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CEFNDIR 
 
1. Mae System Gwe-ddarlledu y Cyngor bellach wedi bod yn llawn weithredol 

ers Ionawr 2015. 
 

2. Er mwyn paratoi at y gwe-ddarlledu cynhaliwyd dwy sesiwn hyfforddi: 
 

 26 Tachwedd 2014 - Sesiwn hyfforddi y gwahoddwyd pob aelod o’r 
Cyngor iddo. Roedd 41 yn bresennol yn cynnwys rhai aelodau o’r Pwyllgor 
Safonau. 

 12 Ionawr 2015 - Hyfforddiant gwe-ddarlledu ar gyfer Cadeiryddion ac Is-
Gadeiryddion  

 
3. Yn y sesiynau esboniwyd y rhesymeg dros gyflwyno’r system, adnabuwyd 

rhai o’r risgiau sydd ynghlwm â’i weithredu, trafodwyd canllawiau ymddwyn a 
rhai posibiliadau eraill o ran newid trefniadau cyfarfodydd y Cyngor. 

 
4. Cytunwyd ar ganllawiau syml ar gyfer defnydd aelodau. Dosbarthwyd rhain ar 

gyfer y cyfarfodydd cyntaf a oedd yn cael eu gwe-ddarlledu. Mae’r canllawiau 
hynny ynghlwm fel Atodiad A. 

 
 

5. Bellach, mae’r Cyngor wedi gwe-ddarlledu 23 o’i gyfarfodydd. Ar adeg llunio’r 
adroddiad roedd y wybodaeth am y ffigurau gwylio fel a ganlyn:- 

 

Pwyllgor  Dyddiad Gwylwyr 
Archif 

Gwylwyr 
Byw 

Cyfanswm  

Cynllunio 12/01/2015 458 175 633 

Cabinet 13/01/2015 182 71 253 

Craffu 
Gwasanaethau 12/02/2015 132 14 146 

Cabinet 19/02/2015 139 88 227 

Craffu Cymunedau 24/02/2015 191 19 210 

Cyngor 05/03/2015 240 119 359 

Cynllunio 23/03/2015 111 27 138 

Craffu 
Gwasanaethau 16/04/2015 47 14 61 

Cyngor 14/05/2015 68 5 73 

Cabinet 19/05/2015 39 6 45 



Cabinet 02/06/2015 34 5 39 

Cynllunio 15/06/2015 83 3 86 

Cabinet 23/06/2015 30 3 33 

Cyngor 09/07/2015 88 3 91 

Cabinet 14/07/2015 94 2 96 

Cabinet 30/07/2015 216 59 275 

Cynllunio 07/09/2015 95 33 128 

Cabinet 15/09/2015 115 0 115 

Craffu 
Gwasanaethau (am) 22/09/2015 55 14 69 

Craffu 
Gwasanaethau (pm) 22/09/2015 41 19 60 

Cabinet 06/10/2015 45 3 48 

Cyngor 08/10/2015 165 52 217 

Cabinet 03/11/2015 9 12 21 
 

6. Gellir gwylio’r gwe-ddarllediad yn fyw ar safle we’r Cyngor yn ystod y cyfarfod, 
neu bydd ar gael yn yr archif o fewn 48 awr i’r darllediad byw, am gyfnod o 
hyd at 6 mis.  Dyma’r cyfeiriad ar gyfer gwylio: 
 
http://www.gwynedd.public-i.tv/core/portal/home  

 
7. Noder fod yr helyw o’r gwylio yn digwydd trwy’r safle archif yn hytrach na 

gwylio darllediadau byw.  Felly, er bod y ffigurau yn gywir ar yr amser 
cyhoeddi yr adroddiad, mae’r ffigurau nodwyd yn debygol o gynyddu.   

 
8. Mae’n werth nodi bod y drefn ar gyfer peidio â chyfieithu mewn cyfarfodydd lle 

nad dderbyniwyd cais am gyfieithiad wedi bod yn weithredol. O ganlyniad i 
hyn, dros y cyfnod, cynhaliwyd 5 o’r 23 cyfarfod lle nad oedd cyfieithiad yn 
cael ei ddarparu gan nad oedd unrhyw un di-Gymraeg yn bresennol ac na 
dderbyniwyd cais i wylio a gwrando yn y Saesneg. 
 

CYMRYD STOC 
 
9. Gan ein bod yn agosau at ddiwedd blwyddyn galendr gyntaf y gwe-

ddarllediadau, mae’n briodol cymryd stoc ar y profiad er asesu i ba raddau y 
mae’r Cyngor am barhau gyda’r drefn o’r flwyddyn nesaf ymlaen. 

 
10. Nodir yma rai ystyriaethau i ddibenion hybu trafodaeth:- 

 

 Mae’r nifer sydd wedi bod yn gwylio yn gymharol fach, o gymharu gyda 
ffigurau rhai cynghorau eraill er bod gwahaniaethau amlwg rhwng 
cyfarfodydd 

 Mae llawer eto y gellir ei wneud i gynyddu diddordeb yn y gwe-
ddarllediadau 

http://www.gwynedd.public-i.tv/core/portal/home


 Mae cyfleon i aelodau unigol wneud defnydd o’r gwe-ddarllediadau i 
adrodd i etholwyr am waith y Cyngor 

 Mae arolwg diweddar o farn cynghorau eraill wedi amlygu gwahaniaeth 
barn am werth parhau efo’r ddarpariaeth. 

 Mae cyswllt rhwng y ddarpariaeth fideo a’r gallu i gynnig mynychu o bell 
mewn cyfarfodydd – allai arbed peth costau i’r Cyngor 

 Mae cost ariannol ynghlwm a pharhau â’r gwasanaeth ond mae’n 
ymddangos bod modd cyfarch peth ohono trwy ail-gyfeirio adnoddau 
presennol, yn cynnwys galluogi fwy o aelodau i fynychu o bell  

 
11. Gwahoddir barn y Pwyllgor o ran y bwriadau i’r dyfodol 



ATODIAD A 
 
GWE-DDARLLEDU – RHAI CWESTIYNAU I I AELODAU 
 
A. Paratoi ar gyfer y cyfarfod 
 

 A wyf wedi paratoi ar gyfer y cyfarfod ac yn glir am y pwyntiau / cwestiynau yr 

wyf am eu codi? 

 A wyf wedi meddwl os yw fy ymddangosiad yn cyfleu delwedd briodol ac 

addas?  

 A wyf wedi cofio diffodd fy ffon symudol cyn i‘r cyfarfod ddechrau i osgoi 

ymyrryd â’r signal? 

B. Yn y cyfarfod 
 
1. Cais i siarad:- 
 
Dylwn gofio bod y drefn yn y ddwy siambr yn wahanol:- 

 Yn Siambr Dafydd Orwig, rwyf yn gwagu’r botwm “cais i siarad” a wedyn yn 

disgwyl am wahoddiad y Cadeirydd i gyfrannu 

 Yn Siambr Hywel Dda, rwy’n ceisio tynnu sylw’r Cadeirydd trwy godi fy llaw, 

yn disgwyl am wahoddiad y Cadeirydd i gyfrannu, yn troi fy meicroffon ymlaen 

i siarad ar ôl derbyn gwahoddiad i siarad a wedyn yn ei ddiffodd ar ôl gorffen 

DS Bydd sedd gosod ar fy nghyfer yn Siambr Hywel Dda ond gallaf symud yn 
Siambr Dafydd Orwig os wyf yn  mynd â fy ngherdyn gyda mi. 
 
2. Wrth siarad 
 

 A wyf yn siarad bellter rhesymol oddi wrth y meicroffon? (ddim yn rhy agos, 

ddim yn rhy bell)  

 A yw tôn fy llais yn ddiddorol a rhesymol? 

 A wyf yn ail-adrodd yr hyn y mae rhywun arall wedi gwneud yn barod? 

 A wyf yn mynd yn rhy emosiynol am fy mod yn teimlo’n gryf ar fater a bod 

peryg y gwnaf ddweud rhywbeth y bydd yn edifar gennyf amdano? 

 A wyf yn siarad yn eglur ac ar y cyflymder iawn heb ruthro’n ormodol fel bod 

rhywun sy’n gwrando (yn cynnwys cyfieithydd) yn cael trafferth fy nilyn? 



3. Wrth wrando 
 

 A wyf yn dangos parch at siaradwyr eraill, yn arbennig felly rhai sydd â 

safbwynt wahanol? 

 A wyf yn gwrando’n iawn ac yn talu sylw i’r hyn sy’n digwydd yn yr ystafell 

gyfarfod, yn arbennig felly os wyf o fewn “shot” camera’r siaradwr ar y pryd? 

 A wyf yn cael fy ngweld yn gwrando neu a wyf yn sibrwd gyda rhywun ar fater 

arall neu’n mynd allan am baned neu sgwrs? 

 A wyf yn “chwarae” gydag unrhyw beth (llechen, biro neu declyn arall) allai 

dynnu sylw? 

C. Ar ôl y cyfarfod 
 

 A wyf yn medru dysgu unrhyw beth am fy nelwedd gyhoeddus wrth ail-wylio’r 

gwe-ddarllediad? 

 A wyf yn medru defnyddio’r gwe-ddarllediad i ledaenu gwybodaeth am yr hyn 

sy’n cael ei drafod yn y Cyngor? 

 


