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1. Yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor, cyflwynwyd rhaglen waith arfaethedig ar gyfer 

cyflwyno’r gyfundrefn: gwe-ddarlledu, sef:- 

 

DYDDIAD  GWEITHGAREDD 

Diwedd Mawrth 

2014 

Derbyn tendrau terfynol ar gyfer cynigion i ddarparu gwasanaeth 

gwe-ddarlledu i’r Cyngor 

Diwedd Ebrill, 2014 Dyfarnu cytundeb dwy flynedd i’r cwmni llwyddiannus 

Mai i Medi 2014 Cyfnod o dreialu i gynnwys:- 

• Arddangosiad o’r drefn i aelodau’r pwyllgor ac aelodau eraill 

• Sesiynau hyfforddi i aelodau a swyddogion ar y gyfundrefn 

• Recordio cyfarfodydd heb eu darlledu eto er mwyn ei brofi   

Medi i Rhagfyr 2014 Darlledu cyfarfodydd y Cyngor llawn a’r Pwyllgor Cynllunio (pan y 

cynhelir y cyfarfod hwnnw yng Nghaernarfon) 

Ionawr 2015 ymlaen Gweithredu trefn llawn o ddarlledu’r cyfarfodydd a ganlyn yn 

rheolaidd:- 

• Cyngor llawn 

• Pwyllgor Cynllunio (pan y cynhelir y cyfarfod hwnnw yng 

Nghaernarfon) 

Adolygu rhaglenni gwaith y Cabinet a’r Pwyllgor Craffu i 

ddefnyddio’r gweddill o oriau gwe-ddarlledu’r Cyngor 

Ystyried hefyd a oes materion penodol y mae’r Cyngor am eu 

gwe-ddarlledu – ee negeseuon ar faterion o bwys  

Medi 2015 Cychwyn proses o adolygu’r defnydd o’r gwasanaeth er mwyn 

dechrau asesu ei barhad ar derfyn y cytundeb presennol 

 

2. Erbyn hyn, mae’r cytundeb ar gyfer y gwaith wedi ei osod, gyda chwmni Public-i, y prif 

gwmni sydd yn gweithredu yn y maes hwn yng Nghymru wedi eu penodi i redeg trefn ar 

gytundeb dwy flynedd. Bydd un o swyddogion Public-i yn y cyfarfod i wneud cyflwyniad 

i’r pwyllgor ar y gyfundrefn a’r rhaglen ar gyfer ei gyflwyno allai edrych fymryn yn 

wahanol i’r rhaglen a amlinellwyd uchod. 

 



3. Bydd y pwyllgor yn ymwybodol o grant Llywodraeth Cymru sydd wedi cefnogi’r 

datblygiad hwn. Mae cyllid yn awr yn ei le ar gyfer ariannu’r cytundeb dwy flynedd a 

bydd yn rhaid i’r Cyngor fonitro defnydd ac effeithiolrwydd y system er mwyn 

penderfynu ar ddefnydd y system y tu hwnt i’r dyddiad hwnnw. 

 

4. Gwahoddir sylwadau’r pwyllgor 


