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1. Bydd aelodau’r pwyllgor yn cofio bod y pwyllgor wedi trafod mynychu pwyllgorau o 

bell yn y gorffennol. Yn ystod y trafodaethau hynny, bu cytundeb am ganiatáu mynychu 

pwyllgorau o bell o Swyddfeydd eraill y Cyngor yn Nolgellau a Phwllheli. 

 

2. Wrth gwrs mae rhai cymhlethdodau posib gyda datblygiad o’r fath o ran pethau fel y 

cworwm ar gyfer cyfarfodydd a beth sydd yn digwydd pe byddai’r offer yn methu ar 

unrhyw bwynt. Mae’r dechnoleg i alluogi’r mynediad hynny yn ei le, yn cynnwys darparu 

gwasanaethau cyfieithu drwy’r offer ac mae’n cael ei brofi cyn ei ddefnyddio’n ffurfiol. 

 

3. Mae copi drafft o Reol Gweithdrefn i’r Cyngor i geisio delio â sefyllfaoedd o’r fath 

ynghlwm er sylwadau’r pwyllgor.  

 

4. Y cwestiynau penodol sydd angen sylw gan y pwyllgor yw:- 

 

• Pa bwyllgorau y dylid eu rhestru yn 4.17.2 fel yr unig rai sy’n gymwys i gael 

presenoldeb o bell ynddynt gan fod y pwyllgor hwn yn y gorffennol wedi ffafrio 

pwyllgorau lle nad yw pleidleisio mor allweddol? 

• Sawl diwrnod o rybudd sydd ei angen – 4.17.3? 

• A oes angen rheol 4.17.4 a 4.17.5? (Mae’n rhaid cael 4.17.5 yn ôl y ddeddf). A yw 

cael dwy reol yn cymhlethu gweinyddiaeth y pwyllgor heb ychwanegu fawr at ei 

reolaeth. Mae 4.17.4 yn gwahardd aelodau sy’n ymuno o bell rhag cyfrif at y 

cworwm felly mae’n rhaid cael o leiaf chwarter aelodau’r pwyllgor yn yr ystafell 

gyfarfod. Mae 4.17.5 yn ymdrin â’r cydbwysedd rhwng y rhai sy’n ymuno o bell a’r 

rhai sydd yn yr ystafell gyfarfod  

• Pa ganran i’w gynnwys yn 4.17.5? Mae’n bosib gosod canran uwch na 30% ond nid 

is. 

 

5. Gwahoddir y pwyllgor i fynegi eu sylwadau ar y drafft fel y gellir ei brosesu i’w 

gynnwys, maes o law, yng Nghyfansoddiad y Cyngor. 

 

 



RHEOL SEFYDLOG 4.17 PRESENOLDEB O BELL 

 

4.17.1 Darperir cyfarpar fideo-gynadleddau yn swyddfeydd y Cyngor yn 

Nolgellau a Phwllheli ac yn Siambr Dafydd Orwig a Siambr Hywel Dda yng 

Nghaernarfon i ganiatáu i aelodau ymuno â phwyllgorau heb fod yn 

bresennol yn ystafell y cyfarfod (“ymuno o bell”), ar yr amodau canlynol. 

 

4.17.2 Dim ond yn [y pwyllgorau craffu,  y Pwyllgor Gwasanaethau 

Democrataidd a’r Pwyllgor Iaith] y bydd modd i aelod ymuno o bell. 

 

4.17.3 Rhaid i aelod sy’n dymuno ymuno o bell mewn pwyllgor roi o leiaf [5 

niwrnod] o rybudd i’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd. O dderbyn 

rhybudd yn unol a’r rheol hon bydd y Pennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd yn gwneud y trefniadau anghenrheidiol (gan gynnwys 

unrhyw ddarpariaeth gyfieithu) i ganiatáu i’r aelod ymuno o bell. 

 

4.17.4 Ni fydd aelod sy’n ymuno o bell yn cyfrif tuag at gworwm y cyfarfod. 

 

4.17.5 Ni fydd cworwm yn y cyfarfod ar unrhyw adeg pan fydd y nifer o aelodau 

sy’n mynychu yn yr ystafell lle cynhelir y cyfarfod yn llai na [30%]* o’r holl 

aelodau sy’n mynychu’r cyfarfod (boed yn yr ystafell gyfarfod neu’n 

ymuno o bell) 

 

4.17.6 Ni fydd unrhyw ddiffyg yn y ddarpariaeth dechnolegol (pa un ai yw 

hynny’n arwain at golli cysylltiad yn llwyr neu’n rhannol) yn annilysu 

unrhyw ran o’r trafodaethau nac yn amharu ar unrhyw bleidlais a gymerir. 

Caiff y Cadeirydd ohirio’r cyfarfod os yw o’r farn fod hynny’n briodol.  

 

 


