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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.


