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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
 
Adroddiad i:    Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
 
Dyddiad:    16th Rhagfyr 2022 
 
Teitl:     Darpariaeth TGCh iPads i Aelodau  
 
Pwrpas yr adroddiad:  Rhoi gwybodaeth ar gais gan Gynghorwyr i brynu iPad 

fyddai'n cael mynediad at wasanaethau'r Cyngor. 
 
Trefniadau Presennol 
 
Ar hyn o bryd mae aelodau'n cael darpariaeth fel rhan o'u dyletswyddau, gliniadur, 
meddalwedd Microsoft O365 (E-bost, Word, Excel ac ati) a diogelwch llawn. 
 
Mae'r ddarpariaeth yn rhoi mynediad i bob Cynghorydd i'r holl wasanaethau sydd eu 
hangen arnynt i ymgymryd â'u dyletswyddau ac yn sicrhau eu bod yn cael eu 
gwarchod rhag firysau ac ymosodiadau seibr posibl.  
 
iPads 
 
Gwnaed cais i'w ystyried er mwyn rhoi opsiwn i Gynghorwyr  brynu iPad a 
ddarparwyd gan y Cyngor fel dyfais ychwanegol iddynt gyflawni eu dyletswyddau. 
 
Byddai darparu iPad i Gynghorydd i'w ddefnyddio fel dyfais amgen i gael mynediad 
i'r holl wasanaethau yn gorfod cael eu ffurfweddu i gyrraedd safonau diogelwch y 
Cynghorau a byddai angen cyllideb ychwanegol ar gyfer darparu'r dyfeisiau lluosog. 
Nid yw defnyddio iPads  ar gyfer cyfarfodydd hybrid a dogfennau darllen yn bosibl ar 
ddyfais fach ac felly nid yw'n addas fel y brif ddyfais.  
 
Yr opsiwn i Gynghorwyr brynu  iPad,  gallant brynu amrywiaeth o ddyfeisiau i gefnogi 
eu gwaith yn y gymuned a gall y dyfeisiau personol hynny gael mynediad  at eu cyfrif 
Microsoft O365 trwy fewngofnodi gwe diogel a fyddai'n caniatáu iddynt storio 
dogfennau a chael mynediad at eu e-byst. 
 
Gall Cynghorwyr ychwanegu eu cyfrif Microsoft O365 i unrhyw ddyfais bersonol, 
boed yn ffôn symudol, iPad, Apple Mac, tabled Android neu ddyfais Windows a 
gwneud defnydd llawn o'r adnoddau hynny.  
 
Rydym yn atgoffa Cynghorwyr sy'n defnyddio eu dyfeisiau eu hunain i gael mynediad 
i'w cyfrif Awdurdod o Microsoft 365, fod yn rhaid iddynt gynnal eu gofynion dyfais a 
diogelwch data trwy gynnal y system weithredu  gyfredol patsio a mynediad PIN neu 
Gyfrinair i'r ddyfais, gall methu â gwneud hynny osod cyfyngiadau neu wrthod 
mynediad at adnoddau Microsoft O365 os na fodlonir y disgwyliadau diogelwch 
sylfaenol.    
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Argymhelliad 
 
Mae'r Cyngor eisoes yn darparu system TGCh (gliniadur a meddalwedd ategol) sy'n 
diwallu anghenion Cynghorydd o dan y canllawiau. 
 
Atodiadau: Dim 
    
Dogfennau cefndir: Dim 
 
Enw                               Arwyn Morris 
 
Teitl Swydd:                  Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 

Cyswllt Cwsmeriaid   
 
Dyddiad:     28.1 1.2022 
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