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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  
 Mae'r adroddiad hwn yn ymdrin â chofnodion 'arddull fewnol' y Cyngor ar gyfer 
cofnodi ei fusnes pwyllgor ffurfiol a'r awgrymiadau a wneir gan nifer o gynghorwyr i 
newid yr arddull a’r cynnwys. 
 

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  

 Roedd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn cynnwys yr eitem hon ar ei 
raglen gwaith i’r dyfodol. 

 
3.  Beth yw'r Argymhellion? 

  
Bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn ystyried adroddiad a sylwadau ar yr 
arddull a’r cynnwys priodol ar gyfer cofnodi cyfarfodydd ffurfiol y Cyngor a 
phwyllgorau. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 

  
4.1 Mae gan y Cyngor 'arddull mewnol' cytûn ar gyfer cofnodion a adolygwyd yn 2010 

gan Fwrdd Rhaglen Trefniadau Democrataidd (a oedd yn cynnwys yr Arweinydd ac 

Arweinwyr Grŵp neu eu dirprwyon) a oedd yn ystyried argymhellion ar arddulliau 

ysgrifennu cofnodion a gyflwynwyd gan Aelod ar y cyd / gweithgor Swyddogion. Yna, 
cafodd y casgliadau eu dosbarthu i'r holl Grwpiau, ac ni chafwyd unrhyw sylwadau. 
Cytunwyd ar arddull y cofnodion i ddilyn yr egwyddorion hyn: 

 

 Rhaid i gofnodion gael eu hysgrifennu mewn ffordd glir a chryno, heb ddefnyddio 
terminoleg rhy gymhleth a defnyddio Cymraeg / Saesneg clir 

 Bydd cofnodion yn canolbwyntio ar y prif bwyntiau a godwyd yn y cyfarfod sy’n fod yn 
berthnasol i'r eitem dan sylw, ac i'r penderfyniad neu’r argymhelliad sy'n cael ei 
wneud.  

 Ni fydd y cofnodion fel arfer yn cynnwys unrhyw faterion achlysurol a godir, a 
disgwylir i hyn arwain at ostyngiad yn hyd y cofnodion. Y manteision disgwyliedig yw 
cofnodion sy'n haws i'w darllen a llai costus i'w cynhyrchu. (Bydd Cofnodion y Panel 
Mabwysiadu a Maethu a cheisiadau trwyddedu ac adolygiadau yn parhau i gael eu 
cofnodi'n gynhwysfawr).  



 Bydd modd i aelodau sicrhau y caiff sylw ei gofnodi a’i briodoli iddynt ar gais mewn 
unrhyw gyfarfod. 
 

4.2 Rhan o bwrpas adolygu arddull a chynnwys cofnodion oedd sicrhau cofnodion o 
safon uchel, ond hefyd i gyd-fynd â'r llwyth gwaith o gynhyrchu cofnodion gyda'r 
adnoddau sydd ar gael oherwydd i nifer o swyddi gweinyddwr pwyllgorau gael eu 
dileu yn 2010. Dyma’r sefyllfa a’r arddull mewnol hyd heddiw. 

 
4.3 Ar sawl achlysur, mae cynghorwyr wedi herio cynnwys cofnodion cyfarfodydd 

cyhoeddus o ran eu cyfraniadau, naill ai heb gael eu cofnodi neu ddim yn cael eu 
priodoli iddynt. Mae'n amlwg y byddai rhai o aelodaeth y Cyngor yn hoffi gweld y 
cofnodion yn cael eu hymestyn, gyda chyfraniadau aelodau unigol yn cael eu cofnodi 
a'u priodoli iddynt. 

 
4.4 I gydbwyso'r safbwynt hwnnw, mae yna hefyd resymau dros grynhoi cofnodion y 

Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor. Awdurdod yn y maes hwn yw Knowles on Local 
Authority Meetings: A Manual of law and practice sy'n datgan: 

 
 “Gellir cadw cofnodion yn fyr drwy fod yn ddetholgar: nid yw cofnod yn gofnod gair 
am air, ond yn grynodeb o'r trafodion sy'n cynnwys dim ond hanfod y drafodaeth - nid 
hynny bob amser – a’r penderfyniad. Anaml iawn y bydd angen atgynhyrchu, waeth 
pa mor gryno, yr hyn a ddywedodd siaradwr penodol; ond mae'n ddefnyddiol, fel 
rheol, i godi prif bwyntiau’r drafodaeth a arweiniodd at y casgliad: yn wir, mae yna 
berygl o ran cofnodi cyfraniadau unigol gan ei bod yn debygol y byddai’r holl aelodau 
am gael yr un driniaeth.” 
 

4.5 Mae cofnodi cyfraniadau unigol hefyd yn peri risg o greu heriau i gywiro cofnodion, 
wrth i unigolyn geisio gwella neu ymbellhau oddi wrth sylw a gaiff ei gofnodi'n gywir.  

 
4.6 Drwy we-ddarlledu cyfarfodydd y Cyngor a’r Pwyllgor Cynllunio, gall aelodau a'r 

cyhoedd bellach wylio cyfarfodydd a chyfraniadau unigol yn llawn drostyn nhw eu 
hunain ar wefan y Cyngor, ac efallai y caiff hyn ei ymestyn i gyfarfodydd eraill y 
Cyngor maes o law. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
 Dim cyfraniad uniongyrchol. 
 
6.  Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
 Bydd maint a chymhlethdod yr arddull cymryd cofnodion yn cael effaith uniongyrchol 

ar yr amser angenrheidiol i'w cynhyrchu ac o bosibl ar y nifer o weinyddwyr pwyllgor 
a fyddai'n angenrheidiol i gynnal y system bwyllgorau. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai fod templed o’r Asesiad o Effaith ar 
Gydraddoldeb wedi ei lenwi a’i atodi i'r adroddiad. 

 
 Ni nodwyd unrhyw effaith ar gydraddoldeb. 
 



8.  Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 
 

Cynhaliwyd trafodaeth ar arddull cofnodion yng nghyfarfodydd y Cyngor llawn, y 
Pwyllgor Cynllunio, gydag Arweinwyr Grwpiau, a chafodd gwybodaeth am yr arddull 
mewnol presennol ei dosbarthu i’r holl aelodau.  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

Nid oedd angen datganiad ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Mae’r cofnodion yn ofyniad statudol pwysig ac mae angen i'r arddull a'r cynnwys fod 

yn gyfreithiol briodol a derbyniadwy i aelodau.  
 

11. Pŵer i wneud Penderfyniad 

  
 Deddf Llywodraeth Leol 1972. 


