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PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 
 
Hysbysiad Penderfyniad – Cyfarfod, 12 Gorffennaf, 2021. 
 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd V.J. Bailey (Cadeirydd); Cynghorydd G.D.D. Carroll 
(Is-Gadeirydd); Cynghorwyr Mrs. S.M. Hanks, N.P. Hodges. K.F. McCaffer, M.J.G. 
Morgan, Mrs. S.D. Perkes, A.R. Robertson, N.C. Thomas and M.R. Wilson. 
 
Hefyd yn bresennol: Cynghorwyr L.O. Rowlands and E. Williams. 
 
 
 
EITEM AGENDA 2. COFNODION – 
 
ARGYMHELLWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 
Tachwedd, 2020 fel cofnod cywir. 
 
 
EITEM AGENDA 3.  DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau.   
 
 
EITEM AGENDA 4.  DIWEDDARIAD TGCH I AELODAU (RG) –  
 
PENDERFYNWYD - BOD yr adroddiad yn cael ei nodi. 
 
Rhesymau dros y penderfyniadau 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
EITEM AGENDA 5.  ADOLYGIAD O'R STRATEGAETH DATBLYGU 
AELODAU (PGD) –  
 
PENDERFYNWYD –  
 
(1) BOD y pynciau sydd yn y tabl sydd ynghlwm yn Atodiad B i'r adroddiad yn 
cael eu cymeradwyo gyda diwygiad y dylid cynnwys hyfforddiant Rheolau Trafod fel 
hyfforddiant gorfodol.     
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/democratic_services/2021/21-07-12.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=dKyG8UqvGGA&list=PLzt4i14pgqIEix-aZsW6UssJWVb3jMgiS&index=1&t=2558s
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(2) BOD y gwaith o ddatblygu polisi diogelwch personol yn benodol ar gyfer 
Aelodau Etholedig yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a'r Cabinet i'w 
ystyried/mabwysiadu maes o law. 
 
(3) BOD cynnwys Fframwaith Cymwyseddau CLlLC (Atodiad C i'r adroddiad) a'r 
disgrifiadau rôl enghreifftiol diwygiedig ar gyfer Aelodau a nodir yn Atodiad D i'r 
adroddiad, fel rhan o'r gwaith o adnewyddu Strategaeth Datblygu Aelodau'r Cyngor 
yn cael ei gymeradwyo. 
 
(4) BOD y Strategaeth Datblygu Aelodau newydd sy'n ddarostyngedig i 
Ddatrysiadau 1, 2 a 3 uchod yn cael ei chymeradwyo a'i chyfeirio at y Cabinet i'w 
hystyried a'i chymeradwyo. 
 
Rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Cydnabod meysydd pwnc dysgu hanfodol ac argymelledig i'w cynnwys yn 
Strategaeth y Cyngor. 
 
(2) Ystyried diogelwch personol Aelodau Etholedig.  
 
(3) Cydnabod bod y Fframwaith yn cydnabod arfer gorau ac yn adlewyrchu 
disgrifiadau rôl enghreifftiol a themâu CLlLC ar gyfer Rhaglen Sefydlu arfaethedig ar 
gyfer Aelodau newydd a rhai sy'n dychwelyd ac yn ystyried Deddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) 2021. 
 
(4) Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i'r Strategaeth newydd gan roi sylw i 
Ddatrysiadau 1, 2 a 3 uchod. 
 
 
EITEM AGENDA 6.  RHAGLEN SEFYDLU A DATBLYGU AELODAU 
DRAFFT 2022 (PGD) –  
 
PENDERFYNWYD – BOD y Rhaglen Sefydlu a Datblygu Aelodau ddrafft, sydd 
wedi'i hatodi fel Atodiad A i'r adroddiad, yn cael ei chymeradwyo a'i chyfeirio at y 
Cabinet i'w hystyried a'i chymeradwyo gyda'r ychwanegiadau canlynol a awgrymir: 
 

- Cynnwys hyfforddiant Rheolau Trafod yn y Rhaglen Sefydlu Ddrafft fel 
hyfforddiant gorfodol 

- Dylid cysylltu â rhwydweithiau GLAM a lleiafrifoedd ethnig Cyngor Bro 
Morgannwg gyda'r nod o helpu i gyflwyno'r sesiynau Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth; 

- O ran cynwysoldeb ac amrywiaeth, dylid newid y sesiynau hyfforddiant a 
nodwyd fel 9.00 a.m. i 9.30 a.m. i gynorthwyo Aelodau sydd â chyfrifoldebau 
gofal plant; 

- Penodiadau aelodau e.e. i Gyrff Llywodraethu a Chyrff Allanol  
- Dylid rhoi ystyriaeth bellach i sicrhau bod sesiynau’r rhaglen sefydlu yn 

cynnwys: 
- cyfleoedd rhyngweithiol,  
- amser i Aelodau rwydweithio â'i gilydd,  



Democratic/Decision Notices/Democratic Services 
21-07-12 (Welsh) - KB 

- cyflwyniadau a thaflenni i'r Aelodau cyn y sesiynau y maent wedi trefnu i'w 
mynychu,  

- cyfleoedd i Aelodau gyfarfod â swyddogion eraill yn y gwasanaethau, yn 
ystod y rhaglen sefydlu, yn ogystal ag Uwch Reolwyr yr awdurdod.   

 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Hwyluso'r gwaith o gymeradwyo a chyflwyno digwyddiadau Sefydlu Aelodau a’r 
Rhaglen Datblygu Aelodau barhaus a rhoi sylw i'r sylwadau / awgrymiadau a wnaed 
yn ystod y cyfarfod.  
 
 
 
EITEM AGENDA 7.  ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PENNAETH 
GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD (PGD) - 
 
PENDERFYNWYD - BOD yr adroddiad yn cael ei nodi. 
 
Rhesymau dros y penderfyniadau 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
EITEM AGENDA 8.  LLAWLYFR YMGEISYDD DRAFFT AC AELOD 
ETHOLEDIG (RHIFYN 2022) (PGD) -  
 
PENDERFYNWYD –  
 
(1) BOD y Llawlyfr Ymgeiswyr ac Aelodau Etholedig drafft (Argraffiad 2022), sydd 
wedi'i atodi fel Atodiad A i'r adroddiad, yn cael ei gymeradwyo a'i gyfeirio at y 
Cabinet i'w gymeradwyo. 
 
(2) BOD y Llawlyfr Ymgeiswyr ac Aelodau Etholedig (Argraffiad 2022) ar gael i 
holl Ymgeiswyr Etholiad Llywodraeth Leol 2022 gan Bennaeth y Gwasanaethau 
Democrataidd, yn dilyn y dyddiad cau ar gyfer Enwebiadau Ymgeiswyr, fel y 
pennwyd gan y Comisiwn Etholiadol.  
 
(3) BOD copi electronig o'r Llawlyfr Ymgeiswyr ac Aelodau Etholedig (Argraffiad 
2022) yn cael ei lanlwytho i Wefan y Cyngor, Hyb Pwyllgorau Aelodau, Ffolder 'Sut i' 
Bwrdd Gwaith Aelodau a Hafan MemberNet yn dilyn Etholiad Llywodraeth Leol 
2022. 
 
(4) BOD y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yn cael ei awdurdodi, mewn 
ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, i wneud 
diwygiadau i gynnwys y Llawlyfr sy'n ymwneud â diwygiadau teipograffyddol neu i 
adlewyrchu newidiadau sy'n gysylltiedig â diweddaru polisi a/neu Gyfansoddiad y 
Cyngor. 
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Rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Hwyluso'r gwaith o gymeradwyo a chyhoeddi Llawlyfr Ymgeiswyr ac Aelodau 
Etholedig (argraffiad 2022) fel rhan o Broses Enwebu Etholiad Llywodraeth Leol 
2022 a Rhaglen Datblygu Aelodau barhaus y Cyngor. 
 
(2) Rheoli disgwyliadau Ymgeiswyr yr Etholiad o rôl yr Aelod Etholedig a sicrhau 
bod gan Aelodau Etholedig wybodaeth bwysig ar gael iddynt cyn eu diwrnod cyntaf 
yn y swydd. 
 
(3) Mae'r Llawlyfr Ymgeiswyr ac Aelodau Etholedig (Argraffiad 2022) ar gael yn 
rhwydd i bob Aelod Etholedig pryd bynnag y bo angen yn ystod eu cyfnod yn y 
swydd 
 
(4) Sicrhau bod cynnwys y Llawlyfr yn parhau i ddatblygu dros y cyfnod cyn ei 
gyhoeddi a'i fod yn parhau'n gywir. 
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