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1. Bydd y pwyllgor yn cofio’r adroddiad yng nghyfarfod diwethaf y pwyllgor oedd yn 

son am y rhaglen waith arfaethedig ar gyfer cyflwyno gwe-ddarlledu yng Ngwynedd. 

 

2. Y diweddaraf yw bod y system wedi ei fewnosod a dros misoedd yr haf rydym wedi 

bod yn treialu mymryn ar y dechnoleg. Ddechrau Medi, bydd y swyddogion a fydd yn 

gweithredu’r system wedi derbyn yr hyfforddiant priodol a byddwn yn symud 

ymlaen yn fuan wedyn i recordio rhai cyfarfodydd heb eu darlledu. 

 

3. Ar brynhawn 26 Tachwedd, cynhelir sesiwn hyfforddiant ar gyfer yr holl aelodau ar y 

drefn gwe-ddarlledu. Rydym yn gobeithio y bydd y sesiwn hynny yn cynnwys:- 

 

• Esboniad o’r gyfundrefn, sut a pha mor aml y bydd yn cael ei ddefnyddio 

• Arddangosiad o’r system i aelodau gael blas ar sut y bydd yn gweithredu yn 

ymarferol 

• Rhannu canllawiau ynglyn â gweithrediad y system (Mae Cymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru wedi llunio canllawiau i’r diben hwn a’r bwriad yw eu 

haddasu. Mae copi o ganllawiau’r Gymdeithas ynghlwm fel atodiad i’r adroddiad 

hwn) 

 

4. O hynny tan y Nadolig, y bwriad fydd gwneud mwy o waith treialu ac ymarfer ar y 

system gyda’r trefniadau yn mynd yn fyw o ddechrau’r flwyddyn pan y mae Gwefan 

newydd y Cyngor yn cael ei lansio. 

 

5. I atgoffa’r aelodau, y bwriad yw y bydd y cyfarfodydd a ganlyn yn cael ei gwe-

ddarlledu maes o law:- 

 

• Pob cyfarfod o’r Cyngor llawn 

• Pob cyfarfod o’r Pwyllgor Cynllunio (pan y mae’n eistedd yng Nghaernarfon) 

• Bydd y gweddill o’r oriau yn cael eu defnyddio ar sail asesiad o’r materion ar 

raglenni gwaith pwyllgorau unigol (yn cynnwys y Cabinet a Chraffu) a fydd o 

ddiddordeb i’r cyhoedd 

 

6. Ceisir sylwadau’r pwyllgor 


