
ATODIAD 1 

Arolwg Amseriad Cyfarfodydd y Cyngor Drafft 

 

Un o nodau Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yw hyrwyddo a chefnogi aelodaeth 

awdurdodau lleol.  Ystyrir bod yr amseroedd pan gynhelir cyfarfodydd y cyngor yn 

arwyddocaol dros ben gan y gallai  effeithio ar ystyriaethau a phenderfyniadau unigolion 

ynghylch sefyll am etholiad neu beidio. O dan y Mesur dylai awdurdodau lleol arolygu eu 

haelodau o ran yr amseroedd a’r lleoliadau a ffefrir ar gyfer cyfarfodydd a byddai’n cael ei 

werthfawrogi pe gallai’r cynghorwyr gwblhau’r arolwg erbyn [DYDDIAD]. 

Enw:  

*(Nodwch y bydd ymatebion i’r cwestiynau a’r sylwadau yn cael eu gwneud yn ddi-enw). 

 Cwestiwn 1: 

A fyddai’n well gennych gyfarfodydd (a) yn y bore; (b) yn y prynhawn (yn dechrau rhwng 

2pm a 4pm) neu (c) gyda’r nos (yn dechrau ar ôl 5pm). Rhowch unrhyw resymau dros yr 

amseroedd sydd orau gennych (er enghraifft rhesymau teuluol, gwaith, ymrwymiadau 

cymdeithasol) 

 Cwestiwn 2: 

O ran yr amser  yr ydych wedi’i nodi fel yr un a fyddai orau gennych, ydych chi’n ffafrio’r 

amser hwn ar gyfer (a) pob cyfarfod pwyllgor (b) dim ond y pwyllgorau yr ydych yn aelod 

ohonynt neu (c) dim ond rhai pwyllgorau penodol. Os ateboch ‘c’, dwedwch pa bwyllgorau 

a pham. 

 Cwestiwn 3: 

Fyddai’n well gennych weld amser cyfarfodydd yn newid yn rheolaidd? Os byddai, fyddai 

hynny ar gyfer (a) pob pwyllgor neu (b) rhai pwyllgorau yn unig? Os ateboch ‘b’ dywedwch 

pa bwyllgor(au) a pham.  

 Cwestiwn 4: 



 
 

Oes yna unrhyw amseroedd pan fyddech chi’n ei chael yn arbennig o anodd mynychu 

cyfarfod? Os oes, dywedwch pa amseroedd fyddai’n anodd i chi a’r rhesymau dros hyn (er 

enghraifft ymrwymiadau teuluol, gwaith neu gymdeithasol). 

 Cwestiwn 5: 

Cwestiwn 7 – Oes gennych chi leoliad (lleoliadau) yr ydych yn ei ffafrio ar gyfer cynnal 

cyfarfodydd wyneb yn wyneb?  Os oes, dywedwch pa leoliad y byddech yn ei ffafrio. 

 Cwestiwn 6: 

Ydi hi’n well gennych chi bod y cyfarfodydd yr ydych y eu mynychu yn (a) hybrid neu (b) 

wyneb yn wyneb neu (c) yn gyfan gwbl o bell? Rhowch eich rhesymau: 

 Cwestiwn 7: 

Ydych chi’n cael unrhyw anawsterau o ran mynychu cyfarfodydd o bell? Os ydych, 

eglurwch beth yw’r anawsterau hyn a pha gefnogaeth yr ydych yn teimlo fyddai o help i 

chi? 

 Cwestiwn 8: 

Ydych chi’n cael unrhyw anawsterau o ran mynychu cyfarfodydd sy’n rhai wyneb yn wyneb 

yn unig? Os ydych, eglurwch beth yw’r anawsterau hyn a pha gefnogaeth yr ydych yn 

teimlo fyddai o help i chi? 

 

 


