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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad yn ymwneud â chynllun adferiad ar gyfer trefniadau 

democrataidd y Cyngor.  

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1. I roi gwybodaeth i aelodau o’r pwyllgor sy’n ymwneud ag ailddechrau’r 

prosesau democrataidd a rhoi cyfle iddynt archwilio a thrafod y cynigion.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod aelodau yn ystyried ac yn craffu ar y cynllun adferiad ar gyfer 

trefniadau democrataidd fel sydd wedi’u nodi yn yr adroddiad hwn ac yn 

Atodiad 1.  

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Cafodd pandemig Coronafeirws a’r cyfnod clo a ddechreuodd ym mis 

Mawrth 2020 effaith uniongyrchol ar y ffordd roedd y Cyngor yn gallu 

gwneud penderfyniadau a chynnal ei brosesau democrataidd. Cyfarfod y 

pwyllgor ffurfiol olaf cyn y cyfnod clo oedd y Pwyllgor Craffu Cymunedau 

ar 12 Mawrth 2020. Bryd hynny, nid oedd yna ddarpariaeth gyfreithiol er 



mwyn cynnal cyfarfod ffurfiol un o bwyllgorau’r Cyngor o bell yn gyfan 

gwbl.  

4.2. Cafodd aelodau wybod, yn absenoldeb gallu cynnal cyfarfodydd ffurfiol, 

byddai’r Cyngor yn dibynnu ar bwerau dirprwyedig brys a ddarparwyd gan 

y gyfraith a’n cyfansoddiad i wneud penderfyniadau brys ar sail busnes 

critigol. Dim ond dwywaith y bu angen defnyddio’r broses hon i wneud 

penderfyniadau.  

4.3. Fe luniodd Llywodraeth Cymru reoliadau, Rheoliadau Awdurdodau Lleol 

(Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020, (y Rheoliadau) o dan bwerau 

a roddwyd iddynt gan Ddeddf Coronafeirws 2020. Daeth y Rheoliadau i 

rym ar 22 Ebrill 2020.  

4.4. Newidiodd y Rheoliadau'r gyfraith sy’n ymwneud â chyfarfodydd 

awdurdodau lleol dros dro er mwyn caniatáu cyfarfodydd o bell. Fe 

wnaethant hefyd gael gwared ar y gofyniad i wneud cyfarfodydd yn 

agored i’r cyhoedd. Roedd maint yr ymateb i’r pandemig yn golygu bod 

adnoddau’r Cyngor, yn cynnwys nifer o staff a gafodd eu hadleoli i swyddi 

newydd, yn canolbwyntio ar yr ymateb i argyfwng. Penderfynwyd y byddai 

cyfarfodydd yn ailddechrau ar sail busnes critigol er mwyn gwneud 

penderfyniadau hanfodol.  

4.5. Roedd yr Arweinydd ac Aelod Arweiniol Gwasanaethau Corfforaethol a 

Chyfeiriad Strategol yn awyddus i sicrhau fod pob aelod a’u pleidiau 

gwleidyddol yn cael y cyfle i gael gwybod am y cynnydd o ran yr ymateb 

i’r argyfwng ac i roi sylw a holi Aelodau Arweiniol a Phenaethiaid 

Gwasanaeth ar gynigion a ddygwyd ymlaen. Er mwyn parhau i ymgysylltu 

ag aelodau etholedig ac i ymgynghori â grwpiau gwleidyddol ar 

benderfyniadau allweddol, cynhaliwyd cyfarfodydd arweinwyr grŵp yn 

wythnosol. Yn ychwanegol, darparwyd cyfleusterau cyfarfodydd o bell i’r 

pleidiau gwleidyddol er mwyn iddynt allu cwrdd i drafod materion 

perthnasol.  



4.6. Fe ailgychwynnwyd cyfarfodydd ffurfiol yn raddol, ac fe roddwyd 

blaenoriaeth i’r cyfarfodydd hynny ble roedd angen gwneud 

penderfyniadau critigol i fusnes.  

4.7. Parhaodd y Cabinet i gyfarfod ar sail anffurfiol yn rheolaidd cyn i’r 

Rheoliadau gael eu cyhoeddi. Cafodd y Cabinet gyfarfod ffurfiol o bell ar 

26 Mai ac mae wedi parhau i gwrdd yn ffurfiol bob mis ers hynny. Cafodd 

y Pwyllgor Cynllunio gyfarfod ffurfiol ar 17 Mehefin ac mae wedi parhau i 

gyfarfod o bell ers hynny. Cynhaliodd y Pwyllgor Llywodraethu 

Corfforaethol ac Archwilio gyfarfod ar 8 Gorffennaf ac mae wedi parhau i 

gynnal y cyfarfodydd sydd wedi’u trefnu. Yn ychwanegol, fe 

ailgychwynnodd y gwrandawiadau trwyddedu ym mis Awst. Ar 3 Medi, 

cynhaliwyd cyfarfod o'r Pwyllgor Craffu Cymunedau, gan olygu fod pob 

pwyllgor wedi cael cyfarfod ffurfiol.  

4.8. Mae’r system cyfarfod o bell y mae’r Cyngor wedi ei ddefnyddio, Cisco 

Webex wedi darparu platfform er mwyn gallu cynnal y cyfarfodydd yma. Ni 

fu modd i’r Cyngor gynnal y cyfarfodydd yma’n gyhoeddus fel sy’n ofynnol 

gan Safonau Iaith Gymraeg i gynnal pob cyfarfod cyhoeddus yn 

ddwyieithog. Nid yw system Webex yn galluogi cyfieithu ar y pryd. Er 

mwyn gallu cael arsylwad allanol yn y cyfarfodydd, gwahoddwyd 

gohebydd democratiaeth leol i bob cyfarfod ffurfiol, yn ogystal â Swyddfa 

Archwilio Cymru.  

4.9. Zoom yw’r unig system sydd yn gallu darparu cyfleuster cyfieithu ar y pryd 

yn bresennol. Efallai fod aelodau yn gyfarwydd â’r system yma drwy eu 

defnydd cymdeithasol neu gyfarfodydd sy’n cael eu cynnal gan gyrff eraill. 

Mae’r llywodraeth a rhywfaint o weithwyr TG proffesiynol wedi mynegi 

pryder ynglŷn â diogelwch y system. Mae cydweithwyr yng ngwasanaeth 

TGCh y Cyngor wedi bod yn gweithio’n galed i ddatrys y materion hyn. Y 

gobaith yw y gellir cynnal cyfarfodydd yn ddwyieithog a’u gweddarlledu i’r 

cyhoedd o fis Medi trwy gyfrwng Zoom. Roedd angen gosod offer 

ychwanegol yn Siambr y Cyngor er mwyn hwyluso hyn, serch hynny, wrth 

ymgymryd â’r gwaith hwnnw, daeth peirianwyr ar draws problemau nad 

oedd modd eu rhagweld gydag offer arall oedd angen eu hailosod. Fe 



fydd yr offer yma’n cael ei ailosod yn gynnar ym mis Hydref, a rhagwelir y 

bydd modd darlledu cyfarfodydd dwyieithog erbyn diwedd mis Hydref.  

4.10.  Mae’n debygol y bydd yr amgylchiadau sy’n gofyn bod cyfarfodydd yn 

cael eu cynnal o bell yn parhau am beth amser. Er mwyn i aelodau allu 

gweithredu mor effeithiol â phosibl o bell, maent yn cael gliniaduron er 

mwyn iddynt allu cymryd rhan mewn cyfarfodydd fideo a chyfeirio at 

bapurau cyfarfodydd  ar ail sgrin. Bydd hyfforddiant pellach yn cael ei 

ddarparu i aelodau ar yr offer newydd hwn a’r system gyfarfod newydd.  

4.11. Mae’r Cyngor, fel rhan o’r broses adfer, yn edrych ar y gwersi a ddysgwyd 

o’r ffordd y mae wedi gallu gweithio yn ystod y pandemig, er mwyn 

sicrhau nad yw rhywfaint o’r cynnydd o ran hyblygrwydd ac 

ymatebolrwydd, sydd wedi bod yn angenrheidiol wrth wneud 

penderfyniadau, yn mynd yn angof. Mae’r Cyngor yn edrych ar sut y bydd 

yn gweithredu yn y dyfodol. Atgoffir yr aelodau bod y gallu i aelodau 

fynychu cyfarfodydd o bell wedi bod yn un o amcanion Llywodraeth 

Cymru ers peth amser. Roedd Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru), a gyflwynwyd cyn y pandemig, yn cynnwys darpariaethau a 

fyddai, o’u gweithredu, yn ei gwneud yn orfodol i awdurdodau gael 

cyfleusterau ar waith i alluogi mynychu o bell. Mae’r profiad o’r pandemig 

wedi dangos bod cyfarfodydd o bell yn bosibl ac mae’n debygol y bydd 

deddfwriaeth yn gofyn am gyfleusterau i gynnal cyfarfodydd o bell yn cael 

ei phasio. Bydd hyn, yn ôl pob tebyg, yn arwain at gyfarfodydd hybrid lle 

mae rhai aelodau’n bresennol mewn lleoliad ffisegol, pan fo 

amgylchiadau’n caniatáu hynny, ac eraill yn mynychu o bell. Mae hyn yn 

debygol o ganiatáu mwy o bobl o oed gweithio, gyda chyfrifoldebau gofalu 

neu anableddau i gymryd rhan mewn democratiaeth leol. Byddai hefyd yn 

arwain at lai o deithio ar draws ein sir a fydd yn cefnogi rhaglen newid 

hinsawdd y Cyngor.  

4.12. Bydd aelodau wedi derbyn holiadur yn ddiweddar yn gofyn am eu barn ar 

y ffordd y mae cyfarfodydd o bell wedi gweithio iddynt yn ystod y 

pandemig a’u hawgrymiadau ar sut i ddatblygu’r rhain yn y dyfodol. Bydd 

canlyniadau’r ymarfer hwn yn cael eu hystyried gan weithgor o aelodau.  



4.13. Ynghlwm fel Atodiad 1 mae templed adroddiad ar y thema adfer ar gyfer 

trefniadau democrataidd sy’n darparu rhagor o fanylder o ran adfer 

cyfarfodydd ffurfiol i aelodau.  

4.14. Bu i’r Rheoliadau alluogi awdurdodau i ohirio eu Cyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol yn 2020 ac fe wnaeth y Cyngor hynny. Mae’n rhaid i’r Cyngor 

gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyn 31 Rhagfyr 2020. Rhagwelir 

mai cyfarfod y Cyngor, sydd wedi’i drefnu ar gyfer 13 Hydref, fydd y 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni. Nododd y Rheoliadau hefyd y gallai 

awdurdodau benderfynu peidio â chynnal etholiadau i benodi Cadeirydd 

ac Is-Gadeirydd y Cyngor yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni ac fe 

allent yn hytrach ganiatáu i ddeiliaid presennol y swyddi barhau yn eu 

rolau hyd at fis Mai 2021. Awgrymir bod Cadeirydd ac Is-Gadeirydd 

presennol y Cyngor yn parhau yn eu swyddi hyd at fis Mai 2021 er mwyn 

i’r Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd newydd gael y cyfle i gael blwyddyn lawn yn 

y swydd.  

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

5.1. Mae proses ddemocrataidd weithredol llawn er mwyn gallu gwneud 

penderfyniadau mewn modd cadarn a thryloyw gyda chraffu effeithiol yn 

hanfodol er mwyn i’r Cyngor allu dilyn ei flaenoriaethau corfforaethol.  

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

6.1. Mae ailddechrau’r cyfarfodydd o bell wedi gosod byrdwn cynyddol ar staff 

democrataidd a TGCh i gefnogi cyfarfodydd unigol ac aelodau. Bu cost o 

£17K yn gysylltiedig â diweddaru offer yn Siambr y Cyngor a phrynu 

gliniaduron er mwyn i aelodau allu cynnal cyfarfodydd o bell ar gost o 

£28k. 

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

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



8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu 
ac eraill? 

8.1. Mae sesiwn briffio’r Cabinet a’r UDRh wedi derbyn copi o dempled 

adroddiad thema adferiad. Mae Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu 

wedi ystyried y cynigion er mwyn ailddechrau’r cyfarfodydd Craffu a’u 

rhaglenni gwaith i’r dyfodol yng nghyd-destun yr adferiad.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Fel y nodwyd yn Adran 6 bu costau ychwanegol er mwyn hwyluso 

cyfarfodydd o bell. Nid yw’r costau hyn wedi bod yn gymwys am gyllid 

grant gan Lywodraeth Cymru gan eu bod o’r farn y byddai’r buddsoddiad 

hwn wedi gorfod digwydd beth bynnag. Gobeithir gallu cadw’r gwariant o 

fewn adnoddau presennol.  Ar ddiwedd y flwyddyn, fel pob blwyddyn arall, 

caiff unrhyw orwariant a wneir ar wasanaethau ei ariannu trwy danwariant 

ar wasanaethau eraill neu, yn y pen draw, trwy dynnu arian o Gronfeydd 

Wrth Gefn sydd heb eu clustnodi. Rhoddir adroddiadau misol i’r Cabinet 

am y sefyllfa gyffredinol. 

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

10.1. Mae yna risg bod cyfarfodydd o bell angen mwy o adnoddau o ran 

gwasanaethau democrataidd a chefnogaeth TGCh. Gellir lliniaru ar hyn 

drwy roi hyfforddiant i aelodau am weithrediad y system berthnasol. Mae 

yna berygl y gallai diffyg mewn technoleg megis colli cysylltiad rhyngrwyd 

amharu ar gyfarfodydd. Y risg o beidio â gweithredu mesurau cyfarfodydd 

o bell yn yr amgylchiadau presennol yw y byddai angen gwneud 

penderfyniadau heb drosolwg a her democrataidd rheolaidd, sef nodwedd 

o broses lywodraethu da.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Nid oes angen penderfyniad. 

 



 

 


