlonrwydd
o fewn Adran
Strategol a
Gwella.

bydd pob
Pwyllgor
Craffu yn
ymgymeryd
ag un
ymchwiliad
ar y tro.

archwiliad sydd eisoes wedi adrodd yw
 Meddylfryd Systemau, (Pwyllgor Craffu

Corfforaethol)
 Ymchwiliad Craffu Tai (Pwyllgor Craffu

Cymunedau)
Mae’r aelodau a’r swyddogion hefyd wedi
cynnal sesiwn i ddysgu gwersi ar ol y ddau
ymchwiliad uchod er mwyn ceisio eu gwella
i’r dyfodol.

Mae meysydd eraill wedi eu hadnabod ar
gyfer ymchwiliadau nesaf gan y Craffwyr, sef
maes agenda wledig, Balchder Bangor a
Chaffael gan y Cyngor.

Yn ogystal, mae ymchwiliad a gomisiynwyd
gan yr Aelod Cabinet perthnasol hefyd
wrthi’n mynd rhagddo yn gyfredol i faes
ansawdd addysg a disgwylir iddo adrodd i’r
aelod cabinet yn fuan.

Cefnogaeth i’r holl aelodau – gweinyddol, ymarferol a datblygol
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ddisgwyl?

Sut? Gan bwy? Erbyn
Pryd?
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14 Cefnogaeth
weinyddol i’r
grwpiau
gwleidyddol,
megis trefnu

Mae’r
Cymorthyddion
Gwleidyddol ar
gael i’r tri prif
blaid am oriau

Cymorthyddion
Gwleidyddol a
chefnogaeth
bellach gan yr
Adran Strategol

Nawr Mae cefnogaeth weinyddol i’r grwpiau
gwleidyddol yn cael ei weithredu yn unol â’r
hyn a benderfynwyd gan y Cyngor llawn ym
mis Mai 2012.



cyfarfodydd,
cofnodi,
gwasanaeth
teipio llythyrau,
llun-gopio a
chyd-gordio
ymateb gan y
blaid a gefnogir

penodedig yr
wythnos yn
unol â
phenderfyniad
y Cyngor
Llawn ar
17/05/2012.
.

a Gwella (drwy
drefnu gyda’r
Rheolwr
Aelodau –
Cefnogi a
Chraffu, Gareth
James).

15 Gweinyddu,
prosesu a thalu
cyflogau a
chostau teithio
yr holl aelodau
yn amserol.

Ffurflenni
hawlio costau
teithio wedi eu
dosbarthu
eisoes.
Mae
canllawiau
newydd clir a
syml wrthi’n
cael eu
datblygu nawr.

Adran Strategol
a Gwella yn
cyd-lynu’r
gwaith.

Nawr Mae trefniadau gweinyddu, prosesu a thalu
cyflogau a chostau teithio yn mynd rhagddynt
yn gywir ac amserol gan gydymffurfio gyda
chanllawiau Panel Annibynnol Cymru ar
Gydnabyddiaeth Ariannol. Mae canllawiau
hawlio ar y we.

Noder y derbyniwyd adroddiad annibynnol
gan Archwilio Mewnol i gadarnhau fod y
trefniadau newydd, cyfredol yn gywir, ond fod
lle i atgoffa aelodau i gyflwyno eu ceisiadau
yn fisol yn unol â’r cyfarwyddyd.

16 Adroddiadau
blynyddol gan
aelodau
etholedig

Adran 5 Mesur
Llywodraeth
Leol (2011) yn
nodi’r angen i
gyflwyno
adroddiadau
blynyddol.
Disgwylir
canllawiau
pellach ar yr
angen i

Holl aelodau
(disgwyl
cadarnhad)
gyda chymorth
swyddogion o
Strategol a
Gwella.
Argymhellir fod
aelodau yn
cadw cofnod o’r
hyn y maent yn

Mawrth
2013. (Eto,
disgwyl
canllawiau i
gadarnhau
yr union
ofynion).

Gweler adoddiad ychwanegol am
adroddiadau blynyddol aelodau etholedig i’r
Pwyllgor Gwasanethau Democrataidd.



aelodau fod yn
cynhyrchu
adroddiadau
blynyddol, ond
ar hyn o bryd
deallir fod yn
angenrheidiol
i’r Cyngor
sicrhau fod
cefnogaeth
mewn lle i
gynorthwyo
aelodau i
gynghyrchu
adroddiad
blynyddol.

ei gyflawni yn
awr.

17 Hyfforddiant –
rhaglen lawn o
hyfforddiant -
rhaglen
gyffredinol ar
gael i bawb, a
rhaglen mwy
arbenigol a
datblygol ar gael
yn ddibynol ar
swydd aelod.

Cyfres o
sesiynau
hyfforddiant
rhaglenedig
trwy
ddarpariaeth
mewnol neu
allanol.
Addasu y
rhaglen yn
barhaus yn
unol â
gofynion yr
aelodau.

Datblygiadau i’r
Cabinet dan
Arweiniad yr
Aelod Cabinet

Pwyllgor
Gwasanaethau
Democrataidd i
ystyried y
datblygiadau am
raglen
hyfforddiant i
weddill yr
aelodau.

Nawr Gweler adoddiad ychwanegol am
adroddiadau blynyddol aelodau etholedig i’r
Pwyllgor Gwasanethau Democrataidd.



Bydd holiadur
i’w anfon allan
at aelodau er
mwyn cael
ystyriaeth
bellach o natur
a threfn y
rhaglen
hyfforddi – i’w
drafod gan is-
grwp a
sefydlwyd gan y
Pwyllgor
Gwasanaethau
Democrataidd.



CYFARFOD Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
DYDDIAD 19eg o Fawrth 2013
PWNC Adroddiadau Aelodau
PWRPAS Cyflwyno y gofynion, amserlen a risgiau i’r Pwyllgor

er mwyn penderfynu ar gyfeiriad ar gyfer gweddill yr
aelodau.

Awduron Cynghorydd Les Day,
Cadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Geraint George
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

1. Mae’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd eisoes yn ymwybodol fod
Mesur Llywodraeth Leol Cymru (2011) yn nodi:

1. Rhaid i awdurdodau lleol wneud trefniadau

 I bob person sy’n aelod o’r awdurdod lunio adroddiad blynyddol
ynghylch gweithgareddau’r person fel aelod o’r awdurdod yn ystod
y flwyddyn y mae’r adroddiad yn ymwneud â hi,

 i bob person sy’n aelod o weithrediaeth yr awdurdod lunio
adroddiad blynyddol ynghylch gweithgareddau’r person fel aelod o’r
weithrediaeth yn ystod y flwyddyn y mae’r adroddiad yn ymwneud â
hi, ac

 i’r awdurdod gyhoeddi pob adroddiad blynyddol sy’n cael ei lunio
gan ei aelodau a chan aelodau ei weithrediaeth.

2. Caiff y trefniadau gynnwys amodau o ran cynnwys adroddiad y mae’n
rhaid iddynt eu bodloni gan y person sy’n ei lunio.

3. Rhaid i awdurdod lleol roi cyhoeddusrwydd i’w drefniadau.

4. Wrth arfer ei swyddogaethau o dan yr adran hon rhaid i awdurdod lleol
roi sylw i ganllawiau a roddir gan Weinidogion Cymru.

2. Cefndir:

Bwriad yr Adroddiad Blynyddol gan yr Aelodau Etholedig yw gwella cyfathrebu rhwng
Aelodau Etholedig a’r cyhoedd. Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol yn nodi y bydd yr
adroddiadau yn gyfrwng i wella dealltwriaeth y cyhoedd o’r hyn y mae eu haelodau lleol
yn ei wneud a’r rôl bwysig sydd ganddynt. Mae hefyd wedi nodi y bydd yn rhydd i bob
awdurdod lleol ddewis eu fformat eu hunain ar gyfer yr adroddiadau.

Prif bwrpas yr adroddiadau yw galluogi aelodau’r cyhoedd i ddod o hyd i wybodaeth am
weithgarwch eu cynghorydd lleol. Gall awdurdodau lleol roi eu cyfyngiadau eu hunain ar
gynnwys adroddiadau. Dim ond gwybodaeth ffeithiol y dylai adroddiadau blynyddol ei



chynnwys. Mae hynny’n awgrymu mai gwybodaeth am gyfarfodydd, digwyddiadau,
cynadleddau ac ati a fynychwyd gan y cynghorydd y dylid ei chynnwys yn bennaf,
ynghyd ag unrhyw weithgareddau hyfforddi a datblygu. Er y gallai fod yn dderbyniol
cynnwys gwybodaeth fod aelod “wedi gwneud sylwadau ar ran yr ymgyrch i achub yr
ysbyty lleol yn y ffyrdd canlynol”, ni fyddai’n dderbyniol dweud fod aelod “wedi llwyddo i
achub yr ysbyty lleol yn sgil ei ymdrechion ar ran ei etholwyr.”

Yn yr un modd, dylid osgoi cynnwys gwybodaeth mewn adroddiadau yn ymwneud â
gweithgareddau a gwblhaodd yr aelod y tu hwnt i’w rôl fel cynghorydd. Felly, er y
byddai’n dderbyniol cynnwys gwybodaeth am araith a roddodd aelod mewn cynhadledd
yr oedd yn ei mynychu yn rhinwedd ei rôl yn y cyngor, ni fyddai’n dderbyniol cyfeirio at
araith a roddodd mewn cynhadledd plaid wleidyddol, er enghraifft, ac yntau yno fel
cynrychiolydd cangen leol ei blaid.

Dylid gofalu hefyd nad yw’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth y gellid ei dehongli fel
beirniadaeth o aelod arall. Er enghraifft, ni fyddai’n dderbyniol i aelod gymharu ei
bresenoldeb neu ei weithgareddau â aelod arall neu aelodau eraill.

3. Pwyntiau Sydd Angen eu Hystyried :

Mae’n ofynnol bod pob un o’r aelodau etholedig yn gallu llunio adroddiad blynyddol ar ei
gweithgareddau fel aelod o’r Cyngor yn y flwyddyn a aeth heibio sef 2012/13.

Nid oes rhaid i unrhyw aelod lunio adroddiad blynyddol.

4. Cyfeiriad a Awgrymir

Awgrymir y dylid cynnwys yr eitemau safonol canlynol:

• Rôl a chyfrifoldebau – gan gynnwys manylion aelodaeth o bwyllgorau a chyrff
allanol, cofnodion presenoldeb yn y rhain ac yn y cyngor llawn.

• Gweithgarwch lleol – manylion unrhyw gymorthfeydd a gynhaliwyd a sylwadau a
wnaed ar ran etholwyr, a chanlyniadau’r rhain.

• Prosiectau mawr – manylion unrhyw fentrau neu brosiectau lleol, sirol neu
ranbarthol y bu’r aelod yn rhan ohonynt.

• Dysgu a datblygu – manylion digwyddiadau hyfforddi a datblygu a fynychwyd neu
a ddilynwyd, a chynadleddau a seminarau a fynychwyd

5. Risgiau ac Ystyriaethau

Wrth ddod i benderfyniad, dylai’r pwyllgor ystyried y materion a ganlyn:

Rhai aelodau yn ei wneud ac eraill ddim (cymharu hefo aelod ward drws nesaf)
 Amserlen yn dynn yn arbennig o ran y gefnogaeth fyddai ei angen ar gyfer 75 x 2 o

fersiynau
 Risg y gallai aelodau gynnwys rhywbeth nad yw’n ffeithiol / sydd â blas gwleidyddol

arno a ddim yn hapus i’w newid
 Yr angen i sefydlu pwy fyddai yn cynghori / golygu pe bae'r uchod yn digwydd
 Risg y gallai aelod gymryd hwn fel eu hunig ddull cyfathrebu ac esgeuluso ‘syrjeris’

personol ayyb



 Risg bod rhai adroddiadau ddim yn cadw at y canllawiau
 Risg na fyddai llawer o ddarllen arnynt ar ol yr holl waith

6. Argymhellion Gweithredu

Bod cyfle i unrhyw aelod lunio adroddiad ond ein bod yn argymell –

Ar gyfer 2012/13 :-

Bod aelod o’r Cabinet ac aelod o’r Pwyllgor hwn yn llunio adroddiad blynyddol ar gyfer
2012/13 i osod cyfeiriad a rhoi arweiniad, gyda gewddill aelodau’r Cyngor i lunio
adroddiadau o 2013/14 ymlaen.



CYFARFOD Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
DYDDIAD 19eg o Fawrth 2013
PWNC Hyfforddiant Aelodau
PWRPAS Cyflwyno y gofynion, amserlen a risgiau i’r Pwyllgor

er mwyn penderfynu ar gyfeiriad ar gyfer gweddill yr
aelodau.

Awduron Cynghorydd,
Cadeirydd Is-bwyllgor hyfforddiant aelodau (o’r
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd)
Geraint George
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
Gwenan Parry
Pennaeth Gofal Cwsmer

1. Cefndir

Mae rhaglen gynhwysfawr o hyfforddiant wedi ei rhedeg i aelodau etholedig ers
Mai 2012. Cafodd y teitlau ar gyfer y rhaglen gyfredol (2012-13) eu hadnabod
gan Adrannau a Gwasanaethau a chan aelodau.

Mae’r ystadegau ar gyfer mynychu yr hyfforddiant yn dda iawn, ac wedi gwella o
gymharu â’r blynyddoedd blaenorol.

2. Datblygiadau pellach ar gyfer aelodau etholedig yng nghyd-destun y
rhaglen hyfforddiant.

Yn dilyn codi consern gan y Pwyllgor Gwasnaethau Democrataidd, a thrwy
sylwadau gan aelodau etholedig mewn gwahanol gyfarfodydd, am y rhaglen
hyffoddiant, penderfynodd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd sefydlu is-
grwp hyfforddiant i edrych ymhellach ar y sefyllfa.

Penderfynodd yr is-grwp hyfforddiant y byddia’n fuddiol cynnal sesiwn wedi ei
hwyluso gyda grwp ffocws o aelodau etholedig. Roedd yr is-grwp yn gadarn fod
angen sicrhau aelodaeth o bob plaid, ac yn gyfuniad o aelodau newydd ac
aelodau mwy profiadol. Pwrpas y grwp ffocws oedd
Rhoi cyfle i aelodau etholedig roi mewnbwn uniongyrchol i’w rhaglen

ddatblygol a chael perchnogaeth drosto
Adnabod dyheadau ac anghenion datblygol aelodau etholedig
Rhoi arweiniad i’r tim Dysgu a Datblygu ar gynnwys rhaglen ddatblygol

addas, blaenoriaethau a dulliau priodol ar gyfer darparu’r hyfforddiant.

Cynhaliwyd y sesiwn ar 18 Chwefror 2013. Gellir gweld cofnod o benderfyniadau
y sesiwn yn Atodiad 1. Mae pwynt 3 yn benodol yn adrodd ar feysydd
ychwanegol y mae’r aelodau yn dymuno hyfforddiant arnynt. Bydd y
Gwasanaeth Dysgu a Datblygu yn awr yn gallu bwrw ymlaen ar sail



dymuniadau’r grwp ffocws i ymgorffori’r sylwadau o fewn y rhaglen hyffoddiant
nesaf.

Yn ogystal, adroddir ar y prif bwyntiau cyffredinol a ganlyn, sef:
 Angen medru cynnig rhaglen bersonol drwy adnabod anghenion unigol

(gweler Atodiad 1 isod)
 Angen gweithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau hyn mewn partneriaeth
 Pwysig cydnabod a chofnodi unrhyw ddatblygiad (dim cyrsiau yn unig)

o Rhoi gwybod i’r cyswllt o fewn y Gwasanaeth Dysgu a Datblygu
 Mae gan unigolion beth gyfrifoldeb dros ddatblygu eu hunain
 Pan mae gwahoddiadau yn cael eu hanfon allan am sesiynau datblygol,

mae angen nodi’r gwahaniaeth rhwng hyfforddiant a sesiwn rhannu
gwybodaeth

3. Datblygiadau gyda’r Cabinet.
Cynhaliwyd sesiwn wedi ei hwyluso gydag Aelodau’r Cabinet i adnabod eu
anghenion datblygol hwy. Cyflwynwyd rhaglen ddrafft i’r Cabinet ei hystyried, a
chafodd ei blaenoriaethu ym mis Hydref 2012. Mae rhaglen wedi ei chychwyn i
ddarparu’r teitlau a adnabuwyd.

4. Gofynion Mesur Llywodraeth Lleol (Cymru) 2011
Mae adran 7 yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol sicrhau y darperir
cyfleoedd hyfforddi a datblygu rhesymol i’w haelodau. Hefyd, rhaid sicrhau y
rhoddir cyfle i bob aelod gael adolygiad blynyddol o’i anghenion hyfforddi a
datblygu. Fodd bynnag, dylid nodi nad yw’r darpariaethau hyn yn berhtnasol i
arweinydd gweithrediaeth awdurdod sy’n gweithredu gweithrediaeth arweinydd a
chabinet.

Os yw aelod yn penderfynu cael adolygiad blynyddol o’i anghenion hyfforddi a
datblygu, rhaid i’r awdurdod sicrhau bod yr adolygiad yn cynnwys cyfle i’r aelod
gael ei gyfweld gan berson y mae’r awdurdod yn ei ystyried yn “briodol gymwys” i
roi cyngor ynghylch anghenion hyffoddi a datblygu’r aelod.

Yn ychwanegol, awgrymir yn y canllawiau sy’n cyd-fynd gyda’r mesur y “gellid
cynnwys y cyfleoedd hyfforddi a datblygu cytunir arnynt mewn strategaeth
ddatblygu gyhoeddedig. Gallai awdurdodau lleol ddefnyddio Siarter Cefnogi a
Datblygu Aelodau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (“y siarter”) fel canllaw ar
gyfer datblygu eu strategaethau”.

Mae’r prif ystyriaethau ar gyfer ennill y Siarter fel a ganlyn:
 Rhaid cael ail asesiad pob 3 blwyddyn
 Mae tair lefel i gyd

o Lefel 1 (sylfaenol) – mae mwy o elfennau yn gynnwysiedig yn y
gofynion newydd nag oedd yn bodoli yn flaenorol,



o yna lefel 2 (uwch / advanced) yn ddilyniant o lefel 1. Er mwyn ennill
lefel 2 mae’n rhaid cyflwyno tystiolaeth fod elfennau a gyflwynwyd
yn lefel 1 yn weithredol ac yn gweithio.

o ‘innovation award’ – ar lefel uwch na’r ddau uchod, ac yn cael ei
wobrwyo am ymarfer da. Prin iawn fydd y gwobrau yma.

 criteria terfynol newydd er mwyn ennill lefel 1 a 2 o’r siarter wedi ei lunio
bellach.

 Mae’r gofynion uchod o ran y Mesur, a gofynion ychwanegol penodol wedi
eu cynnwys yn y Siarter

 Mae Cyngor Gwynedd angen trefnu gweithredu – mae’n ofynol i bob
Cyngor ymgyrraedd at ennill y Siarter, ac er bod cyfnod wedi bodoli yn
2012/13 i awdurdodau setlo yn dilyn yr etholiadau a’r gofynion newydd,
mae angen gweithredu yn 13-14

 Ennillodd Gwynedd rhan 1 yn 2009

5. Argymhellion

5.1 Argymhellir, yn dilyn pwynt 1 i 3 uchod, fod y Gwasanaeth Dysgu a
Datblygu yn bwrw ymlaen gyda chynllunio ac addasu’r rhaglen hyfforddiant
ar gyfer aelodau yn seiliedig ar waith yr is-grwp hyfforddiant.

5.2 Argymhellir gofyn i’r Pwyllgor am

arweiniad cychwynol yng nghyd-destun gofynion Mesur Llywodraeth Leol
(Cymru) 2011 a gofynion cyflawni er mwyn ennill y Siarter Cefnogi a
Datblygu Aelodau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Caniatau i swyddogion wneud ymchwil pellach ar y gwaith sydd ynghlwm
â’r Mesur a’r siarter, gan ofyn i’r swyddogion perthnasol drafod y mater
gyda Chadeirydd y Pwyllgor ac adrodd yn ol i gyfarfod nesaf y Pwyllgor
ym Mehefin 2013.



Atodiad 1

GRŴP FFOCWS HYFFORDDIANT - 18.02.13

PRESENNOL

Aelodau:
Cyngh. Peter Read, Cyngh. Dafydd Meurig, Cyngh. Dilwyn Morgan, Cyngh. Lesley Day, Cyngh.
June Marshall, Cyngh. Mair Rowlands, Cyngh. Sion Jones, Cyngh. Mandy Williams-Davies, Cyngh.
Elfed Wyn Williams, Cyngh. Eric M Jones, Cyngh. Annwen Hughes, Cyngh. Angela Ann Russell,
Cyngh. Gareth Thomas.

Swyddogion:
Carey Cartwright (Dysgu a Datblygu), Nicola Payne (Dysgu a Datblygu), Glynda O’Brian (Strategol
a Gwella).

CYFLWYNIAD
Eglurodd Carey Cartwright fod y Grŵp Ffocws wedi ei drefnu yn dilyn penderfyniad Is-grŵp 
hyfforddiant o’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Amcanion cyffredinol y cyfarfod Grŵp Ffocws oedd: 

 Rhoi cyfle i Aelodau Etholedig roi mewnbwn uniongyrchol i’w rhaglen ddatblygol (a chael
perchnogaeth drosto)

 Adnabod dyheadau ac anghenion datblygol Aelodau Etholedig

 Rhoi arweiniad i’r tîm Dysgu a Datblygu ar

o Gynnwys rhaglen ddatblygol addas

o Blaenoriaethau

o Dulliau priodol i’w darparu

Gwahoddwyd croestoriad o Aelodau i’r Grŵp Ffocws er mwyn cael cydbwysedd o ran pleidiau, 
ardaloedd a phrofiad.

Cynhaliwyd y sesiwn ar ffurf gweithdy wedi ei hwyluso gan Carey Cartwright:

 Cynhaliwyd gweithgareddau mewn grwpiau bach

 Rhoddwyd adborth i’r grŵp cyfan 

 Cofnodwyd y pwyntiau

 Trafodwyd a blaenoriaethwyd y pwyntiau fel grŵp cyfan 

1. Diffinio Pwrpas Rhaglen Dysgu a Datblygu

Gweithgaredd 1:
Yng nghyd-destun eich uchelgais fel Aelod Etholedig o fewn y Cyngor, beth yw’r ‘arfau’
(Sgiliau, Gwybodaeth ayyb) angenrheidiol er mwyn cyflawni hyn ?

Pwyntiau a gofnodwyd:

 Gallu i wrando / sgiliau cyfathrebu

 Gallu i gasglu gwybodaeth gywir

 Sgiliau Pobl



o Rhagweithiol (‘Proactive’)

o Parodrwydd i ddysgu (‘Willing to Learn’ )

o Amyneddgar (‘Patience’)
o Diplomyddol ‘Diplomatic’

 Bod yn arweinydd a gwas i’r Gymuned (‘Leader and Servant to the community’)

 Defnyddio eich pen yn hytrach na’ch calon i wneud penderfyniadau (‘Uses head not
heart to make decisions)’

 Sgiliau Cadeirio

 Ymwybodol o’r rheolau sefydlog - Rôl, Sut i ymddwyn a.y.b.

o Ymwybodol o ddisgwyliadau sydd ar Aelodau - be sy’n dderbyniol / annerbyniol?

 Meddu ar wybodaeth briodol:

o Strwythur y Cyngor
Gweithdrefnau a threfniadau (”mechanics”)
Deall hierarchaeth y Cyngor - Pa adrannau sy’n atebol i bwy?
Gwasanaethau Statudol?

o Adrannau
 Pwy sy’n gwneud beth?

 Cael gwybod pan fydd swyddogion allweddol yn gadael / cael eu
penodi

 Sut i gysylltu?
 Trefniadau penodol e.e. Cynllunio

o Gwasanaethau statudol
 Beth sy’n rhaid i Gyngor ei ddarparu

 Derbyn gwybodaeth gan yr adrannu - ‘kept informed / in the loop’

Pwyntiau Cyffredinol:

 Aelodau i gael mynediad rhwydd at wybodaeth gyfredol a chywir fel y maent ei angen
e.e. system wybodaeth electroneg sydd ar gael 24awr

 Cyfathrebu effeithiol (2 ffordd) yn hollol allweddol
o Adrannau i ddiweddaru Aelodau o newidiadau e.e. swyddogion yn newid

 Cyfrifoldeb gan Aelodau unigol i ddatblygu eu sgiliau a gwybodaeth

Gweithgaredd 2:
Beth hoffech i raglen ddatblygol (hyfforddiant) ei gyflawni?

 Unigolion

 Cyngor Gyfan
Sut fydd llwyddiant yn edrych?

Pwyntiau a gofnodwyd:

Y grŵp yn cydnabod fod ‘datblygu’ yn cynnwys amrediad eang o weithgareddau a phrofiadau 

 Amlygwyd y gwahaniaeth rhwng hyfforddiant a rhannu gwybodaeth

Llwyddiant i Unigolion:

 Datblygu arbenigedd (ar awydd i’w rannu)

 Unigolion yn gweld a phrofi effaith datblygiad personol

o Datblygu / miniogi sgiliau er mwyn gweithredu’n fwy effeithiol (lefelau Ward a
Chyngor)



 Gallu gwneud rhywbeth yn wahanol (neu well) ar ôl derbyn elfennau ‘datblygol’

 Ail ethol

 Medru gwneud defnydd gwell o amser

 Perfformiad unigol gwell

Llwyddiant i’r Cyngor:

 Aelodau yn cefnogi hyfforddiant (drwy fynychu / cymryd rhan)

o Gwell presenoldeb
o Cydnabod pob math o ddatblygiad (nid ‘cyrsiau’ yn unig)

 Aelodau’n deall eu rôl yn well

 Aelodau’n gwneud penderfyniadau’n fwy effeithiol

o Dilyn strwythur o fewn cyfarfodydd

 Aelodau yn cydweithio’n well
o Ddim yn ymyryd (‘interfere’) tu hwnt i’w ward (deall protocol)

 Perfformiad gwell fel Cyngor

Llwyddiant Cyffredinol:

 Cynghorwyr mwy effeithiol = Cyngor mwy effeithiol

 Gwaith y Ward / Gwaith y Cyngor yn fwy effeithiol = > GWELL GWASANAETH I’R
CWSMER

 Rheoli disgwyliadau yn effeithiol e.e. disgwyliadau’r cyhoedd

 Ennill ffydd a chefnogaeth y cyhoedd

 Cydweithio effeithiol

 Defnydd gwell o amser, llai o amser i gyflawni tasgau, arbediad (ar y ddwy ochr)
o Arbediad ariannol

2. Beth mae rhaglen ddatblygol / hyfforddiant yn ei olygu i chi?

Gweithgaredd 3: Pa ddulliau datblygol sydd ar gael ?

Pwyntiau a gofnodwyd:

 Cwrs Hyfforddi ’traddodiadol’

 ‘Short training sessions as part of committee / council meetings’

 Dysgu drwy dechnoleg

o Dysgu o bell - defnyddio cyfrifiadur

o Dysgu ‘ar lein’

o E-ddysgu, ‘interactive modules’

o Defnyddio i-pads ac amrediad o dechnoleg arall

 Sesiwn 1 i 1

 Cysgodi

 Mentor

 ”Coach”

 Ymchwil personol : chwilio am wybodaeth ein hunain
o Darllen

o Angen mynediad i ddata / gwybodaeth

o ’Portal’ ar wefan y Cyngor - mynediad i gynghorwyr yn unig



 Fforwm Aelodau - lle er mwyn gofyn cwestiynau / derbyn atebion

 Rhannu profiadau

 Gwahodd arbenigwyr o’r tu allan

 Ymweliadau gydag adrannau o’r Cyngor - mewn grwpiau bach (defnyddiol hefyd er
mwyn dod i adnabod swyddogion)

 Ymweliadau i sefydliadau eraill

Pwyntiau Cyffredinol:

 Pawb yn cytuno mai CYFUNIAD o ddulliau sydd ei angen.

 Angen hyblygrwydd i DEILWRIO (yn ddibynnol ar yr unigolyn / y testun)

o anghenion pob aelod yn wahanol

 Mae mwy i ddatblygu na ’hyfforddiant’ traddodiadol

o Angen ei gydnabod

 Mae gan unigolion beth gyfrifoldeb dros ddatblygu eu hunain

Gweithgaredd 4: Pa ddulliau datblygol hoffech eu derbyn?

 Pawb yn cytuno mai CYFUNIAD o ddulliau sydd ei angen

 Cefnogaeth i ddefnyddio technoleg
o Cael mynediad i ddysgu yn rhwydd a chyfleus o unrhyw le

3. Pa elfennau hoffech i raglen ddatblygol / hyfforddiant ei gynnwys?

Gweithgaredd 5: Adnabod Penawdau / teitlau / meysydd penodol ar gyfer y rhaglen

Yn ychwanegol i’r teitlau a gynigir ar hyn o bryd, awgrymwyd y canlynol:

 Pendantrwydd ‘Assertiveness’

 Rheoli Straen

 Rheoli Amser / Cydbwysedd rhwng cyngor, gwaith a chartref

 Sut i ddelio hefo pobl anodd / pobl wedi gwylltio ‘Anger Management’

 Sgiliau iaith y corff ‘body language’ (unigolion a grwpiau)

 Sgiliau Cadeirio

 Rhedeg a Threfn pwyllgorau

 Deall ein rôl ‘Clarification of role’

 Rheolau Sefydlog - deall y drefn (mewn pwyllgorau)

 Technoleg Gwybodaeth (cynnwys i-pad)

Pwyntiau Cyffredinol:

 Angen medru cynnig RHAGLEN BERSONOL drwy adnabod ANGHENION UNIGOL

 Angen gweithio hefo’n gilydd er mwyn sicrhau hyn - PARTNERIAETH

 Pwysig cydnabod a chofnodi UNRHYW DDATBLYGIAD (dim cyrsiau yn unig)
o Rhoi gwybod i’r cyswllt o fewn y Gwasanaeth Dysgu a Datblygu



 Mae gan unigolion beth gyfrifoldeb dros ddatblygu eu hunain

 Pan mae gwahoddiadau yn cael eu hanfon allan am sesiynau datblygol, mae angen nodi’r
gwahaniaeth rhwng hyfforddiant a sesiwn rhannu gwybodaeth



CYFARFOD Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
DYDDIAD 19eg o Fawrth 2013
PWNC Gwe ddarlledu a mynychu cyfarfodydd o bell
PWRPAS Cyflwyno gofynion y mesur a disgwyliadau y

Gweinidol Llywodraeth Lleol mewn perthynas â gwe
ddarlledu a mynychu cyfarfodydd o bell.
Diweddariad ar sefyllfa grant i alluogi’r uchod.

Awduron Cynghorydd Les Day,
Cadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Geraint George
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

1. Cefndir:

1.1 Mae Mesur Llywodraeth Lleol (Cymru) 2011 yn ceisio hyrwyddo democratiaeth
lleol a bod yn fwy cynhwysod wrth sicrhau mewnbwn ac ymrwymiad gan y
Cyhoedd. Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Cymunedau, Carl Sargeant wedi
nodi

“rwyf am i gymaint o bobl ag sy’n bosib gael mynediad i drafodion llywodraeth
leol... mae hawl gan aelodau’r cyhoedd i deimlo y gallant allu gweld sut y mae
penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau bob dydd yn cael eu gwneud”.

1.2 Yn yr un modd, mae’r Gweinidog yn nodi fod Awdurdodau Lleol yn y sefyllfa
orau i weithio gyda chynghorau cymuned a thref er mwyn sicrhau fod gan y
cyhoedd fynediad at wybodaeth am waith a busnes y cynghorau hynny, a sut i
gysylltu â hwy. Mae darpariaeth wedi ei wneud yn y Mesur Llywodraeth Leol
(Democratiaeth) (Cymru) am yr uchod, sydd dan ystyriaeth gan y Cynulliad yn
gyfredol.

1.3 Yn ychwanegol, mae Adran 4 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn nodi’r
gofyn i awdurdodau sicrhau fod aelodau etholedig yn gallu ‘mynychu
cyfarfodydd o bell’ (remote attendance), hynny yw, nad oes rhaid i bob person
(aelod) fod yn bresenol yn yr un ganolfan ar gyfer cynnal cyfarfod. Nid oes
canllawiau penodol wedi eu cyhoeddi gan Lywodraeth y Cynulliad hyd yma ar sut
yn union i gyflawni anghenion y ddeddf. Disgwylir i’r canllawiau fod ar gael yn
fuan.

2. Datblygiadau Grant

2.1 Ddechrau’r flwyddyn cawsom wybod bod y Gweinidog dros Llywodraeth Leol
am ddyrannu grantiau ar gyfer ymateb i’r elfennau a nodir yn 1 uchod.

Ar yr 21ain o Chwefror cawsom gopi o gytundeb grant gyda chyfarwyddyd i’w



arwyddo a’i anfon nol erbyn 7 o Fawrth. Mae hwnnw’n datgan y bydd hyd at
£72,000 ar gael i Gyngor Gwynedd :

a. £42,000 ar gyfer darlledu cyfarfodydd y Cyngor a chaniatáu i aelodau ymuno
á chyfarfodydd “o bell”;

b. £30,000 ar gyfer dyrannu grant o hyd at £500 yr un i gynghorau cymuned y sir
i sefydlu eu gwefannau eu hunain.

2.2 Drwy dderbyn y grant bydd Cyngor Gwynedd yn ymrwymo i :

Wneud beth Erbyn pryd Tystiolaeth
I ddarlledu yr oll/neu rai o

gyfarfodydd y Cyngor
31 Mawrth 2014 Presenoldeb

darllediadau ar wefan
y Cyngor

Darparu cyllid i gynghorau
cymuned i’w cefnogi i

ddatblygu eu gwefannau

31 Mawrth 2014 Nifer o gynghorau
cymuned sydd a

gwefan

Trefnu i aelodau ymuno á
chyfarfodydd “o bell”

31 Mawrth 2014 Adroddiad
ysgrifenedig yn nodi

sawl cyfarfod o’r
fath gynhaliwyd a

llwyddiant yr
ymarferiad

2.3 Ar yr olwg gyntaf mae’r grant ar gyfer gwariant am y cyfnod 1 Ebrill 2012 i 31
Mawrth 2013 ac yn gorfod cael ei hawlio yn llawn erbyn y 31 Mawrth 2013.
Fodd bynnag, mae darpariaeth ar gyfer trosglwyddo’r gwariant i 2013/14.

2.4 Gan fod yr amserlen ar gyfer ymateb i gyflwyno cais am grant wedi bod yn hynod
dynn, cytunwyd y dylid derbyn y grant am y tro, gyda gwaith pellach i’w gynnal
yn nfewnol ynghylch sut y gellir darlledu cyfarfodydd y Cyngor dros y we.

3 Y sefyllfa gyfredol yng Ngwynedd

Gwe ddarlledu.

3.1 Mae Gwynedd mewn sefyllfa hynod fanteisiol gan fod yr isadeiledd ar gyfer
darlledu cyfarfodydd fel hyn wedi ei fewnosod yn Siambr Dafydd Orwig yn ystod
yr wythnosau diwethaf ac yn rhan o brosiect Siambr Hywel Dda. Mae’r Cyngor
yn ystyried anelu i fod yn gallu defnyddio peth o’r grant i gyfrannu at y costau
yma.



3.2 O ran lleoliadau bydd darpariaeth mewn lle ar gyfer gallu darlledu o Siambrau
Dafydd Orwig a Hywel Dda, a chaniatáu i aelodau ymuno á chyfarfodydd yn y
siambrau yma o’r stafelloedd fideo gynhadledd yn Nolgellau a Phwllheli.

3.3 Er mwyn gallu darlledu yn effeithiol a dwyieithog, mae’n ymddangos ar hyn o
bryd y bydd angen prynu gwasanaeth golygu/darlledu. Mae yna ychydig o
gwmnïau annibynnol yn darparu’r gwasanaeth yma ac un cwmni’n arbennig yn
gweithredu yn y farchnad yng Nghymru. Rydym wedi derbyn dyfynbris
ganddynt sy’n datgan cost o £32,000 am gytundeb i fod yn darlledu cyfarfodydd
am ddwy flynedd. Rydym yn parhau i ymchwilio i’r dull gorau, a mwyaf cost
effeithiol o fod yn darlledu, gan weithio ar y cyd a chynghorau eraill ac yn ceisio
arweiniad gan Lywodraeth Cymru o ran beth sy’n ddisgwyliedig. Ymddengys y
bydd yn rhaid prynu’r math yma o wasanaeth er mwyn darlledu yn ddwyieithog.
Tra gellid defnyddio’r grant i dalu am hwn am gyfnod o ddwy flynedd byddai
angen i’r Cyngor wedyn ystyried gwneud darpariaeth os am barhau hefo’r
gwasanaeth wedi hynny.

Cynghorau Cymuned – datblygu gwefannau.

3.4 Ail elfen y grant yw dyraniad o hyd at £500 ar gyfer pob Cyngor Cymuned ar
gyfer darparu gwefannau. Y disgwyl ydy i Gyngor Gwynedd fod yn ei wneud ydi
gweinyddu'r grant yma ar gyfer y Cynghorau Cymuned o fewn y Sir. Rydym yn
trafod yr elfen yma gyda’r Adran Economi Adfywio gyda’r nod o fod yn
ymgymryd â’r gwaith yma.

4 Argymhellion

4.1 Argymhellir fod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn caniatau i
swyddogion wneud ymchwil pellach ar y gwaith sydd ynghlwm â gofynion y
Mesur pan ddaw’r canllawiau llawn, a’r posibiliadau o ran defnyddio’r arian
grant. Gofynnir i’r swyddogion perthnasol drafod y mater gyda Chadeirydd y
Pwyllgor ac adrodd yn ol i gyfarfod nesaf y Pwyllgor ym Mehefin 2013.
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