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1. Yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11eg o Orffennaf 2017, nodwyd fod gan y Pwyllgor rôl i 

gynorthwyo y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd wrth ddatblygu cefnogaeth i 
aelodau, gan sicrhau bod staff ac adnoddau digonol yn cael eu darparu i gefnogi 
aelodau.     
 

2. Wrth ystyried cefnogaeth ar gyfer aelodau, mae rhai materion wedi codi trwy 
amrywiol fforymau sy’n addas i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd eu trafod er 
mwyn adnabod ffordd posib ymlaen.   

 
3. Lleoliadau Cyfarfodydd.  Mae sylwadau wedi eu derbyn fod gofynion mynychu/teithio 

i gyfarfodydd (boed yn ffurfiol, anffurfiol neu yn hyfforddiant) yn cymryd llawer iawn o 
amser, a bod ymdeimlad fod nifer o’r cyfarfodydd hyd yma wedi eu lleoli yng 
Nghaernarfon.  Tra’n deall fod rhai cyfarfodydd ar ddechrau’r Cyngor yn annatod 
wedi gorfod cael eu cynnal yng Nghaernarfon (ee dau ddiwrnod anwytho), roedd y 
sylwadau dderbyniwyd ynghylch adnabod ffyrdd eraill o gyfarfodydd ar gyfer y 
dyfodol.  Cafwyd nifer o awgrymiadau ynghylch y ffordd ymlaen, yn eu mysg: 

 

 lleoli rhai cyfarfodydd (ble’n bosib) ym Mhenrhyn 

 gwella’r defnydd o fideo gynhadledd a’i ddefnyddio yn fwy aml, yn arbennig ar 
gyfer cyfarfodydd anffurfiol 

 cynnal hyfforddiant mewn modd gwahanol ee yn y fforymau ardal, recordio 
hyfforddiant fel bo modd i aelodau wylio’r prif rannau, hyfforddiant webinar.  

 Gwella’r defnydd o “Skype for business”  .   
 
4. Cysylltu ag Adrannau, gwybodaeth a chyfathrebu gan Adrannau.  

 Mae’r elfen am gysylltu gydag adrannau yn derbyn sylw yn yr adroddiad 
“Cyfweliadau Datblygiad Personol” ble’r awgrymir sefydlu is-grwp i sicrhau fod 
y porth aelodau yn gyfredol ac yn hawdd i’w ddefnyddio gan aelodau.   

 Derbyniwyd sylwadau gan rhai aelodau oedd yn anhapus fod datblygiadau 
wedi digwydd yn eu ward ac nad oedd cyswllt wedi bod gyda hwy fel aelod 
lleol cyn i’r datblygiad ddigwydd.  Gofynnir am sylwadau’r pwyllgor.   

 
5. Cyhoeddi cyfeiriadau Aelodau ar y we. 

Mae achos difrifol diweddar llofruddiaeth yr Aelod Seneddol Jo Cox wedi dod a 
diogelwch unrhyw un sy’n gweithredu mewn swyddogaeth i gynorthwyo’r cyhoedd i 
flaen ein meddyliau i gyd.  Mae diogelwch personol yn hynod bwysig i holl aelodau’r 
Cyngor, yn arbennig pan fo aelodau etholedig yn cynorthwyo unigolion bregus yn eu 
cymuned.  Mae rhai aelodau wedi cysylltu gyda chais i beidio cyhoeddi eu cyfeiriad 



  

personol ar y safle we.  Gan fod posib i aelodau’r cyhoedd gysylltu a’u aelod lleol trwy 
rif ffon neu trwy gyfeiriad e-bost swyddogol cynghorwyr, mae’r gwasanaeth wedi 
ymateb drwy beidio cyhoeddi cyfeiriadau aelodau sydd ddim yn dymuno hynny ar y 
safle we.  Gellir sicrhau fod unrhyw ohebiaeth ysgrifenedig yn cael ei yrru ymlaen at 
swyddfa grwp penodol neu dynnu’r cyfeiriad yn llwyr.   
 

6. Gwahoddir sylwadau’r Pwyllgor ar yr uchod.  


