
PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 
 
DYDD LLUN, 22 GORFFENNAF 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jones-Pritchard(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Bowden, Goodway, Lay, McKerlich, Naughton, 
Keith Parry, Sandrey a/ac Wong 
 

1 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Burke-Davies, Goddard a Kelloway.  
 
2 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAETH Y PWYLLGOR  
 
Nodwyd bod y Cyngor, yn ei gyfarfod blynyddol ar 23 Mai 2019 wedi penodi'r 
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard fel Cadeirydd y Pwyllgor hwn a'r Aelodau canlynol 
i'r Pwyllgor hwn: 
 
Cynghorwyr Bowden, Burke-Davies, Goddard, Goodway, Jones–Pritchard, Kelloway, 
Lay, McKerlich, Naughton, Keith Parry, Sandrey a Wong. 
 
3 :   CYLCH GORCHWYL  
 
Yn ei gyfarfod blynyddol ar 23 Mai 2019, cytunodd y Cyngor ar y Cylch Gorchwyl fel 
a ganlyn: 
 

 I gyflawni swyddogaeth yr awdurdod lleol drwy ddynodi Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd. 

 I barhau i adolygu digonolrwydd y ddarpariaeth o staff, adeiladau ac adnoddau 
eraill a ddarperir i gyflawni swyddogaethau gwasanaethau democrataidd yr 
Awdurdod. 

 I wneud adroddiadau, o leiaf unwaith y flwyddyn, i'r Cyngor llawn mewn 
perthynas â'r materion hyn. 

 
4 :   DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau buddiant ar gyfer y cyfarfod hwn.  
 
5 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod ar 14 Ionawr 2019 yn gofnod cywir a chawsant 
eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
6 :   DYSGU A DATBLYGU - SWYDDFA 365  
 
Croesawodd y Cadeirydd Phil Bear, Rheolwr Gwasanaethau TGCh a David Butler, 
Rheolwr Project TGCh o'r Gwasanaethau Digidol a oedd yn bresennol.   
 
Cyfeiriodd y Cadeirydd at adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd ar 
Ddysgu a Datblygu, Eitem 7, paragraff 10, tudalennau 27 a 28 a rhoi meddalwedd 
Office 365 o’r cwmwl i'r awdurdod cyfan, y bwriedir ei gwblhau erbyn Ebrill 2020.   



 
Bu'r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yn rhoi manylion y gwaith a wnaed hyd 
yn hyn gyda pheilot Office 365 gyda grŵp o Aelodau Etholedig ac yn arbennig y 
materion technegol a wynebwyd gydag Aelodau Etholedig sydd â rolau eraill gyda 
Llywodraeth ranbarthol a chenedlaethol. Roedd angen ymchwilio ymhellach i'r 
materion hyn ac felly nid oedd yn bosibl i'r Aelodau hyn gymryd rhan yn y cynllun 
peilot cychwynnol. Byddai'r cynllun peilot yn cael ei gynnal ym mis Gorffennaf a mis 
Awst er mwyn gallu datrys y gwersi a ddysgwyd cyn eu cyflwyno yn ystod y prif 
gyflwyniad i Aelodau Etholedig rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2019. 
 
Darparwyd adborth gan yr Aelodau a oedd yn rhan o’r sesiynau briffio cychwynnol ac 
roedd wedi’u heffeithio’n arbennig gan y mater dwy rôl. Adroddodd Aelodau ar eu 
profiadau wrth reoli eu cyfrif Office 365 mewn sawl rôl, gan ddefnyddio Office 365 ar 
ddyfeisiau personol ac yn arbennig y gallu i ddefnyddio'r cyfleuster mewngofnodi ar 
unrhyw le.  Roedd cynnig y Cyngor yn ymddangos i fod yn seiliedig ar seilwaith y 
Cyngor ei hun a dyfeisiau a reolir, ac nid oedd hyn yn adlewyrchu'r trefniadau 
diogelwch ar gyfer llywodraeth ranbarthol a chenedlaethol, ac roedd yn ymddangos 
ei fod yn atal y ffordd y mae Aelodau Etholedig yn gweithio.   
 
Cyfeiriodd y Rheolwr Gwasanaeth TGCh at Bolisi Defnydd Derbyniol y Cyngor, y 
prosesau dilysu ar gyfer defnyddwyr, data diogelwch ar gyfer Aelodau Etholedig fel 
Rheolwyr a Phrosesydd Data a phwysigrwydd cadw diogelwch data'r Cyngor yn unol 
â gofynion polisi cenedlaethol.  Nid oedd Aelodau Etholedig, a oedd yn defnyddio’u 
dyfeisiau personol eu hunain heb BlackBerry Works i brosesu data, yn gweithredu’n 
unol â pholisïau'r Cyngor.  
 
Cadarnhaodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd y byddai'r peilot yn cael ei 
ddefnyddio i ddod o hyd i atebion ymarferol i Aelodau Etholedig.  Roedd yn awyddus 
bod Aelodau'r Pwyllgor hwn hefyd yn ymuno â'r peilot a chadarnhaodd y byddai 
hyfforddiant pwrpasol yn cael ei drefnu mewn grwpiau bach ar gyfer aelodau 
etholedig yn ystod y cyfnod trawsnewid.  Yn ogystal, byddai'n ofynnol i'r Aelodau 
gwblhau'r modiwlau e-Ddysgu ar Seibr-Ddiogelwch.  
 
Cyfeiriodd Aelod at rôl Aelod Etholedig fel y'i rhagnodir gan Banel Taliadau 
Annibynnol Cymru a phryderon lles mewn perthynas â hygyrchedd Aelodau sydd, 
drwy ddatblygiadau mewn technoleg, yn hygyrch 24/7 a 365 diwrnod o'r flwyddyn 
gyda phwysau parhaus i ymateb i ymholiadau ar unwaith oherwydd gofynion 
negeseua gwib.  Cydnabu'r Cadeirydd fod y lles personol a'r gefnogaeth i Aelodau 
Etholedig yn rôl bwysig i'r Pwyllgor hwn ac y byddai sesiynau a gwybodaeth i gefnogi 
Aelodau yn cael eu darparu ddechrau'r Hydref.  
 
Eglurodd Rheolwr y Gwasanaeth TGCh y manteision cost i'r Cyngor o'r platfform 
mudo i Office 365 a oedd eisoes yn mynd rhagddo a'r goblygiadau i'r Cyngor yn y 
dyfodol.   
 
PENDERFYNWYD  
 
1. Cynnwys y Cynghorwyr Bowden, Lay, McKerlich a Sandrey yn y project peilot 

sy'n cael ei ddatblygu ym mis Gorffennaf a mis Awst;  
 

2. Nodwyd y trefniadau ar gyfer sesiynau Aelodau ar gyfer cyflwyno'r project o fis 
Medi i fis Rhagfyr;  



 
3. Rhaid i bob Aelod Etholedig gwblhau'r sesiynau dysgu hanfodol ar Seibr-

Ddiogelwch ar y cyd â'r cyflwyno o Office 365.  
 

 
7 :   DISGRIFIADAU RÔL AELODAU ETHOLEDIG  
 
Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr ail gyfran o Ddisgrifiadau 
Rôl Aelodau i'w hystyried:   
 

  Aelod y Pwyllgor Archwilio  

  Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio  

  Aelod y Pwyllgor Safonau a Moeseg  

  Cadeirydd y Pwyllgor Safonau a Moeseg 

 
Roedd y disgrifiadau rôl wedi'u paratoi mewn ymgynghoriad â Chadeiryddion ac 
Aelodau'r Pwyllgor Archwilio a'r Pwyllgor Safonau a Moeseg, ac fe'u hargymhellwyd 
i'w mabwysiadu gan y Pwyllgor ac yna'r Cyngor.  
   
Manylir ar restr o'r disgrifiadau rôl eraill sydd i'w cwblhau yn Atodiad E i'r adroddiad a 
gofynnodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd am estyniad i'r amserlen ar 
gyfer cwblhau'r rhestr o fis Mai 2020 i fis Gorffennaf 2020.  
 
Tynnodd y Cadeirydd sylw at rai newidiadau i ddisgrifiadau rôl y Pwyllgor Archwilio 
a’r Pwyllgor Safonau a Moeseg fel y’i cynigiwyd, yn arbennig o ran cael gwared ar 
gyfeiriadau rhyw benodol ac osgoi dyblygu manylion sydd eisoes yn Nisgrifiad Rôl 
Aelod Etholedig a gawsant eu cymeradwyo gan y Pwyllgor ar 14 Ionawr 2019 
(Cofnod Rhif 20).   
 
Codwyd nifer o faterion gan gynnwys:-  
 

 Llunio disgrifiad rôl ar wahân ar gyfer Aelodau Annibynnol a benodir i 
Bwyllgorau;   

 Y gofyniad am farn gyfreithiol ar sut y mae disgrifiadau rôl Aelodau Pwyllgorau 
unigol yn atebol i'r Cyngor Llawn.  

 Pa mor rhagnodol yw disgrifiadau rôl a sut y caiff Aelodau eu dal yn atebol, ac 
i bwy, gan nad yw rôl Cynghorydd yn swydd, ond yn ymrwymiad i wasanaethu 
dinasyddion y ddinas mewn swydd gyhoeddus.   

 Byddai disgrifiadau rôl Aelodau newydd eu hethol yn ddull defnyddiol o nodi'r 
hyn a ddisgwylir gan aelod ar bwyllgor penodol.  

 
PENDERFYNWYD  
 
1. Y caiff y disgrifiadau rôl ar gyfer  
 

  Aelod y Pwyllgor Archwilio  

  Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio  

  Aelod y Pwyllgor Safonau a Moeseg  

  Cadeirydd y Pwyllgor Safonau a Moeseg 

          eu diwygio i gynnwys y diwygiadau a nodir gan y Cadeirydd yn y cyfarfod.  
 



2. Bod Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yn ceisio cyngor cyfreithiol ar 
yr atebolrwydd a ddisgrifir yn Nisgrifiadau Rolau Aelodau'r Pwyllgor, yn 
enwedig yr atebolrwydd i'r Cyngor Llawn;  
 

3. Yn amodol ar argymhelliad 1 a 2 dylid cyflwyno'r Disgrifiadau Rôl i'r Cyngor i'w 
cymeradwyo a'u mabwysiadu yn unol â'r Atodlen.  
 

4. Bydd Disgrifiad Rôl ar wahân yn cael ei baratoi ar gyfer Aelodau Annibynnol y 
Pwyllgorau.  
 

5. Nodwyd y rhestr o Ddisgrifiadau Rôl eraill sy'n cael eu paratoi.  
 

6. Nodwyd y newid yn yr amserlen o adrodd yr holl Ddisgrifiadau Rôl i'r Cyngor 
Llawn o fis Mai 2020 i fis Gorffennaf 2020. 

 
8 :   DYSGU A DATBLYGU  
 
Darparodd yr adroddiad wybodaeth am y Rhaglen Dysgu a Datblygu Aelodau a'r 
opsiynau posibl i'w cynnwys yn y rhaglen o fis Medi i fis Rhagfyr 2019.   
 
Cymeradwyodd y Cyngor ar 28 Mawrth 2019 Strategaeth Ddysgu a Datblygu 
Aelodau Etholedig ac Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor a oedd yn nodi nifer o faterion 
i'w hystyried gan y Pwyllgor gan gynnwys Diogelwch Personol a Diogelwch Aelodau 
Etholedig; Llesiant Aelodau a’r cydbwysedd bywyd a gwaith; Mentora; datblygiad 
personol; a chymorth wrth ddefnyddio Modern.Gov.  
 
Tynnodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd sylw at y sesiynau a gynhaliwyd 
yn ystod y 6 mis diwethaf a lefel presenoldeb ym mhob digwyddiad.  Dywedodd fod y 
sesiynau ar Rôl Aelod Etholedig fel Rhiant Corfforaethol wedi cael eu gohirio i gyd-
fynd ag ail-lansiad polisïau Gwasanaethau i Blant.   
 
Cytunwyd y byddai sesiynau Aelodau ar Ddiogelwch Personol a Diogelwch yn cael 
eu cynnal yng nghyfarfodydd Grwpiau'r Pleidiau a chynigiwyd hyn i bob grŵp.  Roedd 
yr holl Aelodau hefyd wedi cael eu gwahodd i gael Asesiad Risg Diogelwch Personol 
gyda Rheolwr Diogelwch y Cyngor.  Mae canlyniadau'r asesiad hwn yn cael eu 
bwydo'n ôl i’r Aelod a Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd am unrhyw gamau 
gweithredu.  
 
Fe wnaeth Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd fanylu ar y ddau opsiwn ar 
gyfer darparu sesiynau sgiliau Cadeirio i Gadeiryddion a Dirprwy Gadeiryddion 
newydd eu hethol a rhai’r gall fod yn y dyfodol.  Yn ogystal, cyfeiriodd at fodiwl E-
ddysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol, a fydd ar gael drwy borth e-ddysgu'r Cyngor, ynghyd â'r modiwlau E-
ddysgu Seibr-Ddiogelwch.   
 
Yn dilyn trafodaethau gydag Academi Caerdydd byddai Aelodau Etholedig yn gallu 
cymryd rhan yn y sesiynau Iaith Gymraeg a ddarperir i staff yn yr Hydref.   
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor hefyd fod y Swyddfa Gartref wedi cysylltu â'r Aelod 
Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Thorne, i gynnal digwyddiadau 
gyda'r holl Aelodau Etholedig ar Strategaeth Prevent y Llywodraeth yn ogystal â 
gweithdai ar adnabod unigolion sy’n agored i’w radicaleiddio.  



 
Gwnaeth Aelodau sylwadau ar yr adroddiad a'r cyfleoedd dysgu a thrafodwyd  

 Diogelwch personol a'r broses asesu.  Roedd y Pwyllgor yn awyddus i gael 
adborth ar faint o aelodau oedd yn teimlo eu bod mewn perygl ac a oedd 
patrwm o faterion yn dod i'r amlwg.    

 Roedd Aelod a oedd wedi cynnal yr asesiad risg diogelwch yn cymeradwyo'r 
broses gan ei bod yn ennyn meddwl a dealltwriaeth o risgiau posibl a sut i'w 
lliniaru.   

 Nodwyd bod un ar ddeg o Aelodau wedi ymgymryd â'r asesiad ac roedd 
pedwar aelod wedi cael y ddyfais ddiogelwch a oedd yn gysylltiedig â'r 
ganolfan ymateb.  

 Bu'r Aelodau'n trafod asesiadau o anghenion hyfforddi a sut y byddai'r rhain 
yn cael eu cynnal ac a oedd hyn ar gyfer grwpiau gwleidyddol i'w gwblhau 
gyda'u haelodau neu a oedd proses ffurfiol a sut y gallai Aelodau Etholedig 
annibynnol gael asesiad.  Eglurodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd 
fod Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn caniatáu i bob aelod gael 
adolygiad blynyddol gan berson neu bersonau â chymwysterau addas o ran 
eu hanghenion hyfforddi a datblygu.  Er mwyn i bob un o'r 75 o Aelodau gael 
adolygiad blynyddol, cydnabuwyd y byddai angen adnodd sylweddol gyda 
chapasiti a'r cymhwyster i ymgymryd â'r dasg hon.  Awgrymwyd y dylid 
cyfeirio'r mater hwn at y Chwipiaid.  

 Trafododd yr Aelodau'r trefniadau ar gyfer mentora a threfniadau sydd ar waith 
o fewn y pleidiau gwleidyddol a'r bylchau posibl y dylid mynd i'r afael â nhw. 
Roedd hyn yn arbennig o bwysig gyda Chynghorwyr newydd yn cael eu hethol 
yn ystod y tymor gweinyddol. Awgrymwyd y dylid trafod y mater hwn gyda 
Chwipiaid y Grwpiau.  

 Mae'r Aelodau hefyd yn rheoli eu datblygiad personol eu hunain ac yn cael 
mynediad at gyrsiau neu adnoddau y tu allan i'r Cyngor y telir amdanynt yn 
aml gan yr unigolyn.   

 Trafodwyd amseriad a phresenoldeb yn y sesiynau yn enwedig sesiynau 
hanfodol a beth fydd y drefn i'r Aelodau nad ydynt yn bresennol.  Cytunwyd 
bod Aelodau angen o leiaf 4 i 6 wythnos o rybudd a bod amrywiaeth o 
amseroedd yn cael eu cynnig ar gyfer sesiynau.  Adroddwyd bod sesiynau yn 
ystod y cyfnod 'cinio' ac ar ôl 5.00pm yn cael eu mynychu'n well na sesiynau'r 
bore neu ganol y prynhawn.  

 Holodd Aelod pam fod sesiynau Arweinyddiaeth wedi'u cyfyngu i'r cynnig 
cyfyngedig sydd ar gael yng Nghymru ac a oedd y CLlL neu gyrff eraill megis 
prifysgolion Warwick a Birmingham yn rhedeg cyrsiau datblygu perthnasol.    

 
Ceisiodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd gael cymeradwyaeth y Pwyllgor i 
gynnal yr arolwg blynyddol pob aelod cyn mis Rhagfyr 2019.  Er mwyn dadansoddi 
tueddiadau byddai'r rhan fwyaf o gwestiynau'r arolwg yn aros yr un fath gyda rhai yn 
diweddaru'r cwestiynau dysgu a datblygu i ymwneud â'r cynnig dysgu a datblygu 
cyfredol gan fod arolwg 2017 yn canolbwyntio ar adborth ar Gynefino Aelodau.    
 
PENDERFYNWYD  
 
1. I baratoi Rhaglen Dysgu a Datblygu Aelodau ar gyfer Medi i Ragfyr yn seiliedig 

ar y blaenoriaethau canlynol:  
 

(a) Sgiliau Cadeirio 
Dylid gofyn i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ddarparu 



Sesiwn Sgiliau Cadeirio penodol ar gyfer Cadeiryddion sydd 
newydd eu hethol a chadeiryddion posibl y dyfodol, y gellir eu 
hategu gan gymorth mentora a chysgodi gan Aelodau 
presennol neu brofiadol sydd â sgiliau Cadeirio profedig.  

(b)  Yr Iaith Gymraeg  
Bydd sesiynau Academi Caerdydd yn cael eu dosbarthu i bob 
Aelod cyn gynted â bod y rhaglen ar gael ar gyfer mis Medi.  I'r 
Aelodau hynny na allant lofnodi'r sesiynau hyn, caiff unrhyw 
sesiwn arall fel dysgu i oedolion ei hystyried fesul achos.  

 (c) Strategaeth PREVENT  
Cytunir ar ragor o fanylion am y sesiynau atal drwy ymgynghori 
â'r Aelod Cabinet a'r swyddog arweiniol ar gyfer eu cynnwys yn 
y rhaglen.  

(ch)  Rhianta Corfforaethol  
Bydd sesiwn hanfodol ar rôl a chyfrifoldebau Aelodau fel 
Rhiant Corfforaethol yn cael ei threfnu ar y cyd â'r ail-lansio 
polisïau.  

(d) Sesiynau hanfodol dilynol yn cael eu rhaglennu ar gyfer  

 Hawliau Plant ar Waith Rhan 1 a Rhan 2  

 Diogelu Corfforaethol  
 

(dd)  Bydd modiwlau E-ddysgu hanfodol Academi Caerdydd ar gael 
i Aelodau Etholedig i gynnwys  

 modiwl E-ddysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer Trais yn 
erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol;  

 Modiwlau Seibr-Ddiogelwch 1 i 3.  

 
2. Gofynnir i Chwipiaid y Grwpiau ystyried proses gyson ar gyfer asesiadau dysgu 

a datblygiad blynyddol Aelodau Etholedig;  
 

3. Dylid trafod darparu mentora ar gyfer Aelodau Etholedig gyda Chwipiaid y 
Grwpiau.  

 
9 :   GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - MATERION GWEITHGAREDDAU A 

CHYMORTH Y GWASANAETH (I DDILYN)  
 
Cyflwynwyd adroddiad y gwasanaeth, gan gynnwys gwybodaeth am berfformiad ers 
y cyfarfod diwethaf ar 14 Ionawr 2019, er gwybodaeth ac adborth.   
 
Roedd yr adroddiad yn cynnwys data ar y defnydd gan Aelodau o System 
Ymholiadau'r Aelodau, a'r niferoedd a dulliau adrodd.  Cafwyd eglurhad ar y cynnydd 
yn nifer yr ymholiadau a gofnodwyd gan swyddogion.  Roedd y ffigurau hyn yn 
cynnwys swyddogion mewn Cyfarwyddiaethau yn ogystal â swyddogion cymorth 
Gwasanaethau Aelodau.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a allai achosion ond cael eu cau gan yr Aelod ar ôl iddynt fod 
yn fodlon â'r ymateb.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y gellid ailagor neu gysylltu 
achosion fel bod hanes achos a llwybr archwilio ar gyfer pob ymateb.   
 
Nododd yr Aelodau yr oriau gwe-ddarlledu ychwanegol a'r dyraniad arfaethedig a 
fyddai'n cynnwys cyfarfodydd Cabinet a 2 allan o 5 o gyfarfodydd mwyaf priodol y 
Pwyllgor Archwilio.  Mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch gwe-ddarlledu 



cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio gan fod y cyfarfodydd yn cynnwys eitemau eithriedig 
yn rheolaidd.  
 
Atgoffwyd y Pwyllgor mai'r dyddiad cau ar gyfer Adroddiadau Blynyddol Aelodau 
Etholedig oedd 31 Gorffennaf 2019.  Roedd pedwar unigolyn a dau adroddiad ar y 
ward wedi'u derbyn.  
 
Cyfeiriodd y Cadeirydd at gylch gwaith y Pwyllgor hwn i adolygu pa mor ddigonol yw'r 
adnoddau sydd ar gael i gyflawni swyddogaethau democrataidd y Cyngor ac yn 
benodol i gefnogi'r gofynion ar gyfer cyflwyno'r swydd 365.  Roedd Pennaeth y 
Gwasanaethau Democrataidd hefyd wedi rhoi gwybod i'r Cadeirydd am y galwadau 
ychwanegol ar y gwasanaeth yn y chwarter nesaf a oedd yn cynnwys symud i'r 
llwyfan SharePoint; diweddariadau a datblygiad Modern.Gov a chymorth i'r broses 
Apelio ym maes Addysg.  Cynigiwyd y dylai Pennaeth y Gwasanaethau 
Democrataidd baratoi adroddiad i'r Pwyllgor ei adolygu ar y ddarpariaeth o 
adnoddau.  
 
PENDERFYNWYD  
 
1. Dylid nodi'r adroddiad ar weithgareddau a gwasanaethau a chynnwys adborth 

gan y Pwyllgor ar system ymholiadau'r Aelodau fel rhan o adolygiad parhaus o'r 
system;  
 

2. Dylai’r Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd gyflwyno adroddiad i gyfarfod 
ychwanegol o'r Pwyllgor i'w alluogi i adolygu digonolrwydd yr adnoddau fel rhan 
o broses gyllidebol 2020/21.  

 
10 :   DIWEDDARIAD Y BLAENRAGLEN WAITH  
 
Derbyniodd a nododd y Pwyllgor y rhaglen waith arfaethedig ar gyfer 2019 – 2020, a 
gâi ei diweddaru i gynnwys cyfarfod ychwanegol yn unol â chais y Pwyllgor i adolygu 
adnoddau. 
 
11 :   EITEMAU BRYS  
 
Nid oedd unrhyw eitemau brys.  
 
12 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
PENDERFYNWYD – yn dilyn trafodaethau am raglennu gwaith  
 
1. y dylid trefnu cyfarfod ychwanegol o'r Pwyllgor yn yr Hydref er mwyn adolygu 

adnoddau ar gyfer gwasanaethau democrataidd; 
 

2. y dylid newid y cyfarfod a drefnwyd ym mis Ionawr 2020 i’r 13eg Ionawr 2020 am 
5.00pm er mwyn osgoi gwrthdaro â Chwipiaid y Grwpiau ac er mwyn caniatáu ar 
gyfer ystyriaeth amserol o adroddiad blynyddol y Pwyllgor i'w gyflwyno i gyfarfod 
y Cyngor ym mis Ionawr.   

   
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.10 pm 



 


