
CYFARFOD Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
DYDDIAD 10 Medi 2013
PWNC Gwe Ddarlledu a Mynychu Cyfarfodydd o Bell

PWRPAS
Cyflwyno’r datblygiadau diweddaraf ynghylch cwrdd â
gofynion gwe ddarlledu, mynychu cyfarfodydd o bell a’r
datblygiadau ynghylch grant i Gynghorau Tref a Chymuned

AWDUR Geraint George, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

1. CYFLWYNIAD
1.1 Yn y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 4 Mehefin 2013,

cyflwynwyd y wybodaeth ddiweddaraf mewn ymateb i Fesur
Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yng nghyd-destun:
- mynychu cyfarfodydd o bell
- gweddarlledu; a
- chydweithio gyda chynghorau tref a chymuned i ddatblygu
gwefannau.

1.2 Adroddwyd hefyd fod y Cyngor wedi arwyddo cytundeb i dderbyn grant
o £72,000, gyda rhaniad y gwariant fel a ganlyn:
- £40,000 ar gyfer darlledu cyfarfodydd y Cyngor a chaniatau i aelodau

ymuno â chyfarfodyd o bell
- £32,000 ar gyfer dyrannu grant o hyd at £500 yr un i gynghorau tref a

chymuned y sir i sefydlu eu gwefannau eu hunain.

1.3 Drwy dderbyn y grant, mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i:

Gyflawni Erbyn Tystiolaeth
Wneud darpariaeth i alluogi
aelodau i ymuno â
chyfarfodydd “o bell”

31 Mawrth 2014 Adroddiad ysgrifenedig yn
nodi sawl cyfarfod o’r fath a
gynhaliwyd a llwyddiant yr
ymarferiad

I ddarlledu yr holl/neu rai o
gyfarfodydd y Cyngor

31 Mawrth 2014 Presenoldeb darllediadau ar
wefan y Cyngor

Darparu cyllid i gynghorau
tref a chymuned i’w cefnogi i
ddatblygu eu gwefannau eu
hunain

31 Mawrth 2014 Nifer o gynghorau tref a
chymuned sydd â safle gwe
eu hunain

2. DIWEDDARIAD

2.1 Mynychu cyfarfodydd o bell
2.2.1 Yn y cyfarfod diwethaf, yn absenoldeb unrhyw ganllawiau, ffurfiodd y

Pwyllgor farn gychwynnol ar fynychu cyfarfod o bell, sef:
a) Cynnig bod y ddarpariaeth ar gael yn yr ystafelloedd fideo

cynhadledd yn eiddo’r Cyngor yn Nolgellau a Phwllheli yn unig (er
cael sicrwydd am ddibynadwyedd y ddarpariaeth)

b) Peidio â chynnig y ddarpariaeth ar gyfer cyfarfodydd lle gwneir



penderfyniadau gweithredol (Cabinet, Cyngor, Pwyllgor Cynllunio, a
Phwyllgor Trwyddedu) ar y cychwyn er osgoi unrhyw gwestiynau
cyfansoddiadol pe byddai’r offer yn peidio â gweithio ac aelod felly
yn methu ymarfer ei hawl pleidleisio (Gobeithir y bydd y
canllawiau o’u derbyn yn datrys y mater hwn)

2.2.2 Ar 29 Mai 2013, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen ymgynghori
Mynychu cyfarfodydd o bell: Canllawiau Statudol a wneir o dan Adran 4
o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. Dyddiad cau yr ymgynghoriad
oedd 21 Awst 2013. Gwelir copi o’r ddogfen ymgynghorol yn Atodiad 1.

2.2.3 Estynnwyd gwahoddiad drwy Rhaeadr i aelodau etholedig y Cyngor i
gyflwyno sylwadau ar y ddogfen ymgynghori erbyn 31 Gorffennaf 2013.
Ar sail y sylwadau a dderbyniwyd, lluniwyd ymateb ar ran Cyngor
Gwynedd i’w anfon yn enw Ioan Thomas, Aelod Cabinet Gofal
Cwsmer. Gwelir copi o’r ymateb a anfonwyd yn Atodiad 2.

2.2.4 Credir nad oes dim yng nghynnwys y ddogfen ymgynghori Mynychu
cyfarfodydd o bell fyddai’n newid barn gychwynnol y Pwyllgor hwn ar
amodau Gwynedd ar fynychu cyfarfodydd o bell.

2.2.5 O safbwynt trefniadau’r Cyngor i alluogi mynychu cyfarfodydd o bell, y
sefyllfa ddiweddaraf yw ein bod yn aros an gadarnhad gan yr Uned
Dechnoleg Gwybodaeth ar allu’r offer fideo gynadledda yn Nolgellau a
Phwllheli i gysylltu gyda Siambrau Dafydd Orwig a Hywel Dda.
Auditel – pa mor bell ydan ni o weithredu mynychu cyfarfodydd o bell?

2.3 Gwe ddarlledu
2.3.1 Mae’r datblygiadau wedi eu cwblhau yn Siambr Dafydd Orwig eisoes,

a’r gwaith bron wedi ei gwblhau yn Siambr Hywel Dda.

2.3.2 Mae’r gwaith fydd wedi ei gwblhau’n fuan yn y ddwy Siambr yn golygu
y byddwn mewn sefyllfa lle rydym yn medru cynhyrchu’r deunydd i’w
ddarlledu. Fodd bynnag, mae angen trefnu cefnogaeth ar gyfer
darlledu’r deunydd ar y we.

2.3.3 Rydym nawr yn y broses o wahodd a chwrdd gyda chwmnïau sydd yn
gallu ‘hostio’ (gosod) ein darllediadau’n fyw ar y we. Rydym hefyd yn
ceisio casglu manylebau gan Awdurdodau sydd eisoes yn darparu gwe
ddarlledu megis Cyngor Sir Gaerfyrddin ac Awdurdod Parc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

2.3.4 Fel y nodwyd yn y cyfarfod diwethaf, mae oblygiadau refeniw ynghlwm
â hyn a chostau cynnal y gwasanaeth yn flynyddol yn dilyn y costau
sefydlu cychwynnol. Yn y trafodaethau gyda darparwyr, bydd angen
ystyried yn ofalus y dull mwyaf effeithiol ac effeithlon o ddarparu gwe
ddarlledu.



2.4 Datblygiad gwefannau i gynghorau tref a chymuned
2.4.1 Cist Gwynedd sydd yn gweinyddu’r broses grant ar gyfer datblygu

safleoedd gwe cynghorau tref a chymuned yng Ngwynedd.

2.4.2 Ym mis Gorffennaf, rhoddwyd cynnig i’r cynghorau tref a chymuned i:
a) ymgeisio am gyfran o grant i ddatblygu safle gwe eu hunain
b) ddatblygu gwefannau ar y cyd am bris mwy rhesymol.
Gofynnwyd iddynt ddatgan diddordeb erbyn diwedd mis Hydref 2013.

2.4.3 Mae’r amserlen wedi llithro o gymharu â’r amserlen fras a gyflwynwyd
yn y cyfarfod diwethaf. Digwydd hynny’n bennaf yn sgil y ffaith nad yw’r
cynghorau tref a chymuned yn cwrdd yn ystod mis Awst, ac am mai’n
fisol neu’n ddeufisol y mae nifer ohonynt yn cwrdd. O ganlyniad, roedd
angen rhoi ffenestr amser digonol i’r holl gynghorau tref a chymuned i
gwrdd cyn dyddiad cau’r datganiad o ddiddordeb.

3. ARGYMHELLION
3.1 Argymhellir bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn:-

a) Cymeradwyo symud ymlaen gyda darpariaeth ymuno â chyfarfodydd o
bell yn amodol ar y cymalau 2.2.1a) a b) uchod.

b) Cymeradwyo symud ymlaen gyda darpariaeth gwe-ddarlledu o Siambr
Dafydd Orwig a Siambr Hywel Dda ac, yn amodol ar faint y costau, i
wneud darpariaeth ar gyfer unrhyw ofynion sefydlu a chynnal y tu hwnt
i’r arian grant allan o’r gyllideb Costau Democratiaeth

c) Parhau i gefnogi’r gwaith o hwyluso datblygu gwefannau i Gynghorau
Cymuned, gan dderbyn diweddariad ar y niferoedd sydd wedi datgan
diddordeb i sefydlu gwefan yn y cyfarfod nesaf.


