
CYFARFOD Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

DYDDIAD 18 Mawrth 2014

PWNC Gwefannau i Gynghorau Tref a Chymuned

PWRPAS Cyflwyno diweddariad o’r cynllun i gefnogi cynghorau
tref a chymuned i ddatblygu gwefannau

AWDUR Geraint George,
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

1. CEFNDIR

1.1 Yn 2013/14, bu i Lywodraeth Cymru ddarparu cyllid i alluogi
Awdurdodau Lleol i ddarparu grant o £500 yr un i Gynghorau Tref a
Chymuned i sefydlu gwefan.

1.2 Pwrpas y grant hwn oedd cynorthwyo Cynghorau Tref a Chymuned i
baratoi ar gyfer Mesur Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru),
sydd yn cynnwys darpariaeth sydd yn ei gwneud yn ofynnol i
gynghorau tref a chymuned i gyhoeddi gwybodaeth ar wefan; bwriad y
grant hwn yw eu cynorthwyo i gwrdd â’r gofyn hwn.

1.3 Er mwyn cyflawni hynny, bu i Gyngor Gwynedd arwyddo cytundeb
grant gyda Llywodraeth Cymru. Roedd y grant hwn yn cynnwys
£32,000 ar gyfer dyrannu grant o hyd at £500 yr un i Gynghorau Tref a
Chymuned i sefydlu gwefan.

2. DIWEDDARIAD O’R AMSERLEN A’R SEFYLLFA ARIANNU

2.1 Ar 5 Chwefror 2014, derbyniwyd gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru yn
cadarnhau fod Lesley Griffith AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a
Busnes y Llywodraeth wedi cytuno i ganiatáu i unrhyw gyllid a
dderbyniwyd ar gyfer gwe ddarlledu cyfarfodydd cyngor, mynychu o
bell, a gwefannau cynghorau cymuned i’w cario drosodd i’r flwyddyn
ariannol 2014/15.

2.2 Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod fod cynnydd i ddatblygu
gwefannau mewn rhai cynghorau cymuned wedi bod yn araf. Felly
drwy ganiatáu i’r cyllid gario drosodd, rhydd hyn gyfle i gynnig mwy o
hyblygrwydd i’w galluogi i baratoi’n well ar gyfer y gofyn fydd arnynt i
gael gwefan unwaith y bydd rhannau priodol o Fesur Llywodraeth Leol
(Democratiaeth) (Cymru) 2013 wedi did i rym, fel y bwriedir yn 2015.

3. DIWEDDARIAD AR Y GRANT YNG NGWYNEDD

3.1 Ym mis Gorffennaf, rhoddwyd cynnig i’r Cynghorau Tref a Chymuned i
ddatgan diddordeb mewn derbyn grant o hyd at £500.00 i ddatblygu



gwefan. Gan fod y swm ar gael yn gymharol isel, penderfynwyd cynnig
dau opsiwn, sef:
a) Opsiwn 1

Cyngor i sefydlu gwefan unigol, gan ymrwymo i gynnal y wefan am
isafswm o dair blynedd.

b) Opsiwn 2
Cydweithio â Chynghorau Tref a Chymuned eraill yn y sir i sefydlu
gwefan ar y cyd fyddai’n cynnwys adran i bob Cyngor unigol, gan
ymrwymo ar y cyd i gynnal y wefan am isafswm o dair blynedd.

Opsiwn 1
3.2 Penderfynwyd y byddai Cist Gwynedd yn gweinyddu’r broses grant ar

gyfer datblygu gwefan i Gynghorau Tref a Chymuned yng Ngwynedd.

3.3 Ym Medi 2013, derbyniwyd eglurder pellach gan Lywodraeth Cymru y
byddai modd i Gynghorau Tref a Chymuned ddefnyddio’r grant ar gyfer
y pwrpasau canlynol:
a) creu gwefan newydd
b) datblygu gwefan sydd eisoes yn bodoli.

3.4 Yn Tachwedd 2013, anfonwyd ffurflenni cais gan Cist Gwynedd i’r
Cynghorau Tref a Chymuned ddaru ddatgan diddordeb yn Opsiwn 1;
26 o Gynghorau Tref a Chymuned i gyd; - gyda dyddiad cau’r broses
ymgeisio ar 10 Ionawr 2014.

3.5 Hyd yma, derbyniwyd 16 o geisiadau gan Gynghorau Tref a
Chymuned, ac o’r ceisiadau yma, rhagwelir y bydd y mwyafrif ohonynt
wedi cyflawni’r gofyn o gael gwefan erbyn diwedd mis Gorffennaf 2014.

Opsiwn 2
3.6 Uned TG, Adran Gofal Cwsmer y Cyngor sydd yn arwain ar Opsiwn 2

ar y cyd gyda’r Uned Gwasanaethau Democrataidd.

3.7 Bwriad yr Uned TG yw llunio briff a gwahodd darparwyr i gyflwyno
ceisiadau mewn ymateb i’r briff erbyn canol mis Ebrill 2014, gan
bennu’r cais llwyddiannus erbyn dechrau mis Mai 2014.

3.8 Disgwylir i’r darparwr llwyddiannus gydweithio gyda’r Cynghorau Tref a
Chymuned i sefydlu gwefan ar y cyd gan gynnull cyfarfod gyda hwy ar
ddyddiad i’w bennu ym mis Mehefin 2014.

3.9 Mae gohebiaeth wedi ei anfon at y Cynghorau Tref a Chymuned yn eu
hysbysu o’r bwriad a’r amserlen uchod ar gyfer Opsiwn 2.

4 ARGYMHELLIAD

4.1 Argymhellir fod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn:-

a) parhau i gefnogi’r gwaith o hwyluso datblygiad sefydlu gwefannau i
Gynghorau Tref a Chymuned yn ystod 2014/15.


