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RHAGLEN WAITH PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

Rhif Eitem Beth mae’r Pwyllgor
i’w wneud?

SYLWADAU

9fed Mehefin 2015

1. Adroddiadau blynyddol gan
Aelodau – cyflwyno y drefn ar
gyfer adroddiadau 2014/15

Gofyn barn y Pwyllgor
ar y trefniadau.

Wedi cyflwyno

2. Presenoldeb a chyflogau Aelodau –
cyflwyno y trefniadau a’r gofynion
ynghylch cyflogau. Ymgynghori ar
y posibilrwydd o gyhoeddi
presenoldeb aelodau.

Codi ymwybyddiaeth
o’r trefniadau ac
ymgynghori ar
gyhoeddi
presenoldeb aelodau.

Wedi cyflwyno

3. Cyfweliadau Datblygiad Personol –
cyflwyno trefniadau eleni.

Gofyn barn y Pwyllgor
ar y trefniadau.

Wedi cyflwyno

4. Gwefannau Cynghorau Tref a
Chymuned – cyflwyno diweddariad
o’r gefnogaeth sydd wedi ei gynnig
i’r Cynghorau.

Derbyn gwybodaeth Wedi cyflwyno

5. Rhaglen waith – cyflwyno drafft o’r
rhaglen waith.

Trafod y rhaglen
waith a’r amserlen
ddrafft er mwyn ei
gytuno.

Wedi cyflwyno

29ain o Fedi 2015

6. Adroddiadau blynyddol gan
Aelodau – adrodd nol ar
gyflawniad adroddiadau 2014/15

Derbyn gwybodaeth Yn adrodd

7. Presenoldeb a chyflogau Aelodau –
gwybodaeth am gyflogau a
phresenoldeb aelodau ar gyfer
2014/15 cyn iddo fynd i
Newyddion Gwynedd

Derbyn gwybodaeth Yn adrodd

8. Adroddiad diweddaru gan yr Is-
grwp amrywiaeth. Cyflwyno
diweddariad o waith y grwp a’r
rhaglen waith a luniwyd.

Trafodaeth ar y
datblygiadau gan yr
is-grwp a barn ar y
cyfeiriad gan y
Pwyllgor.

Yn adrodd

9. Siarter Aelodau. Adrodd
diweddariad ar y siarter aelodau –
cyflwyno os oes darnau penodol o
waith i’w wneud.

Trafod y ffordd
ymlaen os oes angen
gwaith pellach i ennill
y Siarter.

Symud i’r 8fed o
Ragfyr

10. Materion TG – adrodd nol ar peilot Ceisio barn y Pwyllgor Yn adrodd
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‘pages’ a pheilot hyfforddiant
pellach i-pad

a phenderfynu ar y
ffordd ymlaen hefo
TG

11. Modern Gov – adrodd ar y
datblygiad a rhaglen waith

Ceisio barn y Pwyllgor
a phenderfynu ar y
ffordd ymlaen.

Yn adrodd

8fed Rhagfyr 2015

12. Gwe-ddarlledu. Adrodd ar y
flwyddyn a fu a thrafod y ffordd
ymlaen.

Ystyried y ffordd
ymlaen ynghylch
gwe-ddarlledu a’r
gost ynghlwm.

13. Mynychu o bell. Derbyn
diweddariad ar y gofynion ac
unrhyw ddatblygiadau yng
Ngwynedd.

Trafod gyda’r
Pwyllgor o ran eu
dymuniadau ar y
ffordd ymlaen yng
Ngwynedd.

14. Cyfweliadau Datblygiad Personol –
adrodd nol ar gyfweliadau Medi i
Rhagfyr a’r meysydd hyfforddiant
adnabuwyd

Ystyried y rhaglen
waith hyfforddiant, a
sut i hyrwyddo mwy o
bresenoldeb mewn
hyfforddiant a
chyfweliadau
datblygiad personol

15. Modern Gov – diweddariad ar
eitem 11

Ystyried y ffordd
ymlaen.

16. Cyflwyniad gan Gadeirydd y
Pwyllgor Safonau

Adrodd am faes
gwaith y pwyllgor.

29ain Fawrth 2015

17. Trefniadau etholiadau. Cyflwyno
syniadau cychwynnol ynghylch y
gwaith sydd angen digwydd yng
Ngwynedd wrth baratoi am
etholiadau 2017.

Ceisio barn y Pwyllgor
am y gwaith rhag-
baratoadol sydd i’w
wneud, ac efallai
ffurfio is-grwpiau i
weithredu.

18. Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor i’r
Cyngor llawn – cyflwyno drafft o
adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor
fydd i’w gyflwyno i gyfarfod y
Cyngor Llawn.

Asesu llwyddiannau a
gwaith sy’n parhau i
fynd rhagddo gan y
Pwyllgor.

Materion eraill fydd angen sylw ac angen adnabod dyddiad penodol ar eu cyfer:
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 Technoleg Gwybodaeth – tebygol o fod yn eitem barhaus ar yr agenda

 Adroddiad y Comisiwn Ffiniau – y diweddaraf ar waith y comisiwn, ei oblygiadau i
Wynedd ac i’r aelodau, a’r amserlen gweithredu

 Adroddiad ‘canlyniad’ y Papur Gwyn ynghylch Diwygio Llywodraeth Leol

 Adnabod gofynion ar gyfer y Rhaglen Hyfforddi a Datblygu Aelodau


