PROTOCOL AR GYFER SIARAD MEWN CYFARFODYDD TROSOLWG A CHRAFFU

Rhaid i gynrychiolaethau
ysgrifenedig sy’n gwneud
cais am yr hawl i siarad
gael eu cyflwyno o leiaf
ddau ddiwrnod gwaith
cyfan cyn y Pwyllgor

Cyflwyno cais i siarad mewn
cyfarfod Pwyllgor Trosolwg a
Chraffu

Y cais wedi ei gydnabod a’i gyflwyno i
Gadeirydd y Pwyllgor perthnasol.

Os oes nifer o bobl yn
dymuno siarad am yr un
pwnc, efallai y gofynnir
iddyn nhw enwebu
siaradwr i siarad ar ran
pawb.

Y Cadeirydd i ystyried y cais, gan
ystyried perthnasedd y cais i raglen
waith y Pwyllgor neu’r eitem ar
agenda’r Pwyllgor.

Bydd gwahoddiad
swyddogol yn cynnwys
cadarnhad o’r eitem o dan
sylw, rhestr o gwestiynau
i’w hateb (yn ôl yr angen)
a ph’un ai bydd angen
adroddiadau ysgrifenedig.

Os caiff y cais ei ganiatáu gan y
Cadeirydd, cysylltir drwy alwad ffôn i
weld pryd fydd y person sy’n cyflwyno’r
cais ar gael, gyda gwahoddiad
ysgrifenedig ffurfiol i fynychu Pwyllgor.

Os oes angen unrhyw
adroddiadau ysgrifenedig,
rhaid ’'r rhain gael eu
cyflwyno heb fod yn
hwyrach na 24 awr cyn y
cyfarfod.
Rhaid i unrhyw dystiolaeth
ysgrifenedig y mae’r
person sy’n gwneud y
cais i siarad yn dymuno ei
darparu fod wedi ei
chymeradwyo o flaen llaw
gan y Cadeirydd. Ni ellir
dosbarthu dogfennau
ategol yn ystod y cyfarfod.

Mae’r aelod o’r cyhoedd/rhanddeiliad
yn mynychu’r Pwyllgor er mwyn siarad
ar y pwnc o dan ystyriaeth.
Bydd y person yn cael siarad am 5
munud ac yn cael gofyn un cwestiwn
ychwanegol.

Bydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu
yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd,
busnesau neu randdeiliaid eraill i
fynychu cyfarfod er mwyn darparu
tystiolaeth fel rhan o’r craffu ar sut
y gallai penderfyniadau gan y
Cyngor effeithio ar ddinasyddion.
Os yw rhywun sydd wedi ei
wahodd ddim yn dymuno mynychu
does dim rheidrwydd i wneud
hynny.

Bydd y Pwyllgor yn trafod tystiolaeth
lafar/ysgrifenedig a gyflwynir ac yn
darparu adborth yn ôl yr angen.

PWYSIG
Dylai aelodau o’r cyhoedd/rhanddeiliaid sy’n siarad mewn cyfarfodydd Pwyllgor fod yn ymwybodol bod;




Cyfarfodydd yn cael eu darlledu’n fyw ar y we ac maen nhw’n agored i’r cyhoedd a’r wasg
Ni ddylai cyflwyniadau/tystiolaeth gynnwys sylwadau personol neu sylwadau am unrhyw barti, rhaid iddynt fod yn berthnasol i’r pwnc
o dan ystyriaeth ac ni ddylent fod yn llafurus. Gofynnir i’r Pwyllgor ddiystyru unrhyw sylwadau y mae’r Cadeirydd yn ystyried eu bod
yn amherthnasol neu y penderfynir eu bod yn sarhaus.
Dylai’r rhai hynny sy’n siarad mewn cyfarfodydd Pwyllgor ymateb yn gwrtais i gwestiynau gan y Cadeirydd neu’r Pwyllgor

Bydd Cadeirydd y Pwyllgor perthnasol (os yw’n angenrheidiol, yn dilyn cyngor cyfreithiol) yn gwneud penderfyniad terfynol
ynglŷn â chyfranogiad y cyhoedd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

