
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Protocol Ymgysylltu â'r Cyhoedd 
 

1.0 Cyflwyniad a chefndir  
 
1.1 Mae'r protocol hwn yn mynd i'r afael â'r gofynion ar Awdurdodau Lleol o dan 

adran 62 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 - Ymgysylltu â'r Cyhoedd. 
 

1.2 Mae'r canllawiau hyn yn awgrymu sut y gellid mynd i'r afael â'r materion hyn ac 
mae'r rhain wedi cael eu mabwysiadu i amlygu polisïau a gweithdrefnau penodol 
yn y meysydd canlynol: - 
• Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd. 

• Gwefannau Craffu. 

• Datblygu mecanweithiau mewnol i alluogi ymgysylltiad cyhoeddus. 

• Ymgysylltu â'r Cyhoedd a Galw i Mewn. 

• Datblygu Protocolau. 

 
2.0 Codi Ymwybyddiaeth y Cyhoedd 
 

2.1 Gellir codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o graffu yn Wrecsam drwy:- 
 
a) Nodi materion o ddiddordeb i'r cyhoedd 

 
     Caiff rhaglenni gwaith pwyllgor craffu eu monitro'n barhaus gan gadeirydd ac is-

gadeirydd eu pwyllgor, y Grŵp Craffu Cydlynol a'r brand digidol a’r adran 
gyfathrebu. 

 
 Y diben yw nodi pynciau, mewn da bryd cyn eu hystyried, y gellid disgwyl y 

byddent yn cynhyrchu neu a fyddai'n elwa o fwy o fudd i'r cyhoedd ac felly angen 
cyhoeddusrwydd. 

 
b) Defnyddio Cyfryngau 
 
 Caiff materion y disgwylir iddynt fod o ddiddordeb i'r cyhoedd eu cyhoeddi drwy 

gyfryngau cymdeithasol a thraddodiadol, gyda chyfraniadau gan y cyhoedd.  
 
 Caiff eitemau a nodir ddatganiad i'r wasg / eu trydar a’u postio ar dudalen 

Facebook y Cyngor, gan roi cyhoeddusrwydd i'w ystyriaeth yn y dyfodol. Mae'r 
rhain yn cynnwys esboniad byr o'r pwnc a chaiff y rhai sy'n dymuno cyfrannu eu 
cyfeirio at y dudalen we craffu. Bydd hyn yn rhoi rhagor o fanylion am y mater ac 
yn amlinellu sut y gallant gyfrannu a gofyn iddynt gysylltu â'r tîm craffu. 

 



c) Gwefan Craffu 

 Mae’r dudalen graffu ar wefan y Cyngor yn dangos:- 
 

• Canllaw i brosesau gwneud penderfyniadau y Cyngor  
• Canllaw i swyddogaeth craffu'r Cyngor. 
• Cylch gorchwyl pob pwyllgor craffu 
• Protocol ymgysylltiad cyhoeddus craffu 
• Rhaglen waith i’r dyfodol pob pwyllgor craffu. 
• Yr Adroddiad Archwilio Blynyddol cyfredol. 
• Manylion cyswllt hwyluswyr  

 
c) Gweddarlledu 

 
 Caiff nifer fechan o bwyllgorau craffu y flwyddyn eu gweddarlledu ar hyn o bryd. 
 
 Caiff y cyfarfodydd hyn eu dewis gan y grŵp cydlynu craffu gan ddefnyddio'r 

meini prawf canlynol: - 
 

• A yw'r pwnc eisoes wedi ennyn diddordeb y cyhoedd? 
• A fyddai diddordeb cyhoeddus sylweddol yn y pwnc? 
• Codi proffil y mater gyda'r cyhoedd. 

 
 Mae cyfarfodydd sy'n cael eu darlledu yn dilyn yr un xdrefn a chanllawiau â'r rhai 

sy'n ofynnol gan gyfarfodydd na chânt eu darlledu, a gall aelodau o'r cyhoedd 
gymryd rhan yn y cyfarfodydd yn unol â’r polisïau a’r gweithdrefnau perthnasol a 
amlinellir yn y protocol hwn. 

 
 Mae modd gweld cyfarfodydd a gaiff eu gweddarlledu yn fyw, ar wefan y Cyngor. 

Gellir gweld y rhain hefyd ar wefan y Cyngor am 6 mis. 
 
e) Ymgynghori  

 Mae'r Cyngor yn cynnal ystod eang o ymarferion ymgynghori. Caiff canlyniadau 
ymarferion mawr eu rhannu gyda'r grŵp cydlynu craffu, er mwyn galluogi iddynt 
ystyried unrhyw faterion a allai amlygu meysydd ar gyfer craffu. 

3. Ymgysylltu â'r Cyhoedd 
 
a) Presenoldeb y cyhoedd a siarad yn y Pwyllgorau Craffu 

 Cynhelir pwyllgorau craffu yn gyhoeddus a gall unrhyw aelod o'r cyhoedd fynychu 
a gwrando ar y ddadl. Nid oes gan y cyhoedd hawl benodol i siarad mewn cyfarfod. 

 

Caiff rhai eitemau eu trafod mewn sesiwn gaeedig, pan fyddant yn ystyried 
gwybodaeth gyfrinachol ac wedi cael eu datgan fel rhai i beidio eu cyhoeddi. Nid 
oes gan y cyhoedd hawl i fod yn bresennol ar gyfer y rhain. 
 



Mae o fewn disgresiwn y Cadeirydd i benderfynu ar unrhyw geisiadau ar gyfer 
siarad cyhoeddus mewn cyfarfodydd. Fe’u hanogir i roi cymaint o rybudd â phosibl 
ar gyfer ceisiadau i siarad, a dylid cysylltu â'r tîm craffu cyn y cyfarfod. 
 
Bydd gan y Cadeirydd yr hawl i stopio siaradwr cyhoeddus ar unrhyw adeg os, yn 
eu barn hwy, y bydd y sylwadau a wneir yn ddifenwol, yn flinderus, yn 
camwahaniaethu neu'n peri tramgwydd. 

 
Mae papurau Rhaglen ar gyfer yr holl bwyllgorau craffu ar gael drwy wefan y 
Cyngor neu o Neuadd y Dref, 3 diwrnod gwaith clir cyn cynnal cyfarfod. 
 

b) Cynnwys y Cyhoedd mewn Adroddiadau Craffu 
 
Mae rhaglenni gwaith ar gyfer pob pwyllgor craffu, ar gyfer y 12 mis nesaf, ar 
gael ar y dudalen we craffu. 
 
Os bydd unrhyw aelod o'r cyhoedd yn dymuno cyfrannu at eitem sydd ar y gweill 
i Bwyllgor Craffu, mae'n rhaid iddynt ymgynghori â'r aelod perthnasol o'r Tîm 
Archwilio. Rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth y bydd eu cyfraniad yn gwella craffu 
ar yr eitem. Mae'r penderfyniad ynghylch p'un a ddylid caniatáu cyflwyno 
tystiolaeth o'r fath ac ar ba ffurf yn gyfan gwbl yn ôl disgresiwn y Cadeirydd. 

 
Bydd angen cyflwyno unrhyw wybodaeth ysgrifenedig o leiaf 21 diwrnod gwaith 
cyn y cyfarfod. Cyn ei gyhoeddi, bydd yn cael ei barnu gan y Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid p’un a yw'r wybodaeth yn dderbyniol a’i bod ddim 
yn mynd yn groes i unrhyw ofynion cyfreithiol, e.e. deddfau diogelu data. 

 
c) Cyfranogiad y Cyhoedd mewn Cyfarfodydd Craffu 

 Os bydd mater sy’n cael ei ystyried gan bwyllgor craffu yn effeithio ar aelod 
dynodedig o'r cyhoedd neu sefydliad trydydd parti, gall y pwyllgor ofyn i 
adroddiadau/gwybodaeth drafft gael eu rhannu a/neu ymgynghori arnynt lle y bo'n 
briodol. Bydd unrhyw sylwadau neu farn a dderbynnir wedyn yn cael eu cyflwyno 
er ystyriaeth y pwyllgor. 

 
 Yn yr amgylchiadau hyn, byddant yn derbyn papurau’r rhaglen a gellir eu gwahodd 

i fynychu'r cyfarfod, ar yr amod bod y mater yn cael ei drafod yn gyhoeddus.  
 
Gellir gwahodd cynrychiolwyr o'r trydydd parti neu aelod o'r cyhoedd i fod yn 
bresennol i ateb cwestiynau gan y Pwyllgor sy'n ymwneud ag unrhyw sylwadau a 
safbwyntiau a ddarperir ganddynt. 
 

d) Cyfranogiad y Cyhoedd mewn Craffu - pan na chaiff yr eitem ei chyhoeddi 
 
Pan na fydd adroddiad a ystyrir yn cael ei gyhoeddi, dim ond aelodau etholedig a’r 
rhai sy'n cynorthwyo'r pwyllgor a all fod yn bresennol a chael copïau o bapurau’r 
rhaglen. 

 



Os bydd trydydd parti neu aelod o'r cyhoedd wedi cyfrannu at yr adroddiad, gallant 
fod yn bresennol ac ateb unrhyw gwestiynau ar y cynnwys. Yn dilyn hyn, bydd yn 
ofynnol iddynt adael y cyfarfod tra bod yr adroddiad yn cael ei drafod.  Os bydd 
materion pellach yn codi yn ystod y ddadl, y gellir gofyn iddynt ddarparu 
gwybodaeth ychwanegol, efallai y’u gwahoddir i ail-ymuno â'r cyfarfod. 

 
 
 

e) Cais cyhoeddus i eitem gael ei ystyried ar gyfer Craffu. 

 Os yw aelod o'r cyhoedd neu unrhyw drydydd parti yn dymuno gwneud cais i eitem 
gael ei hystyried gan bwyllgor craffu, dylent ymgynghori â'r aelod perthnasol o'r 
tîm craffu. 
 

Bydd disgwyl iddynt lenwi ffurflen dewis testun i gefnogi'r cais. 
 

 Bydd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid yn pennu 
dilysrwydd y cais hwn ac os cytunir arno, yn canfod y pwyllgor craffu priodol ar 
gyfer ei ystyried. Wrth bennu ceisiadau o'r fath, rhaid ystyried na ddylent fod yn 
flinderus ac na ddylid eu dehongli fel modd o lobïo neu wneud cwyn. 
 

 Bydd y penderfyniad o ran a ddylid caniatáu rhoi’r eitem ar y rhaglen gwaith i’r 
dyfodol yn gyfan gwbl yn ôl disgresiwn y pwyllgor craffu. 
 

 Os caiff ei derbyn ar y rhaglen waith, gwahoddir yr aelod o'r cyhoedd i fynychu'r 
cyfarfod pan gaiff y cais ei ystyried ac, yn amodol ar gymeradwyaeth y Cadeirydd, 
i siarad i gefnogi eu cais. 
 

Os yw'r Pwyllgor yn bwriadu peidio â chytuno i'r cais, dylai gynhyrchu rhesymau 
clir. 

 
Os cytunir arno, bydd yr aelod o'r cyhoedd yn cael eu cynghori a'u hysbysu pan 
fydd y mater yn cael ei ystyried gan y pwyllgor.  
 
Rhestrir manylion cyfranogiad pellach yn y paragraffau blaenorol  
 

4  Y Gymraeg 
 

Pan fydd offer cyfieithu ar y pryd ar gael mewn unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus, 
yna mae gofyn i'r Cadeirydd hysbysu’r rhai sy’n bresennol y darperir yr offer ac i 
annog eu defnyddio. 

 
 Caiff pob cyfarfod pwyllgor craffu, ni waeth a yw aelod o'r cyhoedd wedi gofyn 

am gael siarad yn y Gymraeg, ei agor â’r frawddeg Gymraeg 'Croeso i'r cyfarfod' 
a daw i ben gyda’r frawddeg Gymraeg 'Diolch i chi am fod yn bresennol'. 

 



 Bydd yn ofynnol i’r rhai a wahoddwyd i siarad mewn cyfarfod pwyllgor craffu roi 
rhybudd ymlaen llaw o 5 diwrnod gwaith, gan nodi eu bod yn dymuno siarad yn 
Gymraeg. Bydd hyn yn caniatáu amser ar gyfer trefnu cyfieithydd ac offer 
cyfieithu ar y pryd.  

 
5 Delio â cheisiadau am gyfethol 
 

Gall pwyllgorau craffu gynnwys aelodau nad ydynt yn Gynghorwyr. 
  
 Gall pwyllgor gyfethol aelodau sydd ag arbenigedd neu brofiad mewn maes lle 

byddai'r pwyllgor yn elwa ohono. Oni bai y caniateir gan statud, nid oes ganddynt 
hawl i bleidleisio. 

 
 Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, gallai fod yn fwy priodol i fudd-ddeiliaid 

weithredu fel 'cynghorwyr arbenigol' mewn cyfarfodydd pwyllgor craffu penodol. 
 
 Mae gan bob pwyllgor craffu neu is-bwyllgor hawl i argymell i'r Cyngor benodi 

unigolion nad ydynt yn gynghorwyr fel aelodau cyfetholedig. 
 
 Dylai aelodau o'r cyhoedd sy'n dymuno cyfethol gysylltu â'r tîm craffu. 
 
 Mae'r Cyngor wedi cytuno eisoes bod dau Riant Lywodraethwr a dau  
 gynrychiolydd yr Eglwysi, fel y'i diffinnir yn Adran 499 o Ddeddf Addysg 
 1996 yn cael eu penodi i’r pwyllgor craffu y mae ei swyddogaethau yn berthnasol  
 yn gyfan gwbl neu'n rhannol â swyddogaethau addysg. Mae gan yr aelodau 

cyfetholedig hyn 
 hawl i siarad a phleidleisio ar faterion addysg.  
  
 Caiff yr unig aelodau cyfetholedig eraill a allai siarad a phleidleisio eu pennu yn 

Rheoliadau Trosedd ac Anhrefn (Trosolwg a Chraffu) 2009. 
 

6 Hygyrchedd  
 

Cynhelir cyfarfodydd craffu yn bennaf yn Neuadd y Dref, Wrecsam, sydd yn gwbl 
hygyrch ac yn cydymffurfio â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd.  

 
 Lle caiff lleoliad heblaw Neuadd y Dref, Wrecsam ei ddefnyddio ar gyfer cyfarfod 

craffu, bydd ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi i sicrhau ei fod mor hygyrch â 
phosibl. 

 

7 Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 
 

Er mwyn sicrhau’r ystyriaeth ehangaf o raglenni gwaith craffu sydd ar ddod ac 
i ganiatáu ystyriaeth ychwanegol a mynediad i gyfarfodydd, caiff y rhaglenni 
hyn hefyd eu rhannu gyda Grŵp Rhwydwaith Cydraddoldeb Wrecsam. 
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