
 

PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd yn Ystafell 
Cabinet, Neuadd y Sir, Rhuthun, Dydd Gwener, 1 Gorffennaf 2016 am 10.00 am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr Joan Butterfield, Bill Cowie, Martyn Holland, Barry Mellor (Cadeirydd) a 
Cefyn Williams 
 

HEFYD YN BRESENNOL 
 
 
Y Cynghorydd Barbara Smith (Aelod Arweiniol dros Foderneiddio a Thai), Lisa Jones 
(Rhelowr Gwasanaethau Cyfreithiol) a Steve Price (Rheolwr Gwasanaethau 
Democrataidd) 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd Arwel Roberts. 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  
 
Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan. 
 

3 MATERION BRYS YN ÔL CYTUNDEB Y CADEIRYDD  
 
Ni godwyd unrhyw fater brys. 
 

4 PENODI IS-GADEIRYDD  
 
PENDERFYNWYD - y dylid penodi'r Cynghorydd Bill Cowie yn  Is-Gadeirydd y 
Pwyllgor am y flwyddyn i ddod. 
 

5 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd Bill Cowie at eitem 6 – Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) – 
ar y cynigion i ddiwygio fframwaith deddfwriaethol Llywodraeth Leol Cymru.  Roedd 
y Cynghorydd Cowie o’r farn bod y cynigion i uno awdurdodau unedol yn ymyriad 
diangen. 
 
PENDERFYNWYD - derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd a gynhaliwyd ar 22 Ionawr 2016 fel cofnod cywir.  
 

6 HYFFORDDIANT A DATBLYGU AR GYFER AELODAU ETHOLEDIG  
 
Cyflwynwyd adroddiad ar hyfforddiant a datblygu ar gyfer aelodau etholedig (wedi’i 
gylchredeg yn flaenorol) gan Reolwr y Gwasanaethau Democrataidd (RhGD). 
 



Dywedodd y RhGD bod y trefniadau cefnogi ar gyfer hyfforddiant a datblygu 
aelodau wedi symud i dîm y Gwasanaethau Democrataidd yn dilyn ailstrwythuro’r 
adrannau mewnol. Amlinellodd fanylion y rhaglen hyfforddi gyfredol gan gynnwys 
ymweliad gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn ddiweddarach yn y mis, er 
mwyn cynnal sesiwn hyfforddi ar Archwilio effeithiol a rhaglen hyfforddi fynegol ar 
gyfer y Cyngor newydd a fydd yn cael ei ethol ym mis Mai 2017.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Barbara Smith (Aelod Cabinet Arweiniol yn gyfrifol am 
hyfforddiant a datblygu aelodau) wrth y pwyllgor bod y rhaglen hyfforddi gyfredol yn 
cael ei hadolygu, tra cydnabuwyd y byddai'r rhaglen ar gyfer y Cyngor cyfredol yn 
dod i ben, byddai’r gwersi a ddysgwyd yn cael eu hystyried wrth lunio’r rhaglen ar 
gyfer y Cyngor newydd gyda chyfres o gyfarfodydd gyda swyddogion i ddatblygu’r 
rhaglen.  
 
Trafodwyd y pwyntiau canlynol gan yr Aelodau: 
 

• Adroddiadau blynyddol, newidiadau i’r templed a  ddefnyddiwyd ar gyfer 
adroddiadau blynyddol a galluogi aelodau i gynnwys eu sylwadau eu hunain 
ar eu gweithgareddau a hyfforddiant. 

• Byddai adolygiadau datblygiad personol ar gael o fewn y rhaglen 
hyfforddiant a datblygu ar gyfer y Cyngor newydd. 

• Dylid sicrhau bod darpar ymgeiswyr ar gyfer y Cyngor Sir yn ymwybodol o’r 
galw mawr ar eu hamser gan y Cyngor a dyletswyddau etholaeth a 
hyfforddiant. Roedd y Pwyllgor yn gytûn y dylid cynnal sioeau teithiol ar gyfer 
ymgeiswyr er mwyn rhoi syniad iddynt o ofynion rôl cynghorydd sir.   

• Dylid hefyd sicrhau bod ymgeiswyr yn ymwybodol bod hyfforddiant gorfodol 
a lefel presenoldeb dda mewn cyfarfodydd yn ddisgwyliedig gan bob aelod.  

• Byddai pecyn gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr posibl o gymorth mawr.  
• Pwysigrwydd hyfforddiant ‘gorfodol’ a lefelau presenoldeb yn y sesiynau.  

 
Trafododd y Pwyllgor yr anawsterau a brofwyd gan gynghorwyr cyflogedig, wrth 
geisio cael amser o’u gwaith, er mwyn mynychu cyfarfodydd y Cyngor neu 
hyfforddiant.  Cydnabuwyd y gallai busnesau bach ei gweld hi’n anodd rhyddhau 
staff  er mwyn iddynt ymgymryd â dyletswyddau’r Cyngor ond gellid gwneud mwy i 
gynorthwyo aelodau cyflogedig.  Mewn perthynas â rhai achosion o bresenoldeb 
gwael, cytunodd y Pwyllgor bod isafswm y gofyniad statudol cyfredol i aelodau 
fynychu 1 cyfarfod yr awdurdod yn unig o fewn cyfnod o 6 mis yn llawer rhy isel.  
 
PENDERFYNWYD – bod y Pwyllgor yn: 
 

(i) Gofyn am eglurhad ar argaeledd a’r cyfyngiad ar absenoldebau er 
mwyn ymgymryd â dyletswyddau awdurdod lleol;  

(ii) Argymell i Gynulliad Cenedlaethol Cymru y dylid codi isafswm nifer y 
cyfarfodydd y dylai gynghorydd sir neu gynghorydd bwrdeistref 
sirol eu mynychu dros gyfnod o 6 mis; a  

(iii)Cefnogi presenoldeb llawn gan aelodau mewn unrhyw sesiwn hyfforddi 
a nodwyd yn orfodol gan y Cyngor Sir.  

 
 
 



7 PRESENOLDEB AELODAU  
 
Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a 
Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (wedi’i gylchredeg yn flaenorol) o ran y 
newidiadau y gellid eu gwneud i drefniadau pwyllgor er mwyn gwella presenoldeb 
aelodau. 
 
Dywedodd y Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol (RhGC) bod pryderon wedi’u codi 
gan rai aelodau etholedig, swyddogion a rheoleiddwyr allanol o ran lefelau 
presenoldeb aelodau ym mhwyllgorau ffurfiol y Cyngor.  Gall camau gweithredu i 
wella presenoldeb gynnwys:  
 

• Cael gwared ar y rhwystr ar Aelodau’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol 
rhag bod yn aelodau o unrhyw un o'r Pwyllgorau Archwilio.  

•  Caniatáu i Is-gadeirydd y Cyngor fod ar bwyllgorau eraill heblaw’r Pwyllgor 
Llywodraethu Corfforaethol. Dywedodd y RhGC y gall fersiwn newydd o 
Gyfansoddiad y Cyngor sy’n cael ei ddrafftio ar hyn o bryd, gael gwared â’r 
ddau rwystr hyn i bresenoldeb. 

• Caniatáu dirprwyon mewn cyfarfodydd pwyllgor. Dywedodd y RhGC nad 
oedd dirprwyo yn cael eu hystyried yn ffafriol i gefnogaeth neu rediad 
effeithiol y cyfarfodydd pwyllgor ac felly nid oedd am eu hargymell.   

• Newid nifer yr aelodau neu gworwm y pwyllgorau; nid oedd yr opsiynau hyn 
yn cael eu hargymell. 

• Lleihau maint y Pwyllgor Cynllunio. Hysbysodd y RhGC y Pwyllgor bod 
Pwyllgor Cynllunio Sir Ddinbych yn anarferol o fawr gyda 30 aelod ac er nad 
oedd lleihad ar y gweill ar hyn o bryd gellid ei ystyried yn y dyfodol. 

• Newid amseriad a lleoliad cyfarfodydd. Bydd grŵp tasg a gorffen yn cyfarfod 
i drafod y mater hwn.  

 
Cefnogwyd y newidiadau arfaethedig i'r Cyfansoddiad a amlinellwyd uchod, gan 
Aelodau'r Pwyllgor.  Mewn perthynas â  chynnal cyfarfodydd gyda’r nos, 
awgrymodd rhai aelodau y byddai gosod cyfyngiad amser neu amser gorffen i bob 
cyfarfod o fantais, felly ni fyddai’r cyfarfod yn gorffen yn hwyr. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau hefyd at bwysigrwydd ymddygiadau cyfarfod effeithiol, megis 
peidio ag ailadrodd pwyntiau siaradwyr eraill a sicrhau bod aelodau’n fwy 
disgybledig, gan siarad ar faterion sy'n bwysig ac yn berthnasol i’r hyn sy’n cael ei 
drafod yn unig. Cefnogwyd yr hyfforddiant ar sgiliau cyfarfod effeithiol, sgiliau 
cwestiynu a chadeirio cyfarfodydd gan y Pwyllgor. 
 
PENDERFYNWYD – bod y Pwyllgor yn cefnogi'r opsiynau hyn i wella 
presenoldeb aelodau mewn pwyllgorau ffurfiol, fel yr amlinellwyd ym 
mharagraff 4.5 yr adroddiad.  
 

8 COFNODION ARDDULL SIR DDINBYCH  
 
Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (RhGD) adroddiad ar ‘arddull 
mewnol’ Sir Ddinbych ar gyfer cofnodi cyfarfodydd (wedi’i gylchredeg yn flaenorol). 
 



Dywedodd y RhGD bod 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 berthnasol i'r eitem dan sylw, ac yna’r penderfyniad neu’r argymhelliad 
sy'n cael ei wneud. 

 
• Ni fydd y cofnodion fel arfer yn cynnwys unrhyw faterion achlysurol a 

godwyd, a disgwylir i hyn arwain at ostyngiad yn hyd y cofnodion.  Disgwylir y 
bydd y cofnodion yn haws i’w darllen ac yn rhatach i’w cynhyrchu (bydd 
cofnodion ceisiadau Trwyddedu yn parhau i gael eu cofnodi’n gynhwysfawr).  
 
 

• Bydd modd i aelodau sicrhau bod sylw yn cael ei gofnodi a’i briodoli iddynt ar 
gais mewn unrhyw gyfarfod. 
 

Cefnogwyd yr arddull a fabwysiadwyd ar gyfer y cofnodion gan y Pwyllgor ac 
amlygwyd y gallu i unrhyw aelod gael cofnodi ei gyfraniad yn y cyfarfod ar gais. 
Dywedodd Aelodau y dylai’r dull hwn fod yn ddigonol i ddatrys y problemau a 
brofwyd gan rhai aelodau gan nad oedd eu sylwadau yn cael eu cofnodi. 
 
PENDERFYNWYD – bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn cefnogi’r 
arddull mewnol cyfredol o gofnodi ar gyfer pwyllgorau ffurfiol. 
 

9 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL  
 
Holodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd pa eitemau y byddai’r Pwyllgor yn 
dymuno eu hystyried ar gyfer ei Raglen Gwaith i'r Dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD –  y bydd adroddiad ar Sioeau Teithiol i Ymgeiswyr a’r 
Rhaglen Hyfforddiant a Datblygu ar gyfer y Cyngor newydd ym mis Mai 2017 
yn cael eu hystyried yn y cyfarfod nesaf.  
 
 


