
PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 
 
DYDD LLUN, 13 IONAWR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jones-Pritchard(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr McKerlich, Naughton, Keith Parry, Sandrey a/ac 
Wong 
 

20 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau o'u cyfrifoldeb dan Ran III Cod Ymddygiad yr 
Aelodau i ddatgan unrhyw fuddiant yn gyffredinol a chwblhau ffurflenni buddiannau 
personol ar ddechrau'r cyfarfod ac yna, cyn dechrau trafod yr eitem dan sylw, nodi a 
yw'n fuddiant personol neu sy'n rhagfarnol.  Os yw'r buddiant yn rhagfarnol, gofynnir i 
Aelodau adael y cyfarfod ac os yw'r buddiant yn bersonol, bydd Aelodau'n cael eu 
gwahodd i aros, siarad a phleidleisio.  
 
 
21 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Hydref 2019 yn gofnod 
cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd.  
 
22 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR GWASANAETHAU 

DEMOCRATAIDD 2019  
 
Darparwyd yr Adroddiad Blynyddol drafft i'r Pwyllgor cyn iddo gael ei gyflwyno i'r 
Cyngor ym mis Ionawr 2020. 
 
Nodwyd i’r Pwyllgor mai’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer ymatebion 
Gwasanaethau Aelodau oedd 10 diwrnod. 
 
Croesawodd Aelodau'r Pwyllgor y cyrsiau iaith Gymraeg a oedd ar gael i'w defnyddio 
ar-lein. 
 
PENDERFYNWYD:   CYTUNODD y Pwyllgor i: 
 

1. Rhoddwyd sylwadau ar gynnwys Adroddiad Blynyddol 2019 y Pwyllgor. 
 

2. Rhoddwyd awdurdod dirprwyedig i Bennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor i gwblhau'r Adroddiad Blynyddol 
gan ystyried y sylwadau a gafwyd gan Aelodau’r Pwyllgor; a 
 

3. Chymeradwyo bod y Cadeirydd yn cyflwyno'r Adroddiad Blynyddol i'r Cyngor 
ym mis Ionawr 2020.  

  
 
23 :   DIWEDDARIAD AR DDATBLYGU AELODAU  
 
Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y cynnydd a wnaed wrth drefnu 
pynciau fel rhan o'r Rhaglen Datblygu Aelodau. 



 
Trafododd y Pwyllgor Hawliau Plant mewn Ymarfer Rhan 1 a Rhan 2 a'r modd na 
ddylai'r dyddiadau fod yn cyd-daro â gwyliau'r Pasg. 
 
Awgrymodd y Pwyllgor y dylid cysylltu â'r Aelodau i weld pa hyfforddiant sydd angen 
arnynt a pha adegau oedd yn addas i gynnal y digwyddiadau ar gyfer Hawliau Plant 
mewn Ymarfer. 
 
Cynghorwyd y Pwyllgor y dylid hysbysu Arweinwyr a Chwipiaid Grwpiau am 
bresenoldeb yr Aelodau mewn digwyddiadau hyfforddi o Fai 2017. 
 
Rhoddwyd gwybod i Aelodau'r Pwyllgor am y rhaglenni hyfforddiant canlynol sy'n 
cael eu trefnu: 
 

 Cynllunio ar gyfer Aelodau Wardiau 

 Briffiau Cyllideb Gorfforaethol 

 Briffiau Cyllideb Graffu 
 
Roedd Sgiliau Cadeirio hefyd wrthi'n cael ei ddatblygu drwy CLlLC 
 
Roedd PREVENT yn cael ei gydlynu'n gorfforaethol a byddai'n cael ei gynnal ddydd 
Llun 3 Chwefror 2020 fel sesiwn friffio unwaith yn unig.  
 
Roedd y Porth E-ddysgu wedi'i lansio ac roedd yr Aelodau'n cael cyfrineiriau er mwyn 
gallu defnyddio'r gwasanaeth. Byddai Ymwybyddiaeth o Dwyll hefyd yn cael ei 
gynnwys yn yr Atodlen. 
 
Roedd Aelodau'r Pwyllgor yn pryderu bod materion yn codi mewn perthynas â 
defnyddio'r modiwlau E-ddysgu, gan gynnwys mynediad at dystysgrifau.  
 
CAM GWEITHREDU: GJ i wirio mynediad i dystysgrifau gyda'r Academi. 
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod y Pwyllgor, ar 22 Gorffennaf 2019, wedi penderfynu: 
 
Diwygio Strategaeth Dysgu a Datblygu Aelodau Etholedig i ddileu'r term 'hanfodol' o 
gategoreiddio gweithgareddau datblygu aelodau oni bai ei fod yn God Ymddygiad 
neu hyfforddiant Cynllunio a Thrwyddedu. Y system raddio bresennol oedd: 
 

 Hanfodol 

 Cynghorol 

 Dewisol 
 
Wrth adolygu'r system raddio, nodwyd y gellid defnyddio nifer o opsiynau i gyflawni'r 
gofyniad hwn.  Y dewis symlaf oedd newid y gair "hanfodol" i air tebyg fel 
angenrheidiol, pwysig, hollbwysig neu allweddol. 
 
Nododd Aelodau'r Pwyllgor y Grwpio a oedd wedi'i ddarparu yn y siart wrth ochr y 
disgrifiad ac roeddent o'r farn bod Aelod Profiadol yn y swydd am un tymor ac nid 
blwyddyn. 
 
Nododd yr Aelodau'r gofynion hyfforddi Gorfodol a oedd yn cynnwys Cynllunio, 
Trwyddedu a Chod Ymddygiad 



 
Nododd y Pwyllgor y matrics newydd ei ddatblygu, a oedd yn adlewyrchu gofynion 
gweithgaredd dysgu.  Roedd hyn yn cynnwys y categorïau canlynol: 
 

 Gorfodol  

 Angenrheidiol 

 Buddiol 

 Defnyddiol 
 
Trafododd yr Aelodau hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad oedd yn cael ei redeg gan y 
Swyddog Monitro. 
 
Awgrymodd y Pwyllgor y dylid newid y gair angenrheidiol i argymhellir. 
 
Roedd y Pwyllgor yn awyddus i gael hyfforddiant ar y CDLl. 
 
CAM GWEITHREDU: GJ i gysylltu â James Clemence mewn perthynas â 
hyfforddiant ar y Cynllun Datblygu Lleol.  
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i: 
 

(1) Nodi'r pynciau sy'n cael eu hamserlennu yn y Rhaglen Datblygu Aelodau. 
 

(2)  Cymeradwyo cynnwys y modiwl Ymwybyddiaeth o Dwyll yn y Porth E-ddysgu 
ac i bob aelod etholedig gwblhau'r modiwl hwn erbyn 31 Gorffennaf 2020. 
 

(3) Ystyried y cynnig ar gyfer categoreiddio a blaenoriaethu gweithgareddau 
dysgu a chymeradwyo gweithredu proses beilot briodol tan yr adolygiad llawn 
o Strategaeth Dysgu a Datblygu Aelodau Etholedig ar ddiwedd 2020. 

 
 
 
 
 
24 :   BIL LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU)  
 
Cafodd y Pwyllgor amlinelliad o'r Bil Llywodraeth Leol ac etholiadau (Cymru).  
 
Hysbyswyd y Pwyllgor nad oedd ymestyn yr etholfraint i bleidleisio i bobl ifanc 16 ac 
17 oed yn berthnasol i etholiad Cynulliad Cymru’n unig ac nid i Etholiadau 
Llywodraeth Leol 2022. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r Memorandwm Esboniadol yn cael ei gyflwyno 
gan amlinellu trefniadau pellach a ragnodir yn y canllawiau. 
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor bod digon o arian yn y cronfeydd wrth gefn a oedd wedi 
cefnogi'r pedwar Isetholiad a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn flaenorol. 
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor y byddai canllawiau pellach yn cael eu darparu mewn 
perthynas â'r cynnig i we-ddarlledu pob cyfarfod cyhoeddus yn y dyfodol.  
 
Trafododd aelodau'r Pwyllgor ffigurau gwylio'r cyfarfodydd a'r hyn a welwyd fwyaf. 



 
Tynnodd y Pwyllgor sylw at bresenoldeb o bell a sut y byddai hyn yn effeithio ar 
Gaerdydd. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor i nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
25 :   Y FLAENRAGLEN WAITH  
 
Trafododd y Pwyllgor ddigwyddiadau'n ymwneud â Democratiaeth Leol, gan 
gynnwys cyfranogi ac ymgysylltu.  Byddai hyn yn cael ei drafod ym mis Gorffennaf 
2020. 
 
Trafododd y Pwyllgor rôl Cynghorydd a sut i fod yn gynghorydd drwy system y 
pleidiau. 
 
Hysbyswyd yr Aelodau am amserlen y cyfarfodydd, ynghyd â'r broses o ddatblygu'r 
calendr cyfarfodydd. 
 
Nododd yr Aelodau hefyd y dyddiadau ar gyfer dosbarthu arolwg blynyddol yr 
Aelodau.  Byddai adroddiad ar y canfyddiadau hefyd yn cael ei adrodd i'r Pwyllgor 
Safonau a Moeseg.  
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor y byddai cyfarfod cyntaf y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd y flwyddyn nesaf yn cael ei gynnal ar 11 Ionawr 2021. 
 
26 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim 
 
 
 


