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Annwyl Janet, 

 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 16 Rhagfyr ynglŷn â chanllawiau i gynghorau cymuned 
a thref o ran mynychwyr allanol yn recordio cyfarfodydd.    

 
Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ganllawiau i gynghorau cymuned a thref ynglŷn â hyn. Mae Bil 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yn cynnig y byddai’n ofynnol i’r cadeirydd roi cyfle 
rhesymol i aelodau’r cyhoedd sy’n bresennol gyflwyno sylwadau ar eitemau busnes mewn 
cyfarfodydd cynghorau cymuned a gynhelir yn gyhoeddus – oni bai y byddai hynny’n golygu 

nad oedd yn bosibl cynnal y cyfarfod mewn modd effeithiol.  
 

Ar ôl i’r Bil gael Cydsyniad Brenhinol, byddwn yn adolygu fersiwn bresennol Canllaw’ r 
Cynghorydd Da, gan annog cynghorau cymuned a thref i ystyried a chyhoeddi eu fformat ar 
gyfer galluogi cyfranogiad gan y cyhoedd yng ngoleuni newidiadau deddfwriaethol. 

 
Hefyd, rydym wedi cynnal arolwg yn ddiweddar er mwyn deall yn well sut mae’r sector yn 

defnyddio cyfryngau digidol i ymgysylltu â’i etholwyr. Ar ôl inni ddadansoddi’ r canlyniadau, y 
bwriad yw cyhoeddi canllawiau cyn diwedd mis Mawrth 2020, gan ddefnyddio astudiaethau 
achos o arferion da i annog mwy o ddefnydd o adnoddau digidol er mwyn sicrhau mwy o 

gyfranogiad gan y cyhoedd yng ngwaith y cynghorau cymuned a thref. 
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