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1. Mae’r pwyllgor yn ymwybodol o’r rheidrwydd sydd ar y Cyngor i wneud trefniadau i
aelodau fedru cynhyrchu adroddiad blynyddol os ydynt yn dymuno. Pwrpas yr
adroddiadau yw cefnogi cyfathrebu rhwng aelodau etholedig a’r cyhoedd, a hynny trwy
gyflwyno gwybodaeth ffeithiol o weithgareddau. Hon yw’r drydedd flwyddyn lle gall
aelodau gyflwyno adroddiadau.

2. Cynhaliwyd peilot o’r drefn yn y flwyddyn gyntaf (12/13), ac arweiniodd hyn at
gynhyrchu a chyhoeddi adroddiadau blynyddol gan 8 o aelodau, gan gofio mai un dull yn
unig yw’r adroddiadau blynyddol o fod yn cyfathrebu gyda’r etholwyr. Annogwyd pawb i
gynhyrchu adroddiad y llynedd (13/14) a gwelwyd cynnydd yn y niferoedd a
gynhyrchwyd a chyhoeddwyd, sef 26 mewn cyfanswm. Noder fod amryw o gynghorau
yn cymeryd lein gadarnach ar y mater gyda disgwyliad clir ar aelodau i gynhyrchu
adroddiad o’r fath. Yn ogystal, mae’n rhaid cydnabod mai ychydig o wybodaeth sydd yn
cael ei ddarparu i drigolion am waith cynghorwyr.

3. Un ffactor pwysig yma yw’r cyswllt rhwng yr adroddiadau blynyddol a’r papur gwyn a
drafodwyd yn ddiweddar. Roedd y papur gwyn yn ymgynghori ar newid statws
adroddiadau blynyddol i fod yn statudol. Ymhellach, roedd hefyd yn awgrymu y dylid
cynnwys ystadegau am bresenoldeb aelodau mewn cyfarfodydd/hyfforddiant fel
gwybodaeth gyhoeddus yn hytrach nag yn rhan o’r adroddiadau yn unig. Bydd y
Pwyllgor yn cofio iddo gytuno y dylai cyhoeddi adroddiadau o’r fath fod yn fandadol ar
bob aelod; cytunodd y Cabinet â’r farn honno a dyna bellach farn gyhoeddus y Cyngor ar
y mater, barn sydd wedi ei gyfleu i Lywodraeth Cymru.

4. Mewn adroddiad arall sydd gerbron y pwyllgor hwn, rwy’n esbonio’r bwriad i ddwyn
sylw penodol at waith aelodau mewn rhifyn o Newyddion Gwynedd, y rhifyn lle y
cyhoeddir cyflogau aelodau. Yn amodol ar farn y pwyllgor, y bwriad yw y byddwn yn
dweud yn benodol a yw aelod wedi cynhyrchu adroddiad blynyddol neu beidio yn y
rhifyn hwnnw. Yn ogystal, gwahoddir barn y Pwyllgor ar a ddylid cyhoeddi gwybodaeth
am bresenoldeb neu beidio yn y rhifyn hwnnw hefyd.

5. Fel yr ydych yn ymwybodol, mae templed wedi ei greu, gyda pheth o’r wybodaeth
wedi ei baratoi ymlaen llaw, er mwyn galluogi aelodau i gwblhau’r adroddiadau’n haws.
Mae templed wedi ei yrru at yr holl Aelodau, gyda chais iddynt gyflwyno eu



hadroddiadau (mewn un iaith) erbyn diwedd Mehefin ar yr hwyraf. Mae copi o’r
templed ar gyfer Adroddiadau Blynyddol 2014/15 ynghlwm fel Atodiad 1.

6. Ceisir barn y pwyllgor ar y cynigion.



ATODIAD 1
ADRODDIAD BLYNYDDOL

2014/15

Cynghorydd: XXXXX Grŵp: XXXX

Ward: xxxxx

Rol a chyfrifoldebau:
e.e. Cadeirydd XXXXXXX, ac aelod o’r Cyngor, Pwyllgor Craffu XXXXX, ac unrhyw bwyllgor arall

Bwriad yr adroddiad blynyddol:
Pwrpas yr Adroddiad Blynyddol yw i gynorthwyo etholwyr i wybod mwy am waith a gweithgareddau eu
haelodau etholedig yn ystod y flwyddyn.

Bu i mi fynychu’r Pwyllgorau canlynol: e.e.

PWYLLGOR PRESENNOL ABSENNOL YMDDIHEURIADAU

Y Cyngor 4 0 0

Pwyllgor xxxxxx 4 0 1

Pwyllgor xxxxxx 4 0 0

Unrhyw bwyllgor arall 1 0 0

Canran Presenoldeb: 93%

Bu i mi gymryd rhan yn y cyfarfodydd, seminarau, ymchwiliadau a gweithdai ychwanegol canlynol:
e.e. Fforwm Craffu

Ymchwiliad Craffu
Gweithdy Cynllun Strategol
Gweithdy Arbedion

Bu i mi gynrychioli Cyngor Gwynedd ar y cyrff
allanol canlynol:
e.e. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru
Ysgol Hirael (Llywodraethwyr Ysgol)

Bu i mi gynrychioli Cyngor Gwynedd yn y
cyfarfodydd canlynol:
e.e. Cyd-Gyfarfod Swyddogion Cefnogi

Aelodau / Arweinyddion Cefnogi Aelodau
Ymddiriedolaeth Prawf Gogledd Cymru

Bu i mi fynychu’r sesiynau hyfforddiant Dysgu a Datblygu canlynol: e.e.

Corfforaethol

Data Perfformiad Awdurdod ac Ysgolion dyddiad

Llywodraethu Ysgol a Diogelu Plant dyddiad

Polisi Gosod Tai a Chyfrifoldebau Statudol dyddiad

Materion Priodoldeb ac Apeliadau Cynllunio dyddiad

Panel Rhiantu Corfforaethol dyddiad

Ychwanegol

I-pad dyddiad

Sgiliau Cadeirio Effeithiol dyddiad

Delio gyda’r Wasg dyddiad

Cyfanswm nifer o oriau: 24

Cynhaliwyd y gweithgareddau etholaethol canlynol:



Cynhaliwyd y mentrau a’r gweithgareddau arbennig canlynol:


