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19 Awst 2019 
 
 
 
Annwyl Janet , 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Gorffennaf ynghylch y ddeiseb bresennol sy'n 
canolbwyntio ar ffilmio a recordio cyfarfodydd cynghorau. 
 
Mae'n rhaid i awdurdodau lleol ganiatáu i'r cyhoedd gael mynediad at gyfarfodydd y 
cyngor, oni bai yr ystyrir bod y materion a drafodir yn rhai sydd wedi'u heithrio (yn 
bennaf, bydd hyn yn cynnwys trafodaeth am faterion cyfrinachol neu fasnachol). Mae'n 
fater i bob awdurdod lleol unigol benderfynu ar y trefniadau manwl ar gyfer y 
cyfarfodydd hyn a pha drefniadau y maent yn eu rhoi ar waith i hwyluso ceisiadau i 
recordio trafodion, gan y bydd angen iddynt ystyried diogelwch y rheini a fydd yn 
bresennol. 
 
Mewn perthynas â'r mater ehangach o fynediad at drafodion y cyngor, mae Llywodraeth 
Cymru wedi annog y prif gynghorau i hybu'r arfer o ddarlledu cyfarfodydd er mwyn 
sicrhau tryloywder a helpu wrth wneud penderfyniadau. Mae bywydau pobl yn mynd yn 
fwyfwy cymhleth, ac mae eu hamser yn brin. Gall hyn olygu yn aml nad ydynt yn gallu 
mynd i gyfarfodydd y cyngor er gwaetha'r ffaith eu bod am weithio er budd eu cymuned 
leol. 
 
Yn y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o'r prif gynghorau wedi cymryd camau i ddarlledu 
rhai o'u cyfarfodydd gan alluogi unigolion na fyddai fel arfer yn gallu bod yn bresennol i 
weld drostynt eu hunain y lefel o ddadleuon a thrafodaethau am faterion penodol. Mae 
hyn hefyd yn galluogi'r unigolion hynny i feithrin gwell dealltwriaeth o'r broses o wneud y 
penderfyniadau sy'n effeithio arnynt hwy'n bersonol ac fel aelod o gymuned. 
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Mae cynnydd wedi cael ei wneud, ond rwyf am sicrhau bod yr holl brif gynghorau yn 
manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd y mae technoleg yn eu cynnig er mwyn sicrhau bod y 
gwaith y maent yn ei wneud ar ran dinasyddion yn fwy hygyrch. 
 
Caiff Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) ei gyflwyno yn ddiweddarach eleni, a 
bydd yn gosod dyletswydd ar brif gynghorau i roi trefniadau ar waith i ddarlledu 
cyfarfodydd fel bod aelodau o'r cyhoedd nad ydynt yn bresennol yn gallu gweld a 
chlywed y trafodion wrth iddynt ddigwydd. Bydd disgwyl hefyd i gynghorau sicrhau bod 
y darllediad ar gael yn electronig ar ôl y cyfarfod. 
 
Caiff y trefniadau manylach eu hystyried wrth i ni weithio gyda'n partneriaid ym maes 
llywodraeth leol dros y misoedd nesaf i lunio canllawiau yn y maes hwn.  
 
Edrychaf ymlaen at weld faint o gefnogaeth y bydd y ddeiseb hon yn ei chael rhwng 
nawr a 5 Medi pan mae disgwyl iddi gau. 
 
Yn gywir,  

 
Julie James AC/AM 
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