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Annwyl Janet,
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 14 Hydref yn gofyn am fwy o wybodaeth am fy marn i
ar y cynnig y dylai aelodau o'r cyhoedd a'r wasg gael yr hawl i recordio cyfarfodydd y cyngor
ac adrodd arnynt - mewn perthynas â chyfarfodydd cynghorau cymuned a thref.
Yn yr un modd â chyfarfodydd awdurdodau lleol, rhaid i gyfarfodydd cynghorau cymuned a
thref fod yn agored i'r cyhoedd; mae gan y wasg a'r cyhoedd hawl i weld sut mae cynghorau
cymuned yn gweithredu, oni bai eu bod yn trafod materion sensitif, megis materion
cyfreithiol, cytundebol neu bersonél. Gall y cyngor gytuno i wahardd y wasg a'r cyhoedd o
gyfarfodydd pan fydd yn trafod yr eitemau hynny’n unig. Yn yr un modd, mater i bob cyngor
cymuned neu dref yw pennu'r trefniadau manwl ar gyfer y cyfarfodydd hynny.
Caiff cynghorau eu hannog i bennu’r fformat ar gyfer cyfranogiad y cyhoedd yn eu rheolau
sefydlog, ond mater i bob cyngor, yn ôl ei ddisgresiwn, yw penderfynu ar fanylion trefniadau
o'r fath, ac mae’n bosibl y byddai angen ystyried unrhyw faterion diogelu data neu faterion
diogelwch eraill a allai godi o ganlyniad.
Gan fod y ddeiseb bellach wedi cau, edrychaf ymlaen at glywed mwy am y gefnogaeth
gyffredinol a gafodd.
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