
CYFARFOD Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

DYDDIAD 20 Medi 2016 

PWNC Rhaglen waith ddrafft 

PWRPAS Cyflwyno rhaglen waith ddrafft ar gyfer ystyriaeth gan y 
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1.  Mae rhaglennu gwaith ar gyfer unrhyw faes yn cael ei ystyried fel ymarfer da.  
Mae’n golygu y gellir cynllunio gwaith yn fwy effeithiol a sicrhau y rhoddir ystyriaeth 
amserol a phriodol i faterion sydd o bwys i aelodau wrth sicrhau cefnogaeth briodol 
iddynt lwyddo i gyflawni yn llwyddiannus yn eu rolau.  Mae hefyd yn golygu fod pawb yn 
ymwybodol o’r hyn sydd am gael ei drafod a phryd.  
 
2. Fodd bynnag, mewn byd sy’n prysur newid, mae’n hanfodol fod unrhyw flaen-
raglen yn un byw – hynny yw, fod y blaen-raglen yn gallu cael ei addasu a’i newid ar 
unrhyw adeg petai blaenoriaethau newydd, nad ydym yn ymwybodol ohonynt yn 
gyfredol, yn codi ac angen trafodaeth neu ystyriaeth gan y Pwyllgor ar adeg penodol. 
 
3. Cyflwynir isod ddrafft o’r materion i’w cynnwys ar y blaen-raglen waith, ynghyd ag 
argymhelliad o’r amserlen. 
 
SYLWADAU 
 
4. Gwahoddir barn y pwyllgor ar y bwriadau hyn  



 

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

14eg Mehefin 2016 

Gohirwyd y cyfarfod.  Cyfarfu’r Grwp Ffocws Etholiadau 2017 yn lle er mwyn iddynt 
gychwyn ar y gwaith pwysig o baratoi. 

20fed o Fedi 2016 

1. Adroddiad cynnydd gan Grwp Ffocws Etholiadau 
Mai 2017 

Trafod yr adroddiad a derbyn 
sylwadau’r aelodau ar y 
cynlluniau drafft. 

2. 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. 

3. Adroddiad blynyddol Cadeirydd y Pwyllgor 
Safonau 

Cyfle i dderbyn gwybodaeth 
am waith y Pwyllgor ac i holi 
unrhyw gwestiynau 

4. Polisi Cyfryngau Cymdeithasol Derbyn diweddariad a 
thrafodaeth am gyfrifon 
Facebook a Trydar 

5. Adroddiadau blynyddol gan Aelodau – adrodd 
nol ar gyflawniad adroddiadau 2015/16 

Derbyn gwybodaeth 

6. Cyrff allanol – trefniadau adrodd ar wahanol 
gyrff 

Trafodaeth ar y drefn. 

7. Rhaglen waith flynyddol y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd 

Ystyried cynnwys y rhaglen 
waith ar gyfer 2016/17 

29ain Tachwedd 2016 

8. Adroddiad cynnydd gan Grwp Ffocws Etholiadau 
Mai 2017 

Diweddariad ar yr adroddiad 
yn 1 uchod. 

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

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

10. 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. 

11. Siarter Aelodau.  

12. Modern Gov – adrodd ar ddatblygiad y rhaglen 
waith 

Ystyried y ffordd ymlaen. 

4ydd Ebrill 2017 

13. 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. 

 



Mae’n bur debyg y bydd materion eraill angen sylw’r Pwyllgor yn ystod y flwyddyn 
hefyd, ee diweddariad gan y Comisiwn Ffiniau Etholiadol. 


