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35 :   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.  
 
36 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2020 yn gofnod 
cywir gan y Pwyllgor a’u llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
37 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR GWASANAETHAU 

DEMOCRATAIDD 2020  
 
Ystyriodd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd gynnwys ei Adroddiad Blynyddol 
ar gyfer 2020 a chymeradwyo'r trefniadau i'r adroddiad gael ei gwblhau a'i gyflwyno 
i'r Cyngor llawn.  
 
Nododd y Pwyllgor yr addasiadau yr oedd y gwasanaeth wedi'u cymryd i ddelio â 
COVID-19.   
 
Cyfarfodydd o Bell   
 
O dan bwerau statudol a roddwyd yn Neddf Coronafeirws 2020, mae Gweinidogion 
Cymru wedi cyhoeddi Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) 
(Cymru) 2020 ('y Rheoliadau'), a oedd wedi llacio'r rheolau dros dro ar gyfer 
cyfarfodydd awdurdodau lleol yn ystod cyfnod ymateb COVID-19.   
 
Daeth y Rheoliadau i rym ar 22 Ebrill 2020 a byddent yn parhau i fod mewn grym tan 
30 Ebrill 2021. Roedd y Rheoliadau'n caniatáu i gyfarfodydd awdurdod lleol gael eu 
cynnal o bell gan ddefnyddio unrhyw offer neu gyfleuster a oedd yn caniatáu i 
Aelodau siarad â'i gilydd a chael eu clywed ganddo (p'un a all Aelodau weld ei gilydd 
ai peidio).  Roedd y rheolau newydd ar bresenoldeb o bell yn berthnasol i unrhyw 
gyfarfodydd o'r Cyngor, y Cabinet, y Pwyllgorau neu'r Cydbwyllgorau (neu 
Gynghorau Cymunedol) a gynhaliwyd cyn 1 Mai 2021.   
 
Cynhyrchodd swyddogion Brotocol Aelod Etholedig ar gyfer Cyfarfodydd o Bell, sy'n 
cwmpasu paratoi cyn y cyfnod paratoi a chyfranogiad effeithiol gan Aelodau 
Etholedig mewn cyfarfod o bell Microsoft Teams.   
 



Ni ellid darparu gweddarllediad o gyfarfodydd o bell gyda'r offer presennol a 
chaffaelwyd ateb amgen a oedd yn galluogi "cipio sgrin" o'r cyfarfodydd o bell y gellid 
wedyn eu cyhoeddi o bell i'r darparwr gweddarlledu.  O ganlyniad, mae'r awdurdod 
wedi llwyddo i gynnal 87 o gyfarfodydd o bell sydd naill ai wedi'u cofnodi a'u llwytho i 
fyny neu eu ffrydio'n fyw i wefan gwe-ddarlledu'r Cyngor.  
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod y Gwasanaethau Etholiadol wedi llwyddo i gyflawni'r 
Senedd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu o dan y cyfyngiadau COVID-19 
presennol.  
 
Sefydlwyd Panel Craffu Covid-19 a oedd yn cynnwys y pum Cadeirydd Craffu yn 
dilyn cytundeb yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Mai 2020.  Cyfarfu dair gwaith ym 
mis Mehefin a mis Gorffennaf 2020 i gynnal craffu pwyllog a chymesur ar y 
penderfyniadau beirniadol busnes sydd i fod i gael eu gwneud gan y Cabinet.  
Rhoddwyd cyfle i holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu gyfrannu llinellau ymholi i sicrhau 
bod y Panel yn elwa ar wybodaeth a phrofiad Aelodau Craffu.  
 
PENDERFYNWYD: 
 
Argymhellwyd y dylai'r Pwyllgor:   

a) rhoi sylwadau ar gynnwys Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor 2020;  
b) dirprwyo awdurdod i Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, mewn 

ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, i gwblhau'r Adroddiad Blynyddol, gan 
roi sylw i sylwadau a ddarparwyd gan Aelodau'r Pwyllgor; a   

c) cytuno i'r Adroddiad Blynyddol gael ei gyflwyno i'r Cyngor llawn ar 24 Mehefin 
2021 gan y Cadeirydd  

 
38 :   GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - GWEITHGAREDDAU A 

CHYMORTH  
 
Rhoddodd yr adroddiad wybod i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd am 
berfformiad Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor ers y cyfarfod diwethaf ar 30 
Tachwedd 2020.  
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor nad yw'r Tîm Gwasanaethau Aelodau wedi newid ers 
cyfarfod diwethaf y pwyllgor.  Ar ddechrau cyfnod clo cychwynnol y Coronafeirws 
dechreuodd y Tîm weithio'n ystwyth, ac eithrio nifer fach o dasgau hanfodol, ac mae 
wedi parhau i weithio o bell i ddarparu'r gwasanaeth.  
 
Roedd System Ymholiadau'r Aelodau yn arf pwysig i ddelio'n effeithiol â'r materion a 
godwyd gan drigolion gyda'u Cynghorydd. Roedd gan dîm Gwasanaethau'r Aelodau 
gyfrifoldeb gweithredol dros System Ymholiadau'r Aelodau, sy’n cynnwys logio 
ymholiadau er mwyn rhoi data i Uwch Reolwyr ar y materion gwasanaeth allweddol, 
amlder logio a thueddiadau. Roedd cymhlethdod a natur aml-wasanaeth rhai 
ymholiadau yn golygu y gall amseroedd ymateb fod yn fwy na'r Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth 10 diwrnod gwaith. 
 
Nododd y gwelliannau diweddar yn nhrefniadau adrodd y System Ymholiadau'r 
Aelodau rai o ddiffygion y system. Gweithredwyd meddalwedd Nethelpdesk yn 
wreiddiol fel system trin galwadau gyda swyddogaeth gyfyngedig.  Mae ei 
uwchraddio'n ddiweddar i HALO wedi rhoi'r cyfle i wella'r swyddogaethau sydd ar 
gael.  



 
Ar hyn o bryd roedd gan y Tîm Gwasanaethau Craffu 4 Prif Swyddog Craffu 
oherwydd ymddiswyddiad ym mis Mawrth 2021.  Roedd ymarfer recriwtio yn cael ei 
gynnal.  Y gobaith oedd y byddai'r broses recriwtio yn cael ei chwblhau ym mis 
Mehefin.   
 
Roedd Tîm Gwasanaethau'r Pwyllgorau wedi addasu i ddarparu Cyfarfodydd o Bell o 
dan bwerau statudol a roddwyd yn Neddf Coronafeirws 2020, cyhoeddodd 
Gweinidogion Cymru Reoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) 
(Cymru) 2020 ('y Rheoliadau'), a oedd yn llacio'r rheolau dros dro ar gyfer 
cyfarfodydd awdurdodau lleol yn ystod cyfnod ymateb COVID-19. 
 
Daeth y Rheoliadau i rym ar 22 Ebrill 2020 ac roeddent mewn grym tan 30 Ebrill 
2021.  20. Roedd y trefniadau hyn bellach wedi'u disodli gan Ddeddf Llywodraeth 
Leol ac Etholiadau (Cymru) sy'n galluogi Awdurdodau Lleol i ddatblygu polisi ar gyfer 
"cynnal cyfarfodydd mewn sawl lleoliad".  Roedd canllawiau gan Lywodraeth Cymru 
yn cael eu datblygu a byddai'n rhoi amlinelliad o sut y gellid cynnal cyfarfodydd boed 
hynny'n gwbl anghysbell, wyneb yn wyneb neu fel cyfarfodydd hybrid.   
 
Roedd yr Awdurdod yn ymwneud yn weithredol â hwy ac unwaith y bydd y canllawiau 
wedi'u rhyddhau byddai polisi arfaethedig yn cael ei ddatblygu a'i ystyried gan y 
Pwyllgor Cyfansoddiad cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Cyngor i'w gymeradwyo.   
 
Roedd Tîm Gwasanaethau'r Pwyllgorau yn datblygu ystod o wasanaethau ac 
ymarferoldeb i ddarparu'r gwahanol fathau o gyfarfodydd y byddai eu hangen ar gyfer 
y polisi newydd.  Roedd y rhain yn cynnwys y canlynol: 
 

 Cyfieithu ar y Pryd i'r Gymraeg  

 Cyfarfodydd Hybrid  

 Gwe-ddarlledu 

 Modern.Gov ac E-Ddeisebau  

 Apeliadau Addysg  
 

Hysbyswyd y Pwyllgor nad oedd Microsoft Teams ar hyn o bryd yn cefnogi defnydd 
o'r Gymraeg.   Roedd y defnydd o Zoom, a oedd yn cefnogi defnydd o'r Gymraeg, yn 
cael ei ymchwilio ar hyn o bryd.   
 
Trafododd y Pwyllgor Ddatblygu Aelodau gan gynnwys y canlynol:  
 

 Hyfforddiant ar gyfer ceisiadau Adran 106 yn y Pwyllgor Cynllunio.  

 Problemau diogelwch Zoom  

 Cymorth dwy iaith a ddarperir gan Zoom 

 Cyfarfodydd Hybrid  

 Rolau ac ymddygiadau'r Aelodau mewn cyfarfodydd.  

 Arfer gorau yn y Pwyllgor Cynllunio  
 
PENDERFYNWYD: 
 
Gofynnwyd i'r Pwyllgor ystyried y manylion yn yr adroddiad a:   

a) nodi cynnwys yr adroddiad;  
b) rhoi unrhyw adborth ar y Gwasanaethau Cymorth a ddarperir i Gynghorwyr; 



c) derbyn adroddiad ar y rhaglen Datblygu Aelodau wedi'i diweddaru yng 
nghyfarfod nesaf y pwyllgor; a  

d) nodi unrhyw faterion y byddai'n dymuno eu hychwanegu at y Rhaglen Waith 
 
39 :   CYNIGION CYCHWYNNOL - RHAGLEN GYNEFINO AELODAU 2022  
 
Gofynnodd yr adroddiad am gyfarwyddyd gan y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd ar bynciau ac amserlennu Rhaglen Sefydlu Aelodau Etholedig y 
Cyngor yn dilyn Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022.  
 
Trafododd y Pwyllgor y Rhaglen Datblygu Aelodau bresennol ac roedd yn awyddus i 
sesiwn Cod Ymddygiad gloywi gael ei darparu i bob aelod.  
 
Roedd hyfforddiant ffocws y Pwyllgor hefyd yn hanfodol i ddarparu hyfforddiant 
penodol ar swyddogaethau Rheoleiddio megis Cynllunio a Thrwyddedu a sut y gallai 
aelodau gymryd rhan yn y broses os nad oeddent yn aelodau o'r pwyllgorau penodol 
hyn.  
 
Roedd yr Aelodau'n pryderu mai ychydig iawn o hyfforddiant a ddarparwyd yn dilyn 
Is-etholiadau, nad oedd yn cefnogi'r aelod yn ei rôl fel cynrychiolydd cymunedol.   At 
hynny, dylid darparu offer hanfodol fel offer TG a chyfeiriadau e-bost mewn modd 
amserol, er mwyn i'r aelod gyflawni ei rôl fel cynghorydd.   
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor y darparwyd hyfforddiant penodol yn dilyn Is-etholiadau 
gan gynnwys hyfforddiant gorfodol a hyfforddiant penodol i'r Pwyllgor.   
 
Holodd y Pwyllgor am hyfforddiant sy'n gysylltiedig â Wardiau a oedd yn cynnwys 
gwaith achos a gohebiaeth.  
 
Roedd yn hanfodol bod ymwybyddiaeth o raglenni hyfforddi yn cael ei chyfleu i bobl a 
enwebwyd i fod yn gynghorwyr yn y dyfodol, gan gynnwys hyfforddiant sy'n cael ei 
ddatblygu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.  Dylai Aelodau etholedig ddeall 
y rolau yr oeddent wedi'u penodi iddynt a gallwn gyflawni eu rôl yn eu wardiau ac ar 
gyfer y Ddinas.   
 
PENDERFYNWYD: 
 
Gofynnwyd i'r Pwyllgor ystyried y manylion yn yr adroddiad a:  
 

a) rhoi ei farn ar "Gwricwlwm Sefydlu Fframwaith CLlLC ar gyfer Ymgeiswyr ac 
Aelodau Newydd yng Nghymru ar gyfer Etholiadau Lleol 2022" (Atodiad B), 
gan gynnwys:  

 i. y pynciau a nodwyd i'w cynnwys   
ii. eu dewis ddull o gyflwyno'r pynciau hyn 
iii. y gofyniad i wneud unrhyw un o'r pynciau hyn yn orfodol.  

 
b) nodi unrhyw bolisïau, gweithgareddau neu themâu ychwanegol yng 

Nghaerdydd neu bynciau eraill y dylid eu cynnwys yn y Rhaglen Sefydlu; a   
 
derbyn Rhaglen Sefydlu drafft manwl yn ei chyfarfod ym mis Hydref 2021. 
 
40 :   BLAENRAGLEN WAITH  



 
Diben yr adroddiad oedd cynnig pynciau i'w cynnwys ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd.  
 
PENDERFYNWYD: 
 
Argymhellir bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd wedi ystyried y Rhaglen 
Waith arfaethedig a atodir fel Atodiad A i'r adroddiad hwn ac yn nodi unrhyw bynciau 
ychwanegol i'w hystyried yng nghyfarfodydd y pwyllgor yn y dyfodol.  
 
41 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
42 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 19 GORFFENNAF 2021  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am Time Not Specified 
 


