
PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 
 
DYDD LLUN, 19 GORFFENNAF 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jones-Pritchard(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Burke-Davies, Goddard, Goodway, Lay, Naughton, 
Keith Parry, Sandrey a/ac Wong 
 

1 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAU'R PWYLLGOR  
 
PENDERFYNWYD:  
 
Nodi bod y Cyngor, yn ei gyfarfod blynyddol ar 27 Mai 2021, wedi penodi’r 
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn a’r Aelodau canlynol 
i’r Pwyllgor hwn: 
 
Y Cynghorwyr Bowden, Burke-Davies, Goddard, Goodway, Kelloway, Lay, 
Naughton, Keith Parry, Mia Rees, Sandrey a Wong. 
 
2 :   CYLCH GORCHWYL  
 
PENDERFYNWYD: 
 
Nodi bod y Cyngor yn ei gyfarfod blynyddol ar 27 Mai wedi cytuno Cylch Gorchwyl y 
Pwyllgor ar gyfer blwyddyn 2021/2022 y cyngor. 
 
 
3 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau. 
 
 
4 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 24 Mai 2021 fel 
cofnod cywir o'r cyfarfod hwnnw.  
 
5 :   GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - GWEITHGAREDDAU A 

CHYMORTH  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Gary Jones, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, i roi 
gwybod i'r Pwyllgor am berfformiad Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor ers y 
cyfarfod diwethaf ar 24 Mai 2021. 
 
Gwnaed penodiad dros dro o Caerdydd ar Waith i gefnogi'r tîm, yn enwedig gyda 
chymryd nodiadau mewn Apeliadau Addysg a chyfarfodydd pwyllgor eraill.  
 
Mae'r Tîm Gwasanaethau Democrataidd wedi bod yn datblygu cyfleusterau cyfarfod 
hybrid yn CR4 fel rhan o'i waith i ddatblygu cyfarfodydd aml-leoliad. Gan nad oes 
gallu iaith ddeuol ar gael drwy Microsoft Teams, penderfynwyd datblygu'r defnydd o 
Zoom i ganiatáu cyfarfodydd dwyieithog yn llwyr o bell. Bydd system gynadledda 



gyda meicroffonau di-wifr gyda swyddogaethau dwyieithog yn caniatáu'r ystod lawn o 
gyfarfodydd. Bydd angen i Aelodau gael eu hyfforddi ar y systemau newydd. Cafodd 
mwyafrif sylweddol o gyfarfodydd cyhoeddus y Cyngor eu cofnodi a'u ffrydio ar wefan 
y Cyngor ac fe’u gwelwyd 3238 o weithiau yn Chwarter 1.  
 
Cynhyrchwyd un Adroddiad Blynyddol Craffu newydd ar gyfer blwyddyn 2020-21 y 
cyngor i gymryd lle adroddiadau'r pwyllgor craffu unigol, ac fe'i cyflwynwyd i'r Cyngor 
ym mis Mehefin 2021. 
 
Mae'r Tîm Gwasanaethau Democrataidd yn paratoi i gywasgu eu gofod swyddfa. 
Mae'r Gwasanaethau Etholiadol wedi symud i Ystafell 263 gyda Gwasanaethau 
Craffu, Pwyllgorau ac Aelodau i rannu Ystafell 283. 
 
Cynhaliwyd trafodaethau cychwynnol i ddatblygu a chyflwyno nifer o bynciau 
Datblygu Aelodau, gan gynnwys: CDLl Newydd Caerdydd; Hawliau Plant mewn 
Ymarfer; Bias Anymwybodol wrth Wneud Penderfyniadau; Materion Trwyddedu; Tai 
Cymdeithasol ac Adran 106; Dilyniad ar UNICEF; Gweithdy i Godi Ymwybyddiaeth o 
PREVENT; Diogelu E-ddysgu; Ymwybyddiaeth o Ddementia; Bioamrywiaeth ac 
Adnoddau Naturiol; Y Gymraeg; Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol; modiwlau e-
ddysgu. 
 
Mynegodd yr Aelodau bryder ynghylch Craffu yn rhannu'r un llety â'r Gwasanaethau 
Pwyllgorau ac Aelodau. Roedd teimlad y dylid ystyried bod Craffu ar wahân a bod 
ganddo barch cydradd. 
 
PENDERFYNWYD: 
 
Nodi Adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd. 
 
6 :   ADRODDIAD CYNGOR AMRYWIOL  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Gary Jones, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, i 
adrodd ar y cais a dderbyniwyd gan Gyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
(CLlLC) i bob Cyngor yng Nghymru ymrwymo i fod yn Gyngor Amrywiol yn 2022. 
 
Mae Cyngor Caerdydd eisoes yn gweithio tuag at amcanion Cyngor CLlLC. Mae 
ganddo'r gallu i ddangos dyletswydd gofal i Gynghorwyr drwy ddarparu mynediad i 
wasanaethau cwnsela a thrwy roi sylw i ddiogelwch a lles Cynghorwyr pryd bynnag y 
byddant yn cyflawni eu rôl fel Cynghorwyr.  
 
Gellid mapio rhai o weithgareddau'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i gefnogi 
bwriadau Cyngor CLlLC, gan gynnwys: 

 Cynorthwyo i ddarparu ymrwymiad cyhoeddus clir i wella amrywiaeth mewn 
democratiaeth, drwy ddarparu sesiynau Darpar Ymgeiswyr a fideos 
hyfforddiant ymwybyddiaeth 

 Hyrwyddo arolwg ymgeiswyr a chynghorwyr Llywodraeth Cymru 

 Cefnogi'r gwaith o osod targedau uchelgeisiol ar gyfer ymgeiswyr o grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol yn etholiadau lleol 2022 drwy nodi proffil 
demograffig y Cynghorwyr presennol 



 Gweithio tuag at safonau Siarter Cymru ar gyfer Cymorth a Datblygu Aelodau. 

Nid yw llawer o'r bwriadau a geir yn llythyr ac adroddiad Cyngor CLlLC o fewn cylch 
gwaith y Pwyllgor hwn. Efallai y bydd gan unigolion, pwyllgorau a chyrff gwleidyddol 
eraill rôl o fewn eu cwmpas cyfrifoldeb, gan gynnwys Arweinwyr Grŵp, Cadeiryddion 
gwahanol bwyllgorau, a swyddogion amrywiol. 
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r drafodaeth hon wedi ei chrynhoi isod:   

 Mynegodd yr Aelodau bryder ynghylch yr amserlen fer cyn etholiadau nesaf y 
Cyngor. Ni ddylid ei ystyried yn fethiant os na chyflawnwyd fawr ddim yn yr 
ychydig fisoedd sy'n weddill. 

 Trafododd yr Aelodau y canlyniad y gobeithid ei gyflawni. Dadleuwyd bod 
cyfansoddiad y Cyngor yn weddol gynrychioliadol o'r gymuned gydag aelodau 
BAME, menywod â phobl hŷn. Nodwyd mai dim ond traean o gynghorwyr sy'n 
fenywod a'r amcan ddylai fod wedi agosáu at 50%. 

 Trafododd yr Aelodau faint o nodau adroddiad CLlLC nad oeddent o fewn 
cylch gwaith y Gwasanaethau Democrataidd ond eu bod yn gyfrifoldeb i 
grwpiau pleidiau, unigolion a gwasanaethau eraill. Anfonwyd llythyr CLlLC at 
bob cyngor, ond roedd Caerdydd yn gwneud yn weddol dda ar lawer o'r 
materion a godwyd. 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai angen adnoddau wedi'u hymrwymo i 
gyflawni nodau Cyngor CLlLC. Cynigiwyd Datganiad y Cyngor Amrywiol fel 
darn sylweddol o waith ac nid oedd y Pwyllgor mewn sefyllfa eto i ddweud 
wrth y Cyngor beth oedd angen ei wneud. Roedd CLlLC wedi nodi mis 
Gorffennaf fel dyddiad uchelgeisiol ond roedd yn deall lefel y gwaith y byddai 
ei angen. Y gobaith oedd cyflwyno cynlluniau manylach i'r Cyngor eu hystyried 
yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

 Trafododd yr Aelodau a oedd y Datganiad yn briodol i Gyngor Caerdydd. 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y cynnig a oedd yn cefnogi'r Datganiad yn cael 
ei gyfeirio at unigolion a grwpiau ar draws y Cyngor i sicrhau ei fod yn cael ei 
gefnogi cyn ei gyflwyno i'r Cyngor. 

PENDERFYNWYD: 
 
Nodi'r adroddiad a derbyn yr argymhellion sydd ynddo. 
 
 
7 :   DIGWYDDIAD I YMGEISWYR  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Gary Jones, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, i 
adrodd ar gynlluniau dros dro i ddarparu digwyddiad 'Darpar Ymgeisydd', i unrhyw un 
sy'n ystyried sefyll fel Cynghorydd Caerdydd yn Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022 
neu a hoffai gael rhagor o wybodaeth am Lywodraeth Leol, Cyngor Caerdydd a rôl 
Cynghorwyr. 
 
Wythnos Democratiaeth Leol 11-15 Hydref 2021 fyddai'r amser delfrydol i gynnal y 
digwyddiad ond gall llwythi gwaith ei gwneud yn amhosibl, ond dylai fod yn bosibl ei 
gynnal cyn diwedd y flwyddyn. Byddai'n ddigwyddiad cyhoeddus 3 awr ar Teams neu 
Zoom.  



 
Byddai'r rhan gyntaf yn cynnwys cwis amlddewis am haenau'r llywodraeth, a 
throsolwg o Gyngor Caerdydd a Chaerdydd. Byddai'r ail ran yn esbonio rolau a 
chyfrifoldebau cynghorwyr, a byddai'r drydedd ran yn edrych ar gymwysterau, 
cyfyngiadau ac agweddau eraill ar etholiadau. 
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r drafodaeth hon wedi ei chrynhoi isod:  

 Roedd yr Aelodau o'r farn bod 3 awr yn rhy hir ac y byddai 1.5 neu 2 awr yn 
well. Byddai cael mwy nag un sesiwn wedi'i threfnu ar wahanol adegau yn 
caniatáu i fwy o bobl gael eu cyrraedd. Dywedwyd wrth yr Aelodau efallai na 
fydd adnoddau ar gael ar gyfer nifer o sesiynau. Byddai recordiad ar gael ar 
we-ddarllediad ar ôl y digwyddiad.  

 Roedd yr Aelodau o'r farn na ddylai llwyddiant y digwyddiad gael ei fesur gan 
bwy a etholwyd, ond gan faint o bobl o wahanol gymunedau a safodd i gael eu 
hethol.  

 Roedd yr Aelodau o'r farn y gallai cael gormod o swyddogion yn y digwyddiad 
fod yn frawychus i rai pobl, ac y dylai'r digwyddiad fod mor anffurfiol a 
chroesawgar â phosibl. 

 Roedd yr Aelodau o'r farn ei bod yn bwysig iawn bod pobl yn deall nad yw 
cynghorwyr yn gallu gwneud beth bynnag y mynnant. Mae pobl yn cael eu 
siomi pan fyddant yn sylweddoli bod rhaid iddynt weithio o fewn pwerau a 
chyfrifoldebau'r Cyngor. 

 Holodd yr Aelodau a fwriadwyd i'r digwyddiad fod yn ddigwyddiad untro neu'n 
ddigwyddiad blynyddol. Dywedwyd wrth yr Aelodau mai bwriad y digwyddiad 
eleni oedd 'torri'r rhew', ac y byddai digwyddiadau yn y dyfodol yn 
canolbwyntio llai ar yr etholiad ond y byddai'n edrych yn hytrach ar faterion 
eraill fel gwneud penderfyniadau'r Cyngor a chraffu. 

PENDERFYNWYD: 
 
Nodi'r adroddiad a derbyn yr argymhellion sydd ynddo. 
 
 
8 :   ADOLYGIAD O DDOGFENNAU ALLWEDDOL  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Gary Jones, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, i roi 
gwybod i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd am y dogfennau allweddol a 
ddefnyddir wrth ddatblygu'r Rhaglen Sefydlu Aelodau Etholedig yn dilyn Etholiadau 
Llywodraeth Leol yn 2022. 
 
Gofynnwyd i'r Pwyllgor argymell y Strategaeth Dysgu a Datblygu Aelodau Etholedig 
ddiwygiedig F2.0 i'r Cyngor ei chymeradwyo. Er mwyn sicrhau bod unrhyw ddarpar 
ymgeiswyr neu Aelodau Etholedig sy'n dychwelyd yn cael dealltwriaeth gyson o'r 
rolau y byddant yn ymgymryd â hwy pan gânt eu hethol yn gynghorydd neu y gellir 
eu penodi gan y Cyngor, argymhellir y dylai disgrifiadau rôl CLlLC a ddiweddarwyd ar 
gyfer 2021 gael eu mabwysiadu gan y Cyngor.  
 



Mae angen rhoi cyfle i aelodau gael mentoriaid. Gall CLlLC ddarparu hyfforddiant yn 
gynnar yn 2022 i sicrhau bod digon o fentoriaid ar gael yn syth ar ôl yr etholiad pan 
fydd y mentoriaid yn gallu darparu'r budd mwyaf. 
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r drafodaeth hon wedi ei chrynhoi isod:  

 Holodd yr Aelodau am yr amserlen i grwpiau plaid enwebu mentoriaid. 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai Cynghorwyr yn cael eu hadnabod fel 
mentoriaid ar ôl Nadolig 2021. Byddai mwy o fentoriaid yn cael eu hyfforddi 
nag oedd eu hangen, oherwydd ni fyddai rhai'n cael eu hailethol ond byddai'r 
rhai a oedd yn aros yn ddigon i ddarparu gwasanaeth sylfaenol. Gellid 
hyfforddi mwy o fentoriaid yn gyflym os oes angen.  

 Awgrymodd yr Aelodau fod un cyfarfod yr wythnos yn ormodol. Dywedwyd 
wrth yr Aelodau nad oedd presgripsiwn ynghylch pa mor aml y dylai mentor a 
mentorai cyfarfod. Gallai'r naill barti neu'r llall derfynu'r cytundeb ar unrhyw 
adeg. 

PENDERFYNWYD:  
 
Nodi'r adroddiad a derbyn yr argymhellion sydd ynddo. 
 
 
9 :   Y FLAENRAGLEN WAITH  
 
Croesawodd y Cadeirydd Gary Jones, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd i'r 
cyfarfod i gyflwyno'r Flaenraglen Waith.  
 
PENDERFYNWYD:  
 
Cymeradwyo Blaenraglen Waith y pwyllgor fel yn Atodiad A. 
 
10 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
11 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ddydd Llun 18 Hydref 
2021 am 5.00 pm. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.00 pm 
 


