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13 Mehefin 2022 
 

 
Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Bwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron ac o bell 
trwy fideo-gynhadledda, Dydd Gwener, 17 Mehefin 2022 am 10.00 am i drafod y 
materion canlynol: 
 
1.   Ymddiheuriadau  

 
2.   Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu  

 
3.   Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw 

faterion sy'n codi (Tudalennau 3 - 6) 
 

4.   Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
(Tudalennau 7 - 8) 
 

5.   Ystyried adroddiad ar Gydnabyddiaeth Ariannol i Aelodau 2022/23 - 
materion a gyfeiriwyd gan y Cyngor i'w hystyried (Tudalennau 9 - 12) 
 

6.   Ystyried adroddiad ar brotocolau presenoldeb o bell a gwe-ddarlledu 
cyfarfodydd (Tudalennau 13 - 26) 
 

7.   Ystyried Rhaglen Flaen ar gyfer 2022/23 (Tudalennau 27 - 28) 
 

8.   Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Pwyllgor 
  

 

Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae croeso i’r 
sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg yn y cyfarfod. 

 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At:  Gadeirydd ac Aelodau Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
 Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth yn unig. 

Pecyn Cyhoeddus

http://www.ceredigion.gov.uk/


Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol
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Cofnodion Cyfarfod o’r PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 
a gynhaliwyd drwy fideo-gynadledda ddydd Dydd Llun, 7 Mawrth 2022 

 
PRESENNOL:  Cynghorydd Ceredig Davies (Cadeirydd), Cynghorwyr Lloyd 
Edwards, Gwyn James, Dai Mason ac Wyn Thomas. 
 
HEFYD YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Meirion Davies, Elaine Evans, Elizabeth 
Evans, Gareth Lloyd and Ray Quant. 
 
SWYDDOGION YN BRESENNOL: Eifion Evans, Prif Weithredwr; Lowri Edwards, 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd; Arwyn Morris, 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyswllt Cwsmeriaid; Alan Morris, Rheolwr 
Corfforaethol TGCh a Rheoli Gwybodaeth; Nia Jones, Rheolwr Corfforaethol 
Gwasanaethau Democrataidd a Dwynwen Jones, Swyddog Craffu. 
 

(10.00am - 12.10pm) 
 

1 Ymddiheuriadau 
Ymddiheurodd y Cynghorydd Clive Davies am nad oedd modd iddo fod yn 

bresennol yn y cyfarfod. 

 
2 Datgelu buddianau personol / buddiannau sy'n rhagfarnu 

Dim. 
 

3 Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2021 ac 
ystyried unrhyw faterion sy'n codi 
PENDERFYNWYD nodi bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Hydref 

2021 yn gywir. 

 

Materion yn codi 

Eitem 9 – Gofynnodd yr Aelodau a fydd rhagor o gyfarfodydd gyda’r Prif 

Weithredwr cyn y cyfnod cyn-etholiad. Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi 

cyhoeddi ei Strategaeth Bontio ar 4 Mawrth 2022 a fyddai'n golygu fod yr 

ymateb i COVID-19 yng Nghymru yn mynd o bandemig i endemig.  

Cytunwyd felly nad oedd angen cyfarfod ym mis Mawrth, oni bai fod y Prif 

Weithredwr yn teimlo bod angen cyfarfod cyn y cyfnod cyn-etholiad. 

 

Eitem 13 – Gofynnodd yr Aelodau a oes diweddariad ynghylch y Panel ar 

Gydnabyddiaeth Ariannol. Nodwyd bod Panel Annibynnol Cymru ar 

Gydnabyddiaeth Ariannol wedi cyhoeddi ei adroddiad terfynol yr wythnos 

diwethaf a bod hynny’n rhy hwyr i gyflwyno adroddiad i'r Pwyllgor hwn; serch 

hynny, cadarnhawyd nad oes dim newidiadau o ran y gydnabyddiaeth 

ariannol arfaethedig, fel y disgrifir yn adroddiad drafft y Panel. Nodwyd y 

byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor yn gynnar yn ystod y 

weinyddiaeth nesaf. 

 

Eitem 14 – Gofynnodd yr Aelodau am y broses o gyflwyno ‘CLIC fersiwn 2’, 
gan nodi nad ydynt wastad yn derbyn cadarnhad fod cam gweithredu wedi ei 
gyflawni ac y dylid rhoi blaenoriaeth i ymatebion i Gynghorwyr.  
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Cadarnhaodd swyddogion ein bod yn y broses o drosglwyddo i CLIC2, a 
bydd hyn yn rhoi mynediad i’r Aelodau at wybodaeth a diweddariadau drwy 
‘Fy Nghyfrif/ My Account’.  Mae'r system wrthi’n cael ei phrofi ar hyn o bryd a 
disgwylir iddi fod yn fyw o fis nesaf ymlaen. 
 

4 Ystyried adroddiad ar Ddarpariath TGCh Aelodau yn dilyn etholiadau 
2022 
Bu i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyswllt Cwsmeriaid gyflwyno 
adroddiad i’r pwyllgor er mwyn disgrifio’r offer TGCh arfaethedig a fydd yn 
cael ei ddarparu i’r Aelodau.  Nodwyd, yn sgil pandemig COVID-19, fod 
newid mawr wedi bod tuag at ffordd fwy digidol o weithio'n gorfforaethol, 
mewn ysgolion ac yn y Cyngor. Mae hyn yn barhad o’r duedd a 
gychwynnodd flynyddoedd yn ôl i weithio mewn ffordd ddigidol yn hytrach 
nag â phapur. Mae offer hybrid wrthi’n cael ei osod yn Siambr y Cyngor a 
bydd hyn yn hwyluso dull hyblyg, gan leihau amser teithio a chostau 
Cynghorwyr a Staff. Ond bydd angen gliniadur ar yr Aelodau i gael mynediad 
i'r dull hybrid am nad oes modd ei ddefnyddio gydag Android neu Apple.   

 
Cynigiwyd bod yr Aelodau yn cael cynnig yr un ddarpariaeth â staff y cyngor, 
sef gliniadur Windows, a dwy sgrin 24”.  Gosodir cyfrif Office 365 gan 
ddarparu Word, Excel a mynediad i e-byst. Hefyd bydd Aelodau’n gallu 
gosod Office 365 ar hyd at 5 dyfais arall, i’w ddefnyddio o’u dyfeisiau 
symudol personol.  Bydd angen i’r Aelodau lofnodi cytundeb defnydd er 
mwyn gwneud defnydd personol o’r offer, o fewn rheswm.  Nodwyd bod y 
cynnig hwn yn cydymffurfio â'r gofynion o ran diogelwch, gan sicrhau gwell 
cydnerthedd seiber a bod pob Aelod yn cydymffurfio â GDPR. 

 
Darperir cyfleusterau argraffu ym Mhenmorfa a Chanolfan Rheidol, yn sgil y 
gost o ddarparu a rhedeg peiriannau argraffu personol. Bydd modd i Aelodau 
anfon dogfennau i’r ystafell bost i’w hargraffu a’u postio.  Rhoddir 
hyfforddiant priodol ar y dyfeisiau a ddarperir a bydd cymorth gan y ddesg 
gwasanaeth TGCh.   

 
Nododd yr Aelodau fod i-pads yn ddefnyddiol wrth weithio yn y gymuned, i 
ddangos dogfennau i drigolion na fyddai fel arall yn gallu mynd ar y we. 
Hefyd, i fynychu cyfarfodydd o wahanol leoliadau y tu hwnt i’r cartref.  
Gofynnodd yr Aelodau hefyd a oedd y Cyngor yn cynnig platfform diogel o 
ran i-pads i Swyddogion, nad yw wedi'i gynnig i'r Aelodau.  Nododd y 
Swyddogion fod dulliau amgen yn cael eu hystyried a bod eu 
seiberddiogelwch yn cael ei brofi, ond roedd angen sicrhau hefyd fod 
Aelodau'n gallu cael mynediad i'r system hybrid. 

 
Nododd yr Aelodau fod lawrlwytho ac argraffu papurau'r Cyngor yn gallu bod 
yn ddefnyddiol, yn enwedig wrth gadeirio cyfarfod. Cadarnhaodd y 
swyddogion y byddai dwy sgrin fawr yn cael eu darparu i hwyluso’r gwaith o 
ddarllen dogfennau ar y naill sgrin a dilyn y cyfarfod ar y llall.  Hefyd nododd 
yr Aelodau nad yw’n ymarferol teithio er mwyn argraffu.  Atgoffodd y 
Swyddogion yr Aelodau o ymrwymiad y Cyngor - flynyddoedd lawer yn ôl - i 
leihau papur, gan nodi y gwaredwyd yn llwyr â pheiriannau argraffu personol 
y Swyddogion. 
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Gofynnodd yr Aelodau a ellir defnyddio cyfrifiaduron llechen eraill e.e. 
Microsoft Tablet.  Cadarnhawyd bod llechenni arbenigol yn gallu bod yn 
gostus iawn ac y byddai angen i Aelodau ddod o hyd i gyllid i dalu’r gost 
ychwanegol.  Nododd yr Aelodau fod y papur wedi'i ysgrifennu o safbwynt 
swyddogion ac nad oedd yn cydnabod anghenion y Cynghorwyr, sy'n gofyn 
am fwy o hyblygrwydd.  Dywedwyd wrth yr Aelodau hefyd mai eu 
penderfyniad nhw yn y pen draw yw a ddylid derbyn cyngor y Swyddog 
ynghylch seiberddiogelwch. 

 
Ar ôl trafod, PENDERFYNWYD: 

(i) bod yr Aelodau, ar ôl yr etholiad, yn cael yr un offer a ddarparwyd 

i’r Aelodau presennol ym mis Ionawr pan ddatgomisiynwyd yr i-

pads; 

(ii) cyfeirio’r mater i’r Cyngor ei drafod yn ystod y weinyddiaeth nesaf. 

 
5 Ystyried diweddariad ar adroddiad a gyflwynwyd i'r Pwyllgor 

Gwasanaethau Democrataidd ar Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021 
Cyflwynodd y Rheolwr Corfforaethol ar gyfer Gwasanaethau Democrataidd 

adroddiad i’r Pwyllgor i roi gwybod am yr elfennau o Ddeddf Llywodraeth 

Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 sydd fwyaf perthnasol i’r Pwyllgor. Nodwyd 

bod protocolau amrywiol wedi'u drafftio gan gynnwys Cynllun Cyfranogiad y 

Cyhoedd, Cynllun Deisebau a phrotocol darlledu cyfarfodydd yn electronig. 

Ond rydym yn dal i aros i Lywodraeth Cymru gyhoeddi'r canllawiau statudol 

ac anstatudol. Rhagwelir y bydd yr ymgynghoriad ar y canllawiau drafft yn 

cael ei gynnal yn ystod y cyfnod cyn-etholiad, ac yn cael ei weithredu erbyn 

mis Medi 2022. 

 

Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD nodi'r diweddariad i'r adroddiad 

ynghylch yr elfennau o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) sy'n 

berthnasol i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. 

 
6 Ystyried adroddiad ar weledigaeth ar gyfer cynnal cyfarfodydd o bell o 

fis Mai 2022 
Cyflwynodd y Rheolwr Corfforaethol ar gyfer Gwasanaethau Democrataidd 
adroddiad i’r Pwyllgor i roi trosolwg o’r modd y cynhelir cyfarfodydd hybrid. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a ddylai pob Cynghorydd fynychu cyfarfodydd y 
Cyngor yn bersonol. Dywedwyd wrthynt mai diben y ddeddfwriaeth yw 
gwneud pethau’n hygyrch i’r Aelodau, gan gynnwys rhai nad ydynt yn gallu 
bod yn bresennol yn bersonol am wahanol resymau.  Gofynnodd yr Aelodau 
hefyd a fyddai terfyn ar nifer y bobl a fyddai'n gallu bod yn bresennol yn 
bersonol a dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai hyn yn dibynnu ar y 
ddeddfwriaeth ar y pryd. 
 

Ar ôl trafod, PENDERFYNWYD nodi’r weledigaeth ar gyfer cynnal 

cyfarfodydd hybrid o fis Mai 2022 ymlaen. 
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7 Ystyried adroddiad ar raglen Ymsefydlu Aelodau yn dilyn Etholiadau 
Cyngor Sir ym mis Mai 2022 
Cyflwynodd y Rheolwr Corfforaethol ar gyfer Gwasanaethau Democrataidd 
adroddiad i’r Pwyllgor  gan nodi y disgwylir rhagor o ganllawiau oddi wrth 
Weinidog Cymru. Bydd y rhain yn rhan o’r pecyn o ganllawiau statudol ac 
anstatudol sydd wrthi’n cael eu datblygu gan Lywodraeth Cymru i egluro’r 
gofynion ynghylch sefydlu a hyfforddi Cynghorwyr. Dywedwyd wrth yr 
Aelodau fod yr amserlen hyfforddiant a gyflwynwyd i'r Pwyllgor ym mis 
Hydref 2021 wedi newid i adlewyrchu'r newidiadau a ragwelir yn sgil Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), a’r anghenion hyfforddiant a 
nodwyd gan Aelodau mewn cyfarfodydd diweddar. Fe’u hatgoffwyd fod 
hyfforddiant yn orfodol cyn eistedd ar bwyllgorau megis Rheoli Datblygu a 
Thrwyddedu.  Cynghorwyd Arweinwyr Grŵp i atgoffa’u Haelodau o 
bwysigrwydd mynychu'r sesiynau hyfforddiant. 

 
Gofynnodd yr Aelodau a ddylid edrych eto ar amserau cyfarfodydd a 
hyfforddiant. Fe'u hatgoffwyd o'r arolwg rheolaidd a gynhelir, a fydd yn cael 
ei ddosbarthu ymhlith yr Aelodau yn gynnar yn ystod y weinyddiaeth nesaf. 

 
Ar ôl trafod, PENDERFYNWYD nodi’r Adroddiad. 
 

8 Ystyried adroddiad Hunan-Werthuso Craffu 
Cyflwynodd y Swyddog Craffu adroddiad i’r Pwyllgor gan nodi bod y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd wedi cytuno ym mis Ionawr 2020 i gynnal yr 
arolwg yn flynyddol a lleihau nifer y cwestiynau gyda'r nod o gynyddu 
cyfranogiad. Fodd bynnag, roedd nifer yr ymatebion wedi mynd lawr i 15 o 
gymharu â 25 yn y flwyddyn flaenorol. 

 
PENDERFYNWYD nodi’r Adroddiad. 
 
Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

a gynhaliwyd ar 17.06.2022 
 

Cadeirydd:   
 

Dyddiad:   
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CYLCH GORCHWYL Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 
 
Mae Adran 16 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 yn mynnu bod y Cyngor yn 
sefydlu Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn unol â’r Canllawiau Statudol. 
Mae’r Cylch Gorchwyl ar sail Pennod 3 o’r Canllawiau Statudol. 
 
Cylch gorchwyl y Pwyllgor 
 
Swyddogaethau’r gwasanaethau democrataidd yw: 

• Cyflawni swyddogaeth yr awdurdod lleol i benodi Pennaeth Gwasanaethau 
Democrataidd 

• Cadw golwg ar y ddarpariaeth o ran staff, adeiladau ac adnoddau eraill sydd 
ar gael i’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, er mwyn sicrhau ei bod 
yn ddigonol ar gyfer dyletswyddau’r swydd 

• Llunio adroddiadau, o leiaf bob blwyddyn, i’r cyngor llawn am y materion hyn. 
• Ystyried amseriad cyfarfodydd, a gwneud argymhellion i’r Cyngor 
• Goruchwylio hyfforddiant a datblygiad yr Aelodau 

 
Aelodaeth 
Bydd y Pwyllgor yn cynnwys chwe Aelod a benodir gan y Cyngor. 
 
Cadeirydd 
Caiff y Cadeirydd ei benodi gan y Cyngor a bydd yn gwasanaethu am gyfnod o 
ddwy flynedd ddinesig yn olynol (yn unol ag Erthygl 5.2 Rhan 2 y Cyfansoddiad). 
 
Cyfethol 
Nid yw’r Mesur yn rhoi pwerau i’r Pwyllgor gyfethol unigolion i’r Pwyllgor. 
 

Is-bwyllgorau 
Caiff y Pwyllgor benodi is-bwyllgorau yn ôl y gofyn a dirprwyo swyddogaethau iddynt.  
 
Bydd y Pwyllgor yn penodi Cadeirydd unrhyw is-bwyllgor. 
 
Dod i gyfarfodydd y Pwyllgor i ateb cwestiynau 
Mae gan y Pwyllgor (ac unrhyw is-bwyllgor) bŵer i fynnu bod unrhyw rai o Aelodau 
neu Swyddogion y Cyngor yn dod i’w gyfarfodydd i ateb cwestiynau, a gall wahodd 
unrhyw un arall y mae’n dymuno’i wahodd hefyd. Os bydd gofyn i aelod neu swyddog 
ddod i gyfarfod, rhaid iddynt ateb unrhyw gwestiwn, oni bai ei fod yn gwestiwn y 
byddai ganddynt hawl i wrthod ei ateb mewn llys barn. 
 
Mynediad at wybodaeth 
Mae Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor yn berthnasol i drafodion y Pwyllgor, 
fel y’u nodir yn Nogfen B Rhan 4 y Cyfansoddiad. 
 
Pa mor aml fydd y pwyllgor yn cyfarfod 
Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod o leiaf dair gwaith yn ystod unrhyw flwyddyn ddinesig.  
 
Gellir cynnull cyfarfod o’r Pwyllgor hefyd os bydd y Cyngor llawn yn penderfynu y 
dylid gwneud hynny, neu os bydd o leiaf draean o aelodau’r Pwyllgor yn galw am 

1  

Tudalen 7 Eitem Agenda 4



gyfarfod. 
 

Cyfrifoldeb y Cadeirydd yw sicrhau bod y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn ôl y gofyn. 
 
Canllawiau Llywodraeth Cymru 
Rhaid i’r Pwyllgor roi sylw i ganllawiau Gweinidogion Cymru pan fydd yn cyflawni’i 
swyddogaethau. 
 
Adroddiadau’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
Rhaid i’r Pwyllgor ystyried unrhyw adroddiad a gyflwynir i’r Pwyllgor gan y Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd cyn pen tri mis. Yn yr un modd, rhaid i’r Cyngor llawn 
ystyried unrhyw adroddiad a wneir gan y Pwyllgor cyn pen tri mis. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r:  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
 
Dyddiad:   17 Mehefin 2022  
 
Teitl: Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau 2022-

2023 – materion a gyfeiriwyd gan y Cyngor er mwyn i’r 
Pwyllgor eu hystyried 

 
Pwrpas yr adroddiad:  Ystyried materion a gyfeiriwyd i’r Pwyllgor i’w 

hystyried cyn gwneud argymhelliad i’r Cyngor ar 7 
Gorffennaf 2022. 

 
Cefndir 
 
Mae gofyn i'r Cyngor lunio Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau yn flynyddol er 
mwyn arfer y pwerau a roddir gan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (y Mesur) ac 
fel y’i diwygiwyd gan Adrannau 62 i 67 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) 
(Cymru) 2013, a Rheoliadau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 
Yn ogystal, rhaid i’r Rhestr fodloni gofynion Adroddiad Blynyddol y Panel Annibynnol 
ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 
 
Ar 20 Mai 2022 cyflwynwyd i’r Cyngor y Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau 
ar gyfer 2022/23. Cymeradwyodd y Cyngor y Rhestr, ac eithrio’r canlynol – cytunwyd 
i’w ohirio er mwyn i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ei ystyried ymhellach: 
 

 Paragraff 8; pwynt bwled 6 a 7 o’r blaen adroddiad –  
“Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, bydd y Cyngor 
yn cynnal cyfarfodydd hybrid, sy’n golygu na fydd angen i’r holl Gynghorwyr fod 
yn bresennol yn Siambr y Cyngor er mwyn mynychu cyfarfodydd. Dylai’r rheini 
nad ydynt yn aelodau o’r Pwyllgor perthnasol neu a wahoddir yn benodol i fod 
yn bresennol ymuno â’r cyfarfodydd o bell. 
 
“Rhaid i bresenoldeb wyneb yn wyneb mewn cynadleddau, seminarau, 
cyfarfodydd allanol a digwyddiadau hyfforddi gael caniatâd ymlaen llaw gan 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol y Gwasanaethau Democrataidd.” 
 

 Paragraff 15.1 o’r Rhestr – “Bydd aros dros nos yn cael ei ganiatáu lle mae 
busnes yr Awdurdod yn ymestyn i ddau ddiwrnod neu fwy yn unig, neu os yw’r 
lleoliad mor bell y byddai teithio’n gynnar yn y bore neu’n hwyr y nos yn 
afresymol.  Rhaid i bob arhosiad dros nos gael ei ganiatáu ymlaen llaw gan y 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd.” 
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Y rhesymau am y newidiadau arfaethedig 
 

 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021 
 

Dywed y Ddeddf fod yn “rhaid i awdurdod lleol wneud a chyhoeddi trefniadau 
at ddiben sicrhau y gellir cynnal cyfarfodydd awdurdod lleol drwy gyfrwng 
unrhyw gyfarpar neu gyfleuster arall sy’n galluogi personau nad ydynt yn yr un 
lle i fynychu’r cyfarfodydd.” 
 
Gyda chymorth grant gan Lywodraeth Cymru, mae’r Cyngor wedi buddsoddi 
mewn offer newydd yn Siambr y Cyngor sy'n galluogi’r Cyngor i fodloni’r 
gofynion statudol newydd. 
 
Mae Cam 1 y gwaith wedi’i wneud. Bydd Cam 2 yn gwella’r profiad i’r rheiny 
sy’n mynychu yn bersonol neu o bell, a bydd yn well o ran ymarferoldeb.  

   
Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym eisoes wedi gweld enghreifftiau o 
Gynghorwyr a Swyddogion yn mynychu cyfarfodydd o bell. 
 

 Amrywiaeth 
 

Ar 23 Medi 2021 bu i Gyngor Sir Ceredigion gymeradwyo Datganiad 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ‘Amrywiaeth mewn Democratiaeth’. 

 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
(CLlLC) wedi bod yn cymryd camau i hybu cydraddoldeb rhywiol ac 
amrywiaeth mewn democratiaeth leol a mynd i’r afael â’r rhwystrau a’r heriau 
ynghylch denu cynghorwyr mwy amrywiol. Nododd CLlLC mai’r rhwystrau a'r 
heriau oedd, yn fras: 

 Ymrwymiad amser ac amseroedd cyfarfodydd; 

 Diwylliant gwleidyddol a sefydliadol; 

 Gofal plant a chyfrifoldebau gofalu eraill; 

 Beirniadaeth gyhoeddus a cham-drin ar-lein; 

 Cydnabyddiaeth ariannol ac effaith ar gyflogaeth; a 

 Diffyg modelau rolau a deiliaid swyddi amrywiol. 
 

Dyma’r prif gamau a gymerwyd gan Gyngor Sir Ceredigion yn arwain at 
Etholiadau Lleol 2022, gyda’r nod o ddenu cynghorwyr mwy amrywiol: 

 Canllaw i ddarpar ymgeiswyr yn yr Etholiadau Lleol. Roedd hwn yn 
manylu ar rôl Cynghorydd, y gwahanol Bwyllgorau, y broses enwebu ac 
ati. Roedd y Canllaw hefyd yn cyfeirio at y cyfraniadau y gall y Cyngor 
eu gwneud tuag at gostau gofalu yn ogystal ag absenoldeb teuluol ac 
ati.  

 Galluogi cyfarfodydd hybrid a fydd yn rhoi hyblygrwydd i’r rheiny sydd ag 
ymrwymiadau gofalu neu ymrwymiadau gwaith; 

 Darlledu cyfarfodydd neu alluogi pobl i ymuno â chyfarfodydd o bell fel y 
gallant weld y math o drafodaethau sy'n digwydd. 
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 Carbon 
 

Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Cynllun Rheoli Carbon 2018-2023 sy’n nodi'r 
strategaeth a’r cynllun gweithredu ar gyfer lleihau allyriadau carbon yn ystod y 
cyfnod hwnnw. Mae’r Cynllun yn nodi cyfres o gamau gweithredu lle mae 
Cyngor Sir Ceredigion yn ‘gosod esiampl drwy arwain y ffordd ymhlith 
sefydliadau sector cyhoeddus’. 
 
Mae’r Cynllun yn nodi fod lleihau teithio ar fusnes yn ffordd o gyfrannu at leihau 
carbon. Bydd symud tuag at fodel hybrid yn lleihau costau yn sylweddol ac yn 
lleihau ôl troed carbon yr Aelodau a’r Swyddogion. 
 

 Cyllideb 
 

Byddwch eisoes yn ymwybodol fod Cyngor Sir Ceredigion wedi gwneud dros £50m 
o arbedion cyllideb dros y 10 mlynedd diwethaf a rhagwelir rhagor o arbedion 
sylweddol dros y tair blynedd nesaf o leiaf. 
 
Mae’r holl gyllidebau wedi’u cwtogi gan gynnwys y cyllidebau teithio ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau.  Yn ystod y cyfnod hwn mae treuliau’r Swyddogion wedi 
gostwng o tua £2.4m i £750k. Fodd bynnag, dros yr un cyfnod mae treuliau’r 
Aelodau wedi aros yn gyson ar oddeutu £45,000 y flwyddyn. 
 
Yn hanesyddol, mae Aelodau a Swyddogion wedi cael eu galw’n rheolaidd i 
gyfarfodydd yng Nghaerdydd sydd yn para dim mwy nag awr.  Mae enghreifftiau 
lle gofynnir i Aelodau a Swyddogion fynychu ail gyfarfod y diwrnod wedyn ac felly 
mae angen llety dros nos hefyd. Bydd defnyddio’r dechnoleg sydd ar gael yn 
arwain at wneud arbedion corfforaethol sylweddol ac yn gosod esiampl dda ar 
gyfer arferion gwaith yn y dyfodol ledled y wlad. 

 
 
Casgliadau 
 
Mae’r materion y tynnir sylw atynt uchod yn amlygu’r angen i reoli’n ofalus y treuliau 
am deithiau a wneir yn y Sir a thu hwnt i’r Sir. 
 
Mae’r Cyngor wedi buddsoddi mewn technoleg i alluogi Aelodau i fynychu cyfarfodydd 
o bell gan arbed costau, carbon ac amser. 
 
Rydym wrthi’n gofyn i sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, CLlLC, ac ati, sicrhau 
fod dewis bob amser i Swyddogion ac Aelodau fynychu cyfarfodydd, cynadleddau, 
hyfforddiant ac ati o bell. 
 
Mae’r pandemig wedi dangos bod mynychu cyfarfodydd o bell yn effeithiol ac yn 
effeithlon, yn enwedig ar gyfer cyfarfodydd y tu allan i’r sir.  
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Mae’r gofyniad i ofyn am ganiatâd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 
Democrataidd ar gyfer aros dros nos wedi bod ar waith ac wedi’i gymeradwyo gan y 
Cyngor ers 2017.  
 
 
Argymhelliad: Bod y Pwyllgor yn nodi’r rhesymau dros y 

newidiadau arfaethedig i’r Rhestr 
Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau 2022-
2023 ac yn gwneud argymhelliad ffurfiol i’r 
Cyngor. 

  
Atodiadau:  Dim 
    
Papurau Cefndirol: Adroddiad i’r Cyngor, 20 Mai 2022 – Rhestr 

Cydnabyddiaeth Ariannol i’r Aelodau ar gyfer 2022-
2023 (gan gynnwys Adroddiad Blynyddol Panel 
Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 
2022-2023); 

 
 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021; 
 
 Adroddiad i’r Cyngor, 23 Medi 2021 – Datganiad 

Amrywiaeth mewn Democratiaeth; 
 
 Canllaw i Ymgeiswyr ar gyfer darpar ymgeiswyr yn 

Etholiadau Lleol 2022; 
 
 Cynllun Rheoli Carbon; 
 
 Adroddiad i’r Cyngor, 3 Mawrth 2022 – Cyllideb 

2022/23; 
 
 Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2022/23 

ymlaen; 
  
 Lwfansau Aelodau yn y blynyddoedd blaenorol. 
 

  
Enw:                               Lowri Edwards 
 
Teitl swydd:                  Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 

Democrataidd  
 
Dyddiad:    08.06.2022 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i:   Y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd   
 
Dyddiad:   17 Mehefin 2022 
 
Teitl: Protocolau ar gyfer Presenoldeb a Chyfarfodydd 

Awdurdodau Lleol a Darllediadau Electronig o 
Gyfarfodydd 

 
Diben yr adroddiad:  Rhoi trosolwg i'r Aelodau ar ddeddfwriaeth sy'n 

ymwneud â chyfarfodydd hybrid a darllediadau 
electronig 

 
Cefndir 
Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn ei gwneud yn ofynnol i 
gynghorau wneud a chyhoeddi trefniadau mewn perthynas â chyfarfodydd hybrid a 
darlledu trafodion. 
 
Paratowyd protocol drafft (Atodiad A) i'w ystyried. Disgwylir i'r protocol gael ei 
ddiweddaru wrth i ni ddefnyddio'r system hybrid  ac rydym yn gosod cam 2 y system 
ac wrth i ni ddysgu o'n profiadau. 
 
 
Argymhellion: Bod y Pwyllgor yn argymell bod y Cyngor yn 

cymeradwyo'r protocolau, fel y nodir yn 
Atodiad A 

  
Atodiadau: Protocolau ar gyfer Presenoldeb mewn 

Cyfarfodydd Awdurdodau Lleol a Darllediadau 
Electronig o Gyfarfodydd.   

    
Dogfennau cefndir Deddf Llywodraeth Leolac Etholiadau (Cymru) 

2021: 
 http://senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHom

e.aspx?IId=26688  
 
Enw: Nia Jones  
  
Teitl y swydd:    Rheolwr Corfforaethol – Gwasanaethau 
Democrataidd    
Dyddiad:    06.06.2022 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



 

 

  

Fersiwn: 
Fersiwn 

Dyddiad: 
Dyddiad 

Natur y diweddariad: 
Natur y diweddariad: 

V1 05/05/2022 Drafft cyntaf 

 

 

Protocolau ar gyfer Presenoldeb mewn 

Cyfarfodydd Awdurdod Lleol a Darllediadau 

Electronig o Gyfarfodydd 

 

Mai 2022 
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Cynnwys 
 

Adran Hysbysrwydd  

0.0 Cyflwyniad – diben y ddogfen 

1.0 Presenoldeb Mewn Person neu o Bell 

1.1 Gwahoddiad i ymuno â'r cyfarfod o bell 

1.2 Darlledu cyfarfodydd yn Electronig 

1.3 Paratoadau cyn y cyfarfod 

1.4 Ffilmio'r cyfarfod 

1.5 Cadarnhad o'r siaradwr 

1.6 Cworwm 

1.7 Cyfranogiad aelodau 

1.8 Pleidleisio 

1.9 Datganiadau o fuddiant 

1.10 Cyfieithiad 

1.11 Hysbysiad o Gyfarfodydd 

1.12 Gwahardd y Cyhoedd a'r Wasg 

1.13 Terfynu'r cyfarfod 

1.14 Diwygio neu ddisodli trefniadau mewn perthynas â Phresenoldeb a Darlledu 
Cyfarfodydd yn Electronig 

1.15 Trefniadau sy'n ymwneud â Chyd-bwyllgorau 
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Cyflwyniad - Diben y ddogfen 

Mae adran 47, Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (DLlLEC2021) yn 

ei gwneud yn ofynnol i gynghorau wneud a chyhoeddi trefniadau at y diben o sicrhau, 

o 5 Mai 2022, y gall cyfarfodydd awdurdodau lleol gael eu cynnal drwy gyfrwng unrhyw 

offer neu gyfleuster arall sy’n galluogi personau nad ydynt yn yr un lle i fynychu 

cyfarfodydd,  i siarad â'i gilydd a chael eu clywed ganddynt, ac yn achos cyfarfodydd 

a ddarlledir (o dan Adran 46 o'r rheoliadau), i siarad a chael eu clywed gan ei gilydd 

ac i weld a chael eu gweld gan ei gilydd. 

Yn ogystal, mae Adran 46 DLlLEC2021yn  ei gwneud yn ofynnol i gynghorau wneud 

a chyhoeddi trefniadau er mwyn sicrhau o 5 Mai 2022- 

(a) bod darllediad o drafodaethau mewn cyfarfod y mae is-adran (2) yn gymwys 

iddo ar gael yn electronig fel y gall aelodau o'r cyhoedd nad ydynt yn bresennol 

yn y cyfarfod weld a chlywed y trafodion; 

(b) bod y trafodaethau yn cael eu darlledu wrth iddynt ddigwydd, yn ddarostyngedig 

i unrhyw eithriadau penodol; 

(c) bod y darllediad ar gael yn electronig am gyfnod penodol ar ôl y cyfarfod. 

Mae'r is-adran hon yn gymwys i drafodaethau mewn cyfarfod, neu unrhyw ran o 

gyfarfod, sy'n agored i'r cyhoedd— 

(a) prif gyngor; 

(b) unrhyw un o'r cyrff penodedig canlynol— 

(i) gweithrediaeth prif gyngor; 

(ii) pwyllgor neu is-bwyllgor i weithrediaeth prif gyngor; 

(iii) pwyllgor neu is-bwyllgor i brif gyngor; 

(iv) cyd-bwyllgor, neu is-bwyllgor i gyd-bwyllgor, o ddau neu fwy o brif 

gynghorau. 

Roedd Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 a 

ddaeth i rym ar 22 Ebrill 2020 yn  gwneud darpariaeth mewn perthynas â chyfarfodydd 

awdurdodau lleol, o ganlyniad i'r achosion o Covid-19. Mae'r rheoliadau'n ymwneud  

â chymryd rhan mewn cyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng 22 Ebrill 2020 ac 1 Mai 2021.  

O ganlyniad i'r rheoliadau hyn,  cynhaliwyd holl  gyfarfodydd Cyngor Sir Ceredigion a 

oedd ar agor i'r cyhoedd o bell, a  darlledwyd cyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet wrth 
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iddynt gael eu cynnal, a'u darparu'n electronig  am gyfnod penodol ar ôl y cyfarfod. 

Mae'r trefniadau hyn wedi parhau a byddant yn sail i'r trefniadau ar ôl 5 Mai 2022. 

Yn ogystal â'r trefniadau presennol, bydd Cyngor Sir Ceredigion hefyd yn gweithredu 

cyfarfodydd ar ffurf hybrid o 5 Mai 2022, lle gall Aelodau, Swyddogion a'r cyhoedd 

fynychu cyfarfodydd o bell neu'n bersonol. 

Crëwyd y protocol hwn, yn unol â Deddf DLlLEC2021 i ddarparu canllaw ar weithredu'r 

Rheoliadau ac i amlinellu'r broses sy’n berthnasol i gyfarfodydd cyhoeddus Cyngor Sir 

Ceredigion, ac mae'n nodi'r materion ymarferol y bydd angen mynd i'r afael â hwy 

mewn perthynas â phrotocolau ar gyfer cyfarfodydd hybrid. Mae'n seiliedig ar yr 

egwyddor o bresenoldeb llawn neu rannol o bell cyn belled â bod pobl nad ydynt yn yr 

un lle yn gallu siarad â chyfranogwyr eraill, a chael eu clywed ganddynt, ac yn achos 

cyfarfodydd sy'n cael eu darlledu i weld a chael eu gweld gan ei gilydd hefyd. 

Yn sail i'r Protocol hwn mae'r egwyddorion sylfaenol o gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad 

ar gyfer Aelodau a bod uniondeb a diogelwch unrhyw wybodaeth gyfrinachol yn cael 

ei chynnal. 

 Y nod fydd gwneud cyfarfodydd hybrid mor agos â phosibl at arferion cyfarfodydd 

arferol y Cyngor a fydd yn dilyn rheolau gweithdrefnol arferol yn y Cyfansoddiad lle bo 

hynny'n bosibl. 

 

1.0 Mynychu'n mewn person neu o bell 

Bydd Aelodau, Swyddogion ac aelodau o'r cyhoedd yn gallu mynychu cyfarfodydd y 

Cyngor sy'n agored i'r cyhoedd yn bersonol yn Swyddfeydd  Penmorfa y Cyngor, 

Aberaeron neu o bell (lle bynnag y bo'n bosibl). 

Noder y gall presenoldeb mewn person fod yn ddarostyngedig i gyfyngiadau ar 

niferoedd oherwydd lle ac unrhyw reoliadau a allai fod ar waith bryd hynny, megis y 

rheoliadau neu'r canllawiau pellter cymdeithasol 2 fetr.  Gall cyfarfodydd personol 

hefyd gael eu hatal ar unrhyw adeg os bydd rheoliadau neu ganllawiau o'r farn bod 

hynny'n angenrheidiol oherwydd COVID-19. 
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Rhoddir blaenoriaeth i Aelodau'r Pwyllgor, Swyddogion sy'n cyflwyno neu'n cynghori 

ar adroddiadau, swyddogion hwyluso, cyfieithwyr ac aelodau o'r cyhoedd sy'n annerch 

y pwyllgor. 

 

1.1 Gwahoddiad i ymuno â'r cyfarfod o bell 

Cynghorwyr 

 Anfonir  dolen electronig at gynghorwyr  ar gyfer pob cyfarfod unigol.  Ni ddylid 

rhannu'r ddolen hon ag unrhyw berson arall. 

Aelodau'r cyhoedd 

Dylai aelodau o'r cyhoedd sy'n dymuno mynychu cyfarfod o bell gysylltu â'r 

Gwasanaethau Democrataidd o leiaf 1 awr cyn dechrau'r cyfarfod i ofyn am ddolen i'r 

cyfarfod.  Ni allwn warantu y bydd ceisiadau diweddarach yn cael eu prosesu, gan y 

bydd Swyddogion yng nghlwm gyda’r broses o gychwyn y cyfarfodydd, neu'n cymryd 

cofnodion unwaith y bydd y cyfarfod wedi dechrau.  E-bostiwch eich cais at: 

democracy@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch CLIC ar 01545 570881. 

Bydd y cyfarfod electronig yn agored i'r Aelodau a'r rhai a fydd yn annerch y cyfarfod 

30 munud cyn dechrau'r cyfarfod.  Gofynnir i'r Aelodau ymuno â'r cyfarfod o leiaf 15 

munud cyn yr amser cychwyn er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu cymryd rhan.  Bydd 

mynediad at gyfieithu ar y pryd yn cael ei wirio cyn i'r cyfarfod ddechrau. 

 

1.2 Darllediadau electronig o gyfarfodydd 

Bydd cyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet llawn yn cael eu darlledu wrth iddynt gael eu 

cynnal er mwyn i aelodau o'r cyhoedd nad ydynt yn bresennol mewn person neu o 

bell allu gweld a chlywed y trafodaethau, yn amodol ar yr eithriadau canlynol: 

- ystyried gwybodaeth eithriedig / gyfrinachol (para 1.12) 

- disgresiwn y Cadeirydd i derfynu'r cyfarfod (para 1.13) 

Bydd y darlledu ar gael yn electronig am gyfnod o hyd at 6 blynedd yn dilyn y 

cyfarfod. 
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1.3 Paratoadau cyn y cyfarfod 

 Gofynnir i Aelodau'r Pwyllgor gadarnhau'r wybodaeth ganlynol gyda Hwylusydd y 

Cyfarfod cyn dyddiad y cyfarfod:  

- Presenoldeb / ymddiheuriadau 

- P'un a ydynt yn dymuno mynychu mewn person neu o bell 

- Datganiadau o fuddiant 

- Unrhyw faterion personol y maent yn dymuno eu cyflwyno 

- Rhaid i Aelodau nad ydynt yn Aelodau o'r Pwyllgor hysbysu'r Cadeirydd a'r 

hwylusydd ymlaen llaw os ydynt yn ymwybodol ymlaen llaw eu bod yn 

dymuno siarad ar eitem benodol ar yr agenda 

Gall aelodau'r cyhoedd annerch y pwyllgorau canlynol, (yn amodol ar y cylch gorchwyl 

ar gyfer annerch y pwyllgor a enwyd fel y'i cyhoeddwyd yng Nghyfansoddiad y 

Cyngor): 

a) Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 

b) Y Pwyllgor Rheoli Datblygu 

Rhaid iddynt gysylltu â'r Gwasanaethau Democrataidd erbyn canol dydd, ddeuddydd 

cyn y cyfarfod, gan gadarnhau'r canlynol: 

a) y pwyllgor y maent am annerch, a'r eitem ar yr agenda 

b) a ydynt yn dymuno mynychu mewn person neu o bell 

(i) os ydynt yn mynychu o bell, cyfeiriad e-bost er mwyn i'r ddolen gael ei 

hanfon atynt. 

 

1.4Ffilmio'r Cyfarfod 

Bydd y Cadeirydd yn atgoffa pawb ar y cychwyn bod cyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet 

yn cael eu ffilmio i'w darlledu'n fyw ac ar gael wedi hynny ar wefan ac yng nghofnod 
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archif y Cyngor.  Gellir defnyddio'r delweddau a'r recordiadau sain hefyd at ddibenion 

hyfforddi o fewn y Cyngor. 

Bydd holl Aelodau'r Cyngor sy'n cymryd rhan yng nghyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet 

yn cael eu gweld a'u clywed yn ystod y cyfarfod hwnnw. 

Ar gyfer pob cyfarfod arall sy'n agored i'r cyhoedd, mae'r ddeddfwriaeth yn ei gwneud 

yn ofynnol i Aelodau siarad a chael eu clywed gan eu gilydd.  Fodd bynnag, mae'r 

system hybrid yn caniatáu i'r rhai sy'n bresennol yn y cyfarfod weld a chael eu gweld 

gan ei gilydd yn ogystal â'r gofyniad i siarad â'i gilydd a chael eu clywed ganddynt.   

Bydd aelodau o'r cyhoedd sy'n annerch Pwyllgor Trosolwg a Chraffu, neu Bwyllgor 

Rheoli Datblygu yn weladwy ac yn glywadwy i bawb sy'n mynychu'r cyfarfod yn ystod 

eu cyflwyniad yn unig, boed mewn person neu o bell, ond gan nad yw'r cyfarfodydd 

hyn yn cael eu darlledu, ni fydd hyn ar gael i'r cyhoedd yn yr ystyr ehangach yn unol 

â chyfarfodydd y Cyngor a'r Cabinet.  

 

1.5 Cadarnhau'r siaradwr 

Fel arfer, bydd y Cadeirydd yn gwahodd y rhai sy'n bresennol i siarad yn ôl eu henw 

llawn.  Fodd bynnag, os nad yw'r siaradwr wedi'i gyflwyno, argymhellir bod pob 

unigolyn yn cyflwyno ei enw’n llawn cyn siarad, er mwyn sicrhau nad oes amheuaeth 

gan gyfranogwyr a'r rhai sy'n cymryd cofnodion pwy sy'n siarad. 

 

1.6 Cworwm 

Bydd y gofynion cworwm arferol ar gyfer cyfarfodydd fel y'u nodir yng Nghyfansoddiad 

yr Awdurdod hefyd yn berthnasol i gyfarfod hybrid. 

Os bydd unrhyw fethiant ymddangosiadol yn null fideo, neu gysylltiad cynadledda 

Aelod, dylai'r Cadeirydd benderfynu ar unwaith a yw'r cyfarfod yn dal i fod â chworwm:  

• os ydyw, yna bydd busnes y cyfarfod yn parhau; neu  

• os nad oes cworwm, yna bydd y cyfarfod yn cael ei  ohirio am gyfnod a bennir 

gan y Cadeirydd, y disgwylir iddo fod yn ddim mwy na deg neu bymtheg munud, 

er mwyn caniatáu i'r cysylltiad gael ei ailsefydlu.  
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• Os bydd unrhyw agwedd ar gyfranogiad o bell Aelod yn methu, gall y Cadeirydd 

alw am ohirio byr o hyd at bum munud i benderfynu a ellir ailsefydlu'r cysylltydd 

yn gyflym. Os na chaiff y cysylltiad ei adfer o fewn yr amser hwnnw, dylai'r 

cyfarfod barhau i ddelio â'r busnes tra bo hyn yn digwydd, ar yr amod bod 

cworwm yn y cyfarfod. 

• Os bydd y cysylltiad yn methu, bernir bod yr Aelod(au) sy’n mynychu o bell wedi 

gadael y cyfarfod ac os na ellir ail-sefydlu'r cysylltiad i'r Aelod(au) hynny cyn 

diwedd y cyfarfod, yna rhagdybir y dylai'r cyfarfod barhau i ddelio â'r 

eitem/eitemau. 

• Os caiff y cysylltiad ei ailsefydlu'n llwyddiannus, yna bernir bod yr Aelod(au) o 

bell wedi dychwelyd ar adeg yr ail-sefydlu.  

Os na ellir adfer y cysylltiad o fewn amser rhesymol, bydd y cyfarfod yn mynd rhagddo, 

ond ni fydd yr Aelod a gollodd gysylltiad yn gallu pleidleisio ar y mater dan sylw gan 

na fyddent wedi clywed yr holl ffeithiau. 

 

1.7 Cyfranogiad aelodau 

Gofynnir i aelodau'r pwyllgor perthnasol yn eu tro am eu cyfraniad i eitem gan y 

Cadeirydd. 

Dylai Aelodau allu siarad â'i gilydd a chael eu clywed ganddynt.  Pan fydd cyfarfodydd 

yn cael eu darlledu, bydd angen i Aelodau hefyd gael eu gweld a gallu gweld ei gilydd. 

Bydd yr hwylusydd wedi darparu rhestr i’r Cadeirydd o’r Aelodau nad ydynt yn aelodau 

o'r Pwyllgor sy'n dymuno siarad ar agenda benodol – yn y drefn y cawsant eu derbyn.   

Os bydd unrhyw faterion yn codi yn ystod y drafodaeth, bydd angen i Aelodau nad 

ydynt yn Aelodau o'r Pwyllgor roi gwybod i'r Cadeirydd eu bod yn dymuno siarad, drwy 

bwyso'r botwm 'Siarad' ar y system meicroffon cynrychiolwyr os yw'n mynychu'n 

bersonol, ac yn yr un modd y botwm 'Siarad' ar y sgrin os yw'n mynychu o bell. 

 

1.8 Pleidleisio 
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Ni fydd manylion am sut y pleidleisiodd yr Aelodau yn cael eu cadw na'u cofnodi oni 

bai bod Pleidlais wedi'i Chofnodi yn cael ei galw. Pan ofynnir am Bleidlais wedi'i 

Chofnodi, bydd y Cadeirydd yn galw enwau holl Aelodau'r Pwyllgor yn bresennol, yn 

nhrefn yr wyddor, a bydd gofyn i'r Aelodau gadarnhau eu pleidlais ar lafar.   

  

Mae angen i Aelodau sicrhau eu bod yn gallu aros ar-lein drwy gydol y trafodaethau 

ac yn ystod y bleidlais er mwyn cynnal uniondeb y broses o wneud penderfyniadau a 

lleihau'r cyfle i herio unrhyw benderfyniad yn gyfreithiol. 

 

1.9 Datganiad o fuddiant 

Lle bynnag y bo modd, rhaid gwneud datganiadau mewn unrhyw eitem o fusnes cyn 

y cyfarfod, ac o dan yr eitem agenda  "Buddiannau Personol a/neu Rhagfarnol". Rhaid 

i Aelodau  ddatgan eu buddiant ar lafar yn ystod y cyfarfod.  Rhaid i Aelodau nodi'r 

eitem ar yr agenda y mae eu datganiad yn ymwneud â hi, a nodi a yw eu datganiad 

yn 'bersonol' neu'n 'bersonol ac yn rhagfarnol’.  Bydd Aelodau sy'n datgan buddiant 

'personol a rhagfarnol' yn gadael Siambr y Cyngor (os ydynt yn bresennol), neu'n 

gadael y cyfarfod os ydynt yn mynychu o bell drwy gydol y drafodaeth ar yr eitem 

honno ar yr agenda. Dylai Aelodau hefyd gadarnhau a ydynt wedi cael caniatâd i 

siarad, neu i siarad a phleidleisio, gan y byddai hyn yn caniatáu i'r Aelodau aros yn y 

cyfarfod. 

Os daw'n amlwg yn ystod y cyfarfod y bydd angen i Aelod ddatgan buddiant ar ôl i'r 

eitem ar agenda Buddiant Personol fynd heibio, rhaid iddo/iddi hysbysu'r Cadeirydd 

ar unwaith drwy ddewis y botwm 'Siarad' a phan gaiff ei wahodd i siarad, i ddatgan ar 

lafar fel uchod. 

 

1.10 Cyfieithu 

Darperir cyfleuster cyfieithu y gellir ei ddefnyddio drwy ddewis yr iaith briodol drwy'r 

botwm Interpretation ar y sgrin, neu drwy ddefnyddio'r clustffonau a ddarperir os ydynt 

yn mynychu'n bersonol.  Bydd y cyfieithydd yn troi'r opsiwn cyfieithu ymlaen ac i ffwrdd 

yn ól yr angen yn ystod y cyfarfod wrth i'r pwyllgor newid o siarad Cymraeg i'r Saesneg, 
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felly ni fydd angen i unigolion sy'n mynychu'n bersonol neu o bell newid y dewis o iaith 

unwaith y bydd wedi'i bennu cyn dechrau'r cyfarfod. 

Argymhellir bod Aelodau sy'n defnyddio'r cyfleuster cyfieithu yn caniatáu digon o 

amser i sicrhau eu bod yn y lleoliadau cywir cyn i'r cyfarfod ddechrau. 

 

1.11 Hysbysiad o Gyfarfodydd 

Rhoddir hysbysiad cyhoeddus o amser y cyfarfod drwy ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor 

o leiaf dri diwrnod clir cyn y cyfarfod neu, os caiff y cyfarfod ei gynnull ar rybudd 

byrrach, yna cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.   Mae amserlen fisol o 

gyfarfodydd hefyd yn cael ei chyhoeddi ar dudalen Facebook y Cyngor. 

 

 

1.12 Gwahardd y Cyhoedd a'r Wasg  

Mae adegau pan nad yw cyfarfodydd cyngor yn agored i'r cyhoedd, pan fydd materion 

cyfrinachol, neu faterion "eithriedig" (fel y'u diffinnir yn Atodlen 12A o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 1972) yn cael eu hystyried. Atgoffir yr Aelodau bod yr eitem yn 

adroddiad eithriedig ac os ydynt yn dymuno trafod cynnwys yr adroddiad, gofynnir i 

aelodau'r cyhoedd a'r wasg adael Siambr y Cyngor os ydynt yn bresennol mewn 

person, neu i adael y cyfarfod os ydynt yn mynychu o bell. 

Bydd Hwylusydd y cyfarfod yn sicrhau nad oes unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn 

bresennol o bell nac mewn person sy'n gallu clywed neu weld y trafodion unwaith y 

bydd y cyfarfod wedi cytuno ar y gwaharddiad. Bydd gwe-ddarlledu cyfarfod yn fyw yn 

cael ei atal dros dro. 

Rhaid i bob Aelod sy'n bresennol o bell sicrhau nad oes unrhyw bersonau eraill yn 

bresennol gyda hwy nad oes ganddynt hawl i fod yn bresennol (naill ai i glywed neu i 

weld), neu i gael mynediad i eitemau eithriedig o'r fath, a/neu recordiad o’r 

trafodaethau.  Ystyrir y byddai unrhyw Aelod a oedd yn bresennol o bell a fethodd â 

datgelu bod pobl yn bresennol nad oedd ganddynt hawl o'r fath yn cael eu hystyried 

yn torri Cod Ymddygiad yr Aelodau. 
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1.13 Terfynu ffilmio'r Cyfarfod 

Mae gan y Cadeirydd y disgresiwn i derfynu neu atal ffilmio, os byddai parhau i wneud 

hynny, yn ei farn ef/hi, yn rhagfarnu'r trafodaethau neu y gallai parhau i ffilmio amharu 

ar hawliau unrhyw unigolyn.   

 

1.14 Diwygio neu ddisodli trefniadau mewn perthynas â Phresenoldeb a 

Darlledu Cyfarfodydd yn Electronig 

Bydd unrhyw ddiwygiadau neu amnewid i'r trefniadau mewn perthynas â 

Phresenoldeb a Darlledu Cyfarfodydd yn Electronig yn cael eu cyhoeddi ar wefan y 

Cyngor. 

1.15 Trefniadau sy'n ymwneud a Phwyllgorau ar y Cyd 

Bydd protocolau sy'n ymwneud â'r trefniadau ar gyfer Presenoldeb a Darlledu Cyd-

bwyllgorau yn Electronig yn cael eu cyhoeddi ar wahân. 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



Y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Blaenraglen 2022 
 

 

Dyddiad y Pwyllgor Eitem (disgrifiad/teitl)  
 

Siaradwyr gwadd 

16 Rhagfyr 2022 Monitro'r materion sy'n codi sy'n codi o Ddeddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) 2021  
 

 
 
 
 

24 Mawrth 2022 Ystyried cynnal arolwg mewn perthynas ag amseru cyfarfodydd 
 
Ystyried adolygiad o Hunanwerthuso Aelodau mewn perthynas 
ag effeithiolrwydd Trosolwg a Chraffu yng Nghyngor Sir 
Ceredigion 
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