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CYNGOR SIR YNYS MÔN 
 

Pwyllgor: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
 

Dyddiad y cyfarfod: 4 Hydref 2022 
 

Teitl: Amseru Cyfarfodydd y Cyngor 
 

Adroddiad gan: Cyfarwyddwr Swyddogaeth – Busnes y Cyngor / 
Swyddog Monitro 
 

 
 

1.0  Cefndir 
 

Yn unol â’r canllawiau statudol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru dan 
Adran 6(1) Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, rhaid i’r Cyngor gynnal 
arolwg ymhlith yr Aelodau o ran amseru ei gyfarfodydd.  Dylai pob awdurdod 
lleol adolygu amseroedd cychwyn cyfarfodydd o leiaf unwaith y tymor, gorau 
oll petai hynny’n fuan ar ôl ethol Cyngor newydd. 
 
Mae hyn hefyd yn gyson a’r datganiad Cyngor Amrywiol y bu i’r Cyngor llawn 
ei fabwysiadu yn ei gyfarfod ar 7 Medi 2021, yn unol ag argymhelliad y 
Pwyllgor hwn ar 29 Gorffennaf 2021.  Mae’r datganiad yn cynnwys ymrwymiad 
i “ystyried sut i ddarparu hyblygrwydd ym musnes y Cyngor trwy adolygu ei 
drefniadau ymarferol o ran cynnal cyfarfodydd”. 
 

2.0 Ymatebion 
 

Dosbarthwyd holiadur i’r holl aelodau, er mwyn cael eu barn. Y dewisiadau 
oedd cychwyn cyfarfodydd am 10.00 yb, 2.00 yh, 4.00 yh neu 6.00 yh.   

 
Cafwyd 17 o ymatebion (48.57%) o du’r aelodau etholedig.  Cylchredwyd yr 
holiadur hefyd ymysg aelodau anetholedig, gan gynnwys y partion allanol sy’n 
mynychu cyfarfodydd y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol 
(CYSAG).   
 
Rhoddir isod ddadansoddiad o’r ymatebion: 

 
 

Pwyllgor  Adborth yn nhrefn y dewis a 

ffefrir  

Nifer sy’n ffafrio’r amser fel 

dewis cyntaf  

Cyngor Sir   

10.00 yb  2 5 

2.00 yh  1 9 

4.00 yh  3 1 

6.00 yh  4 0 
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Pwyllgor  Adborth yn nhrefn y dewis a 

ffefrir  

Nifer sy’n ffafrio’r amser fel 

dewis cyntaf  

Pwyllgor Gwaith   

10:00 yb  1 9 

2:00 yh  2 4 

4:00 yh  3 1 

6:00 yh  4 0 

Pwyllgorau Sgriwtini   

10:00 yb  2 5 

2:00 yh  1 7 

4:00 yh  3 1 

6:00 yh  4 1 

Pwyllgorau Rheoleiddiol  (Cynllunio a Gorchmynion; Llywodraethu ac Archwilio; 

Penodiadau, Ymchwilio; Disgyblu; Apeliadau; Trwyddedu) 

10:00 yb  2 5 

2:00 yh  1 8 

4:00 yh  3 2 

6:00 yh  4 0 

Pwyllgorau eraill   

10:00 yb  2 5 

2:00 yh  1 7 

4:00 yh  3 1 

6:00 yh  4 1 

 

Cyngor Sir - y mwyafrif yn cefnogi 2:00 yh (5 hefyd yn ei nodi fel ail ddewis) 

 

Pwyllgor Gwaith - y mwyafrif yn cefnogi 10:00 yb (2 hefyd yn ei nodi fel ail 

ddewis) 

 

Pwyllgorau Sgriwtini - y mwyafrif yn cefnogi 2:00yh (6 hefyd yn ei nodi fel ail 

ddewis) 

 

Pwyllgorau Rheoleiddiol – y mwayfrif yn cefnogi 2:00 yh (5 hefyd yn ei nodi 

fel ail ddewis) 

 

O ran 4 aelod anetholedig y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, cafwyd 3 

ymateb, gyda 2 yn nodi 2:00 yh fel eu dewis cyntaf ac un yn nodi 10:00 yb fel 

y dewis cyntaf 

 

Pwyllgorau Eraill – mwyafrif yn cefnogi 2:00 yh (6 hefyd yn ei nodi fel ail 

ddewis) 
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O ran 5 aelod anetholedig y Pwyllgor Safonau cafwyd 5 ymateb gyda 3 yn 

nodi 10:00 yb fel eu dewis cyntaf, 1 yn nodi 2:00 yh ac 1 yn nodi 6:00yh. 

Roedd 2 yn nodi 2:00 yh fel eu hail ddewis. 

 

O ran y partion allanol sy’n mynychu cyfarfodydd y CYSAG, cafwyd 2 ymateb, 

gydag 1 yn cefnogi 10:00 yb a’r llall yn cefnogi 2:00 yh 

 

Sylwadau eraill a wnaed:  

 

 Roedd 1 aelod yn hyblyg ar draws yr amseroedd 

 

 Roedd 3 aelod wedi nodi y byddai cadw at ddyddiau penodol ar gyfer 

cynnal cyfarfodydd pwyllgor (ee dydd Mawrth, Mercher a Iau) yn helpu 

gyda chyfuno gwaith dydd i ddydd a gwaith cynghorydd 

 
3.0 Casgliadau 
 
 Mae’r mwyafrif o’r aelodau etholedig a ymatebodd yn ffafrio glynu at y 

trefniadau presennol o gynnal cyfarfodydd yn ystod y diwrnod gwaith: 
 

Cyngor Sir (2:00 yh)  
Pwyllgor Gwaith (10:00 yb)  
Pwyllgorau Sgriwtini (2:00 yh) 

  Pwyllgorau Rheoleiddiol a’r holl Bwyllgorau eraill (2:00 yh) – ond mae’r 
sefyllfa o ran y ddau bwyllgor isod angen sylw pellach: 

 
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion – sydd yn cychwyn am 1.00yh ar hyn o 
bryd.   

 
 Pwyllgor Safonau – gan fod mwyafrif o’i aelodaeth yn aelodau anetholedig. 

10:00 yb yw dewis cyntaf y mwyafrif (3 allan o 5); gydag 1 yn ffafrio 2:00 yh ac 
1 un ffafrio 6:00 yh. Roedd 2 wedi nodi 2:00 yh fel eu hail ddewis.   

 
Ar hyn o bryd, mae cyfarfodydd y Pwyllgor hwn yn cychwyn am 2:00 yh 

 
4.0 Ystyriaethau cydraddoldeb 
 
 Gofynnir i’r Pwyllgor roi sylw dyledus i’r pwyntiau isod cyn gwneud ei 

argymhellion i’r Cyngor llawn:    
 

 Lleiafrif fechan (2 aelod) yn ffafrio cychwyn yn hwyrach (4.00 yh a 6.00 yh) 

ond ni wnaed unrhyw sylwadau penodol mewn perthynas â hyn.     

 

 3 Aelod wedi nodi y byddai cadw at ddyddiau penodol ar gyfer cynnal 

cyfarfodydd pwyllgor (ee dydd Mawrth, Mercher a Iau), yn helpu gyda 

chyfuno gwaith dydd i ddydd a gwaith cynghorydd  
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 Argaeledd cyfraniadau tuag at gostau gofal a chymorth personol, er mwyn: 
 

- galluogi unrhyw un y byddai eu cyfrifoldebau fel gofalwr yn cyfyngu ar 
eu gallu i gyfranogi fel aelod o awdurdod i gyflawni eu rôl, neu 

 
- roi cymorth gofal i aelod er mwyn eu galluogi i gyflawni eu rôl.   

 
Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol o’r farn y dylai 
Pwyllgorau Gwasanaethau Democrataidd gymryd camau i annog aelodau 
sy’n gymwys i hawlio’r cyfraniadau hyn. 

 
5.0 Argymhellion 
 

Gofynnir i’r Pwyllgor: 
 

 roi sylw dyledus i holl ganfyddiadau’r arolwg cyn gwneud argymhellion i’r 
Cyngor llawn ar amseriad cyfarfodydd y Cyngor o 2023/24 

 

 gymryd y cyfle i godi ymwybyddiaeth am y cyfraniad tuag at gostau gofal a 
chymorth personol   
 

 nodi yng ngoleuni canllawiau statudol drafft, bod adolygiad pellach o 
amseriad, amlder a hyd cyfarfodydd Pwyllgor i’w gynnal ar ddechrau 2024.  
Yr arolwg drafft a fydd yn cael ei ddosbarthu i aelodau i’w ystyried a’i 
gymeradwyo gan y Pwyllgor hwn yn gyntaf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


