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1. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 

Fod y Cabinet yn parhau i gefnogi trefniadau’r Cyngor i alluogi cyfarfodydd hybrid a mynediad 

o bell i gyfarfodydd yn unol â gofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 trwy 

briodoli cyfanswm o £130,000 ar gyfer ariannu’r cynlluniau yn unol a’r hyn a nodir yn yr 

adroddiad.  

 
2. CEFNDIR A’R RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 
 
2.1 Adroddwyd ar ofynion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 i gyfarfod y Cabinet 

ar 6ed o Orffennaf, 2021 ac i gyfarfod y Cyngor Llawn ar 8fed o Orffennaf, 2021.  Mabwysiadwyd 
trefniadau dros dro ar gyfer cynnal cyfarfodydd y Cabinet ac ar gyfer cynnal pwyllgorau’r Cyngor 
yn sgil yr adroddiadau hyn.   
 

2.2 Fel rhan o’r trefniadau rydym yn parhau i gynnal cyfarfodydd rhithiol yn unig ar hyn o bryd.   
 

2.3  Adroddwyd y gall cyfarfodydd i’r dyfodol fod yn llwyr drwy drefniadau rhithiol neu yn gyfuniad o 
gyfarfod sydd yn cael ei gynnal mewn lleoliad gyda rhai yn mynychu o bell.  Mae gofynion y 
deddf yn glir y bydd yn rhaid sicrhau fod modd i’r rhai sydd yn cymryd rhan fynychu o bell.  Mae’r 
term “hybrid “ yn cael ei ddefnyddio ar gyfer disgrifio cyfarfodydd sydd yn cael eu cynnal yn y 
modd yma. 
 

2.4 Mae gwaith prosiect penodol wedi ei sefydlu i yrru’r datblygiadau angenrheidiol i’r dechnoleg er 
mwyn cynnig cyfarfodydd hybrid. Bydd yn angenrheidiol sicrhau bod y ddarpariaeth yn 
dechnegol rhwydd i’w ddefnyddio er mwyn caniatáu mynediad o bell yn hwylus, yn ogystal ag 
ateb gofynion mynediad i’r cyhoedd a’r wasg, a’r gofynion pellach sy’n debygol o ddod yn sgil y 
Ddeddf ar gyfer gwe-ddarlledu.  Yn naturiol, byddwn yn ystyried materion ymarferol fel gofynion 
dwyieithrwydd, pleidleisio, gwe ddarlledu ayyb fel rhan o’r gwaith. 
 
 

3. RHESYMEG A CHYFIAWNHAD DROS ARGYMELL Y PENDERFYNIAD 
 
3.1 Bu’r Cyngor yn llwyddiannus yn sicrhau cyllid o’r Gronfa Democratiaeth Ddigidol gan 

Lywodraeth Cymru i ddatblygu’r ddarpariaeth ddigidol bresennol ac uwchraddio Siambr Dafydd 



Orwig i alluogi cynnal cyfarfodydd hybrid.  Mae’r arian grant a dderbyniwyd yn ein galluogi i 
gyllido y system hybrid yn y Siambr.  

 
3.2 Ers cychwyn ar y gwaith, mae wedi dod i’r amlwg fod adnoddau presennol y Cyngor yn y 

Siambr (y camerâu ayyb) yn dyddio ac yn dod i ddiwedd eu hoes yn y dyfodol agos.  Byddai 
uwchraddio y system fideo ar yr un pryd a galluogi system hybrid yn synhwyrol er mwyn 
sicrhau  

 fod y broses gyfan yn ddigidol (yn hytrach na hanner yn ddigidol a hanner yn analog) 

 rheolaeth gwell o’r holl system fel un adnodd cyfansawdd 

 gwell ansawdd trwy ddarpariaeth 4K (ansawdd safonol yn unig ar hyn o bryd) 

 profiad gwell i’r defnyddiwr a’r gwyliwr 
 
3.3 Yn ogystal mae’n allweddol sicrhau fod darpariaeth hybrid ar gael o fwy nag un lleoliad.  Mae 

cyfarfodydd o’r fath (cyfarfodydd hybrid ac/neu gyfarfodydd rhithiol llwyr) wedi derbyn 
cefnogaeth gan Gynghorwyr a staff yn sgil y potensial i  

 gyfrannu at yr agenda lleihau carbon trwy leihau teithio  

 hybu amrywiaeth mewn Democratiaeth trwy annog hyblygrwydd mynediad o bell i 
gyfarfodydd rhithiol gan ddenu mwy o bobl sy’n gweithio a rhieni ifanc i ystyried sefyll 

 ddefnyddio amser Cynghorwyr a staff yn fwy synhwyrol trwy leihau’r gofynion teithio  

 leihau costau teithio 
 
3.4 Mae sicrhau fod y ddarpariaeth ar gael o fwy nag un lleoliad yn mynd i gefnogi agenda y 

Cyngor i gynnal cyfarfodydd rhithiol neu hybrid i gynghorwyr ac/neu staff mewn cyfarfodydd 
ffurfiol neu anffurfiol.  I’r perwyl yma felly gwneir cais i uwchraddio y ddwy siambr yng 
Nghaernarfon i alluogi trefniadau hybrid o’r siambrau ynghyd ag uwchraddio y ddarpariaeth 
camerâu cyfredol i ddarpariaeth digidol.  Yn ogystal, mae’r cais yn cwmpasu uwchraddio 
ystafelloedd cyfarfod eraill y Cyngor er mwyn galluogi yr un mynediad o bell i Gynghorwyr a 
staff ar gyfer cyfarfodydd hybrid ple bo rhai mynychwyr yn ymuno o’r ystafelloedd cyfarfod 
hynny.   

 
 
4.  MANYLU AR Y DDARPARIAETH 
 
4.1 Mae’r cais a gyflwynir yn cwmpasu’r gwelliannau isod: 
 

- creu system cyson ar draws ystafelloedd cyfarfod y Cyngor i alluogi cyfarfodydd rhithiol drwy 
Teams a Zoom yn ogystal ag unrhyw ddarparwyr fideo gynhadledd 

- creu system syml di-wifr i alluogi cysylltu i gyfarfodydd fideo gynhadledd  
- galluogi cysylltu o bell i gyfarfod o fwy nag un ystafell gyfarfod yn ogystal a chysylltu o bell o 

leoliad unigol ar yr un pryd 
- ail ddefnyddio’r sgriniau os yw’r maint yn gweddu’r ystafell ac uwchraddio pe byddai’r 

ddarpariaeth yn amhriodol. 
 
4.2 Gofynnir am swm o £130,000 er mwyn uwchraddio’r dechnoleg a galluogi cyfarfodydd hybrid o 

wahanol leoliadau i gynorthwyo mynediad o bell ar draws ystod o wasanaethau’r Cyngor. Bu i'r 
Cyngor dderbyn grant gwerth £1.04 miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol 2020/21 ar gyfer 
Trawsnewid Digidol. Bu i'r grant gael ei neilltuo i gronfa ar gyfer trefniadau adfer yn sgil Covid19 
ac mae’n briodol fod y ffynhonnell yma yn cael ei defnyddio i gyllido’r £130,000. 

 
 
 
 
 



 
5. CAMAU NESAF AC AMSERLEN 
 

Pe byddai’r Cabinet yn cymeradwyo rhyddhau’r arian yma i’r pwrpas uchod byddai’r gwaith 
uwchraddio’r siambrau yn digwydd yn ystod y misoedd nesaf ac hynny fel blaenoriaeth i ymateb 
i ofynion y Ddeddf.  Byddai’r gwaith ar gyfer uwchraddio (i sicrhau mynediad o bell i gyfarfodydd 
hybrid) mewn lleoliadau eraill, yn dilyn dros y misoedd canlynol gyda disgwyliad i gwblhau’r 
gwaith erbyn Mawrth 2022.  

 
   
6. UNRHYW YMGYNGHORIAD A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y PENDERFYNIAD 
 
  

Y Swyddog Monitro 
 

Fel y nodir yn yr adroddiad mae newidiadau sylweddol ar droed gyda threfniadau cyfarfodydd 

yr Awdurdod a hynny o amgylch dulliau electroneg o gyfarfod yn benodol . Golygai  fod rhaid 

mynd ati i gynnig darpariaethau  sydd yn caniatáu cyfarfodydd all gyfarch  y gofynion a 

hawliau statudol newydd yma. Rwy’n cefnogi’r argymhelliad. 

 
 Y Pennaeth Cyllid 
 

Rwyf wedi cydweithio gyda’r awdur i baratoi’r agweddau technolegol a ffigyrau ariannol sy’n yr 
adroddiad uchod, ac rwy’n cadarnhau cywirdeb y cynnwys perthnasol. 

 
  



 


