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1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn? 

 Mae’r adroddiad am ddrafft Canllaw Cyfryngau Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych i 
Staff ac Aelodau a chanllaw drafft WLGA ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.. 

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

 I roi gwybod i’r Pwyllgor am y canllaw drafft ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i 
staff ac aelodau, a chanllaw drafft WLGA, ac i gael eu sylwadau. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

 Bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys Canllaw Cyfryngau Cymdeithasol drafft Cyngor 
Sir Ddinbych i Staff ac Aelodau a chanllaw drafft WLGA, a rhoi eu sylwadau. 

4. Manylion yr Adroddiad 

 Bydd Aelodau'r Pwyllgor yn ymwybodol o’r cynnydd mewn defnydd o gyfryngau 
cymdeithasol fel ffordd o gyfathrebu a lledaenu gwybodaeth. Mae cyfryngau 
cymdeithasol yn cael ei ddefnyddio fwyfwy gan aelodau'r cyhoedd i gyfathrebu gyda’r 
Cyngor ac aelodau etholedig. 

Mae gan y Cyngor bresenoldeb cynyddol ar gyfryngau cymdeithasol ac yn defnyddio'r 
sianeli hyn i gyfathrebu â phreswylwyr. Mae llawer o aelodau etholedig yn gwneud 
defnydd o gyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad â’u hetholaethau ac i roi 
gwybod iddyn nhw am faterion a fyddai o ddiddordeb. 

Mae’r Cyngor wedi  cael dogfen ganllawiau ar y defnydd o gyfryngau cymdeithasol. 
Mae’r sianeli cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael yn newid ac yn datblygu yn gyflym 
a theimlwyd fod y canllaw blaenorol wedi dyddio ac angen ei ddiweddaru. Yn wir doedd 
rhai o’r sianeli cyfryngau cymdeithasol diweddaraf ddim yn bodoli pan gafodd y canllaw 
ei gyflwyno am y tro cyntaf. 

Mae’r gweithgor o staff ac aelodau etholedig wedi cyfarfod sawl gwaith i drafod y 
canllaw angenrheidiol. Mae’r Canllaw Cyfryngau Cymdeithasol drafft wedi’i atodi fel 
Atodiad 1 i’r adroddiad ac wedi’i ddatblygu gan Dîm Cyfathrebu’r Cyngor yn dilyn y 
trafodaethau hyn. 



Mae’r canllaw yn ceisio rhoi awgrymiadau defnyddiol i staff ac aelodau etholedig ar sut 
i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn ffordd effeithiol, gyfreithlon a pharchus.  
Mae Tudalen 10 o’r Canllaw yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol i aelodau etholedig 
ar bethau i’w gwneud ac i beidio â’i gwneud. 

Bydd aelodau o’r Pwyllgor yn ymwybodol o ddogfen Canllawiau’r Ombwdsmon ar God 
Ymddygiad lle mae’n pwysleisio bod angen i aelodau etholedig ddilyn egwyddorion y 
Cod wrth iddyn nhw ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.  Y gobaith yw bod Canllaw 
Sir Ddinbych yn helpu aelodau etholedig gyda hyn. 

Mae CLlLC hefyd wedi bod â dogfen ganllawiau mewn bodolaeth am beth amser ac 
yn y broses o ddiweddaru'r ddogfen. Mae dogfen drafft diwygiedig CLlLC wedi’i atodi 
i’r adroddiad hwn fel Atodiad 2. Mae’r ddogfen hon llawer hirach na chanllaw Sir 
Ddinbych ac mae'n cynnwys llawer o wybodaeth esboniadol yn ymwneud â’r gwahanol 
sianeli cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 Nid oes gan yr adroddiad effaith uniongyrchol ar flaenoriaethau corfforaethol ond bydd 
defnydd effeithiol a pharchus o gyfryngau cymdeithasol yn helpu staff ac aelodau 
etholedig i gyfathrebu’n effeithiol. 

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les?  

Nid oes angen Asesiad o Effaith ar gyfer yr adroddiad hwn.  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda’r Pwyllgor Archwilio ac eraill? 

Ymgynghorwyd â gweithgor o swyddogion ac aelodau etholedig ar gynnwys y 
canllaw drafft.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn ac felly gellir 

cefnogi’r dull a argymhellir. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

Mae risg fod defnydd amhriodol o gyfryngau cymdeithasol gan staff neu aelodau 
etholedig yn gallu cael effaith niweidiol ar enw da’r Cyngor. I aelodau etholedig mae 
risg fod defnydd o’r fath yn gallu arwain at gwynion i’r Ombwdsmon am eu hymddygiad. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Nid oes angen gwneud penderfyniad. 


