
CYFARFOD 
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
 

DYDDIAD 
11 Rhagfyr 2013 
 

PWNC 
Adroddiadau Blynyddol Aelodau Etholedig 
 

PWRPAS 

Dysgu gwersi o brofiad yr aelodau o lunio Adroddiadau 
Blynyddol eleni 
 

AWDUR 

Geraint George, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
 
 

 
 
1. CEFNDIR 

1.1 Mae’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd eisoes yn ymwybodol fod 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn nodi: 
 
Rhaid i awdurdodau lleol wneud trefniadau: 
 -  I bob person sy’n aelod o’r awdurdod i 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. 

 
1.2 Bwriad yr Adroddiadau Blynyddol gan yr Aelodau Etholedig yw gwella 

cyfathrebu rhyngddynt â’r cyhoedd. Dywedodd y Gweinidog 
Llywodraeth Leol y byddai’r 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, gan alluogi’r cyhoedd i ddod o hyd i 
wybodaeth am weithgarwch eu cynghorydd lleol.  
 
 

2. ADRODDIADAU BLYNYDDOL GWYNEDD 2012/13  

2.1 Yn 2012/13, bu i’r Cyngor weithredu peilot o’r drefn yn dilyn arweiniad y 
Pwyllgor hwn, gan ei gwneud hi’n ofynnol i’r Aelod Cabinet Gofal 
Cwsmer, a Chadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn 
unig i lunio adroddiad blynyddol, er bod rhyddid i unrhyw aelod arall 
gynhyrchu adroddiad blynyddol hefyd.  

 
2.2 Canlyniad y peilot hwn oedd i 8 aelod etholedig lunio adroddiadau 

blynyddol, sef 1 aelod o’r weithrediaeth, a 7 aelod rheng-flaen. Gellir 
canfod yr adroddiadau blynyddol ar wefan y Cyngor drwy ddilyn y linc 
isod:  

 

 



 
3. ADRODDIADAU BLYNYDDOL 2013/14 

 

3.1 Er mwyn hwyluso’r ffordd i ragor o aelodau etholedig lunio adroddiad 
blynyddol yn 2013/14, ac er mwyn eu cynorthwyo i wneud hynny, 
awgrymir darparu’r canlynol fel cymorth: 
a) templed safonol ar gyfer yr adroddiad blynyddol 
b) gwybodaeth am nifer y pwyllgorau a fynychwyd yn ystod 2013/14 

(ar gyfer pob cynghorydd yn unigol) 
c) gwybodaeth am nifer yr hyfforddiant a fynychwyd yn 2013/14 (ar 

gyfer pob cynghorydd yn unigol). 
 

3.2 Bydd gweddill y gofod ar y templed (fydd wedi ei gyfyngu i un ochr A4) 
ar gael i bob aelod fanylu ar agweddau penodol o’u gwaith fel 
cynghorydd yn ystod 2013/14. 

 
3.3 Mae gohebiaeth eisoes wedi ei anfon i’r aelodau drwy Rhaeadr yn 

gofyn iddynt gadarnhau eu bwriad o lunio adroddiad blynyddol ar gyfer 
2013/14. Bydd y wybodaeth yma o gymorth i asesu’r galw a sicrhau 
adnoddau digonol i gefnogi’r aelodau i lunio adroddiadau blynyddol yn 
2013/14.  

 
 
4. ARGYMHELLION 

4.1 Argymhellir y dylid: 
 

a)  derbyn y bwriad o lunio templed yn cynnwys data am nifer y 
pwyllgorau a fynychwyd a nifer yr hyfforddiant a fynychwyd ar gyfer 
pob cynghorydd yn unigol fel ffordd o gefnogi aelodau i lunio 
adroddiadau blynyddol yn 2013/14. 

 
 


