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Darpariaeth Llechen 
 
1. Mae cryn drafodaethau wedi bod yn y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
ynghylch darpariaeth llechen (i-pads).  Yn y cyfarfod diwethaf, penderfynwyd y byddai’r 
uned hyfforddiant yn trefnu hyfforddiant pellach ar gyfer yr i-pads gydag arbenigwr 
allanol.    
 
2.  Rydym wedi cael rhywfaint o drafferth yn adnabod dyddiadau ar gyfer yr 
hyfforddiant ac wedi gorfod gohirio y dyddiad am amrywiol resymau.  Bellach, fodd 
bynnag, gallaf adrodd fod y sesiwn gyntaf i’w gynnal ar dydd Gwener, 26 Mehefin, 2015.  
Yn unol â’r hyn gafodd ei gyd-weld, bydd y sesiwn gyntaf yn sesiwn peilot, ac wedi ei 
gyfyngu ar gyfer tua 8 aelod etholedig.  Yn ddibynnol ar yr adborth o’r sesiwn hwnnw, 
byddwn yn bwrw ymlaen wedyn ac yn trefnu sesiynau pellach o’r hyfforddiant.  Mae’n 
debygol y bydd yn parhau i fod mewn grwpiau bychain, ond byddwn yn ystyried 
gofynion hyfforddiant, gofynion iaith a lleoliadau wrth wneud trefniadau.   
 
3.  Noder, os oes unrhyw aelod angen cymorth technegol, gellir cysylltu gyda desg 
gymorth TG ar 01286 679114.  Os oes aelod yn dymuno arweiniad ar sut i ddefnyddio’r i-
pad yn well, gellir cysylltu gyda Cara yn yr uned hyfforddiant i drefnu sesiwn 1 – 1.   
 
Modern Gov 
 
4.  System gweinyddu pwyllgorau yn electronaidd yw Modern Gov.  Penderfynwyd 
prynu y system newydd er mwyn gwella nifer o elfennau: 
 

 Llif gwaith papurau pwyllgor a gwasanaethau Aelodau 

 Y dull o gyhoeddi deunydd ar bwyllgorau ac ati ar wefan newydd y Cyngor a oedd 
yn cynnig gwell budd na cheisio defnyddio meddalwedd y wefan newydd i 
gyflawni’r un gwaith. 

 
5.  Mae system am ein galluogi i weinyddu pwyllgorau yn fwy effeithiol, ac mae’r 
manteision hefyd yn cynnwys gallu asio gyda’r system gwe-ddarlledu sydd gan y Cyngor.  
Buddion eraill clir yw: 
 



 Y System wedi ei brofi yn y farchnad yn helaeth gan gynghorau eraill gyda’r 
mwyafrif llethol o gynghorau Cymru a Llywodraeth Cymru yn ei ddefnyddio 

 Cynghorau cyfagos eisoes yn defnyddio’r system yn golygu hwyluso cydweithioi 
ar draw cynghorau a hefyd, pe byddai uno cynghorau yn digwydd, y byddai modd 
dod i ben â’r elfen hon yn ddi-drafferth 

 Cydymffurfiaeth llwyr a gofynion Polisi Iaith y Cyngor 

 Y gallu i blethu gyda Chyfundrefn Gwe-ddarlledu’r Cyngor 

 Tim Datblygiad y Wefan yn croesawu hwn fel cyfrwng gwell i gyfarch anghenion 
yr elfennau democrataidd o Wefan y Cyngor 

 

6.  Mae’r costau ynghlwm â phrynu’r system eisoes wedi eu cwrdd o adnoddau wedi ei 
glustoni yng nghronfeydd y Cynllun Strategol. 
 
7.  Mae’r gwaith cefndirol a pharatoadol yn cychwyn yn fuan iawn.  Bwriedir cynnal 
sesiynau Hyfforddiant penodol i holl Aelodau etholedig ym mis Tachwedd ar y system a’i 
defnydd.   
 
Gwefannau Cynghorau Tref a Chymuned  
 

8.  Adroddiad ar lafar i’w dderbyn gan yr Uwch Reolwr Technoleg Gwybodaeth. 
 
 
SYLWADAU 
 

 Gwahoddir barn y pwyllgor ar y bwriadau hyn  
 
 


