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1.Cyflwyniad
•

Pa mor agos at eich calon yw eich
cymuned leol?

•

Hoffech chi newid unrhyw beth?

•

Ydych chi’n barod i wneud
penderfyniadau anodd?

•

Beth am amlygu'r hyn sy'n bwysig i chi
drwy fod yn gynghorydd lleol?

Ffrwyth gwaith Cymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru (WLGA) a phob awdurdod lleol yng
Nghymru y llawlyfr yma. Mae WLGA yn
cynrycholi buddiannau byd llywodraeth leol
ac yn hyrwyddo democratiaeth yng Nghymru.
Mae'n cynrychioli pob awdurdod lleol, yr
awdurdodau tân a'r parciau cenedlaethol.

“Fe fues i’n weithiwr mewn awdurdod
Mae sawl rheswm pam mae pobl yn
penderfynu bod yn gynghorwyr. Yn aml,
maen nhw eisoes yn flaenllaw yn eu
cymuned leol, wedi ymrwymo i blaid
wleidyddol neu am newid rhywbeth yn
lleol. Beth bynnag fo'r rheswm, mae'n deg
dweud eu bod yn aml yn cael eu synnu gan
faint o waith sydd o dan sylw a pha mor
amrywiol yw’r rôl. Fodd bynnag, maen
nhw’n mwynhau eu gwaith yn fawr er ei fod
anoddach na'r disgwyl.

lleol ac mae’r gymuned leol yn agos at fy
nghalon. Felly, roedd cyflwyno fy enw yn
ymgeisydd mewn etholiad lleol yn gam
naturiol i mi.
Ar ôl gwasanaethu’n gynghorydd lleol am
bedair blynedd, fe ges i gyfle i fod yn
rhan o’r cabinet. Ces i fy ethol yn
arweinydd y cyngor rywbryd wedyn.
Er bod anawsterau penodol i bob rôl
boed gynghorydd lleol, aelod o’r cabinet
neu arweinydd y cyngor, mae digon o
gyfleoedd i effeithio er gwell ar y fro, y
fwrdeistref sirol a’r rhanbarth ehangach,
hefyd.

Rhaid i gynghorwyr (neu aelodau, a hwythau'n
aelodau o awdurdod lleol) gadw'r ddysgl yn
wastad o ran sawl rôl a dyletswydd. Mae
angen i gynghorwyr bwyso a mesur anghenion
a lles eu cymuned, eu plaid (os ydyn nhw’n
aelod) yn ogystal â’r cyngor yn gyffredinol. I
fod yn gynghorydd, mae angen ymrwymiad a
llawer iawn o amser, a hynny ar ben
ymrwymiadau eich bywyd personol a’ch
gwaith. Fodd bynnag, mae bod yn gynghorydd
yn ffordd werth chweil a breintiedig o
wasanaethu'r cyhoedd. Os cewch eich ethol,
byddwch mewn sefyllfa i newid bywydau pobl
er gwell.

A minnau’n arweinydd, mae gen i gyfle i
bennu trywydd y cyngor, y fwrdeistref
sirol a’r rhanbarth ehangach. Mae’r
blynyddoedd diwethaf hyn wedi bod yn
ymestynnol ym maes llywodraeth leol
ac, yn rhinwedd fy swyddi yn aelod o’r
cabinet ac yn arweinydd, rwyf i wedi
wynebu rhai penderfyniadau anodd am
wasanaethau’r cyngor. Wedi dweud
hynny, dydw i ddim yn edifaru cael fy
ethol yn gynghorydd lleol. Pe na bai
hynny wedi digwydd, fuaswn i ddim
mewn sefyllfa i fynd i’r afael â’r

Bwriad y llawlyfr yma yw amlinellu'r
wybodaeth sylfaenol i'w hystyried os ydych
am fod yn gynghorydd. Mae'n cynnwys llu o
ddolenni lle cewch wybodaeth fanylach ar y
we yn ogystal â barn cynghorwyr i'ch helpu
chi benderfynu p'un ai ydych am fynd lawr y
llwybr hwn ai peidio.

problemau presennol.”
Arweinydd cyngor
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2.Beth yw gwaith cynghorau?
Mae gan awdurdodau lleol (cynghorau) rôl
hanfodol wrth lywodraethu Cymru gan eu
bod yn cynnig yr arweiniad a'r
gwasanaethau sydd eu hangen ar eu
cymunedau.

•

Diogelu defnyddwyr e.e. gorfodi
safonau masnach a thrwyddedu
tacsis.

•

Mae 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae
nhw’n cynnig dros 700 o wasanaethau lleol
megis:

Gwasanaethau iechyd ac
amgylcheddol e.e. gofalu bod
bwyd diogel yn cael ei weini mewn
tafarndai a bwytai'n ddiogel, a

•

rheoli llygredd yn lleol.

Addysg e.e. darparu ysgolion,
cludiant i ddisgyblion a chyfleoedd
•

dysgu i oedolion.
•

datblygiadau lleol a gofalu bod
adeiladau'n ddiogel.

Tai e.e. dod o hyd i lety ar gyfer
pobl mewn angen a chynnal tai
•

cymdeithasol.
•

twristiaeth.

Gwasanaethau cymdeithasol
•

phobl anabl a'u hamddiffyn.

terfysgol.

Priffyrdd a thrafnidiaeth gan
rheoli llif traffig.
Rheoli gwastraff gan gynnwys
casglu sbwriel ac ailgylchu.

•

Cynllunio ar gyfer argyfyngau
e.e. llifogydd neu ymosodiadau

gynnwys cynnal a chadw ffyrdd a

•

Datblygu’r economi e.e. denu
busnesau newydd ac annog

e.e. gofalu am blant, pobl hŷn a

•

Cynllunio gan gynnwys rheoli

Hamdden a gwasanaethau
diwylliannol e.e. darparu
llyfrgelloedd, gwasanaethau
hamdden a chanolfannau
celfyddydol.
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Yn ogystal â rhoi gwasanaethau lleol,
cynghorau yw’r cyflogwr mwyaf yn eu hardal
o gryn dipyn ac maen nhw’n cyfrannu’n
sylweddol at yr economi leol.
Rhaid i gynghorau ddarparu rhai
gwasanaethau statudol. Mae gofal
cymdeithasol, iechyd yr amgylchedd, a
chynllunio ymhlith y gwasanaethau y mae'n
rhaid iddyn nhw eu cynnig yn ôl y gyfraith. Y
cynghorau sydd i benderfynu p'un a ydyn nhw
am gynnig gwasanaethau eraill fel
canolfannau hamdden a chelfyddydol.
Maen nhw’n darparu rhai gwasanaethau naill
ai’n uniongyrchol, ar y cyd â sefydliadau
eraill, neu'n comisiynu cyrff eraill yn y
sectorau preifat a gwirfoddol i gyflwyno
gwasanaethau ar eu rhan.
Nid gwneud elw yw’r prif nod i gynghorau er
eu bod yn cynnig rhai gwasanaethau masnach
fel arlwyo yn ogystal â gwasanaethau fel
canolfannau hamdden y gall y sector preifat
eu cynnig hefyd.
Mae gan gynghorau ddyletswyddau statudol
ehangach hefyd e.e. hyrwyddo cyfleoedd
cyfartal a dileu gwahaniaethu. Hefyd, mae'r
gyfraith yn mynnu eu bod yn ystyried
anghenion cenedlaethau'r dyfodol yn ogystal
â'r boblogaeth bresennol wrth ddod i bob
penderfyniad.
Os cewch eich ethol, bydd angen i chi ddeall
yn union pa bwerau sydd gan eich awdurdod
lleol, oherwydd bydd hyn yn effeithio ar eich
gallu i wneud penderfyniadau a gweithio er
lles y cyhoedd.
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3. Sut y gallai’r cynghorau newid?
Bu nifer o gynigion ar gyfer ad-drefnu
llywodraeth leol ers i gomisiwn annibynnol ar
lywodraethu a darparu gwasanaethau
cyhoeddus (Comisiwn Williams) adrodd yn
2014. Roedd yr adroddiad yn cyflwyno’r achos
dros ad-drefnu strwythurol ar awdurdodau
lleol. Awgrymwyd nad oedd y strwythur
presennol o 22 awdurdod unedol cymharol
fach yn gynaliadwy a byddai creu llai o
awdurdodau mwy yn cynnal democratiaeth
leol, darparu arbedion cost a gwneud
awdurdodau yn fwy cryf wrth wynebu heriau
yn y dyfodol.

Ardaloedd Awdurdod Lleol Newydd
i’w trafod
Current local authority area
Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych

Mae’r cynigion diweddaraf gan Lywodraeth
Cymru (Mawrth 2018) wedi’u nodi mewn
Papur (ymgynghori) Gwyrdd yn y ddolen hon.

Sir y Fflint
Wrecsam
Powys

Mae’r Papur yn nodi tri opsiwn posibl ar gyfer
newid strwythur awdurdodau lleol.

Ceredigion

1. Bod cynghorau yn uno’n wirfoddol mewn
patrwm daearyddol a nodir gan Lywodraeth
Cymru.

Sir Gar

2. Bod cynghorau yn uno mewn dull fesul
cam rhwng 2022 a 2026 yn y patrwm a nodir
gan Lywodraeth Cymru.

Pen-y-bont ar Ogwr

Sir Penfro

Abertawe
Castell-nedd Port Talbot

Rhondda Cynon Taf

New area

1
2
3
4
5

6
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Merthyr Tudful

3. Bod pob cyngor yn uno yn 2022 o fewn
patrwm a nodir gan Lywodraeth Cymru.

Bro Morgannwg

Mae’r patrwm a gynigir gan Lywodraeth
Cymru ar gyfer 10 awdurdod newydd, wedi’u
halinio gyda ffiniau’r byrddau iechyd lleol.
Bydd hyn yn cynnwys newid i ffiniau un o’r
byrddau iechyd sy’n effeithio ar gyngor Ben-y
-bont ar Ogwr sydd dan ymgynghoriad ar hyn
o bryd.

Casnewydd

Caerdydd

Caerffili

8
9

Torfaen
Blaenau Gwent
Sir Fynwy

Caiff cynigion terfynol Llywodraeth Cymru eu
cyhoeddi yn hydref 2018.
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4. Sut caiff cynghorau eu hariannu?
Er bod y rhan fwyaf o bobl yn meddwl mai
treth y cyngor sy'n ariannu cynghorau yn
bennaf, mae i'w gyfrif am tua 20% yn unig o
incwm cynghorau yng Nghymru ar
gyfartaledd. Ar ben hynny, nid yw’r rhan
fwyaf o bobl yn sylweddoli ychwaith bod
treth y 'Cyngor' yn cyfrannu at yr heddlu
lleol, cynghorau cymuned a thref, yn
ogystal â gwasanaethau tân ac achub.

Cewch wybod rhagor am arian byd
llywodraeth leol yma.

O Lywodraeth Cymru y daw’r rhan fwyaf o
arian y cynghorau lleol, trwy gyfrwng Grant
Cynnal y Cyllid. Mae Llywodraeth Cymru yn
rhoi grantiau ar gyfer rhaglenni, prosiectau
neu dargedau penodol, hefyd. Bydd yn rhoi
dros £4 biliwn i’r cynghorau lleol yn 2018/19.
Mae’r cynghorau lleol yn wynebu mwy a mwy
o anawsterau o achos llymder parhaus
Llywodraeth San Steffan ac effeithiau’r
dirwasgiad o hyd. Mae cynghorau'n cael llai a
llai o arian, a hynny ar adeg pan mae rhagor o
anghenion. Mae pwysau demograffig hefyd,
yn enwedig o ran nifer cynyddol o bobl hŷn.
Mae cynghorau yn gorfod gwneud
penderfyniadau anodd ynghylch torri
gwasanaethau a diswyddo. Maen nhw hefyd
yn ystyried ffyrdd newydd o gynnig
gwasanaethau.

“Bydd yn anodd cytuno ar gyllideb bob
amser, ond mae cynghorwyr lleol yn
cyflawni rôl bwysig iawn o ran cadw’r
ddysgl yn wastad rhwng diwallu
anghenion cymunedau a gwario’r arian
sydd ar gael. Mae’n rôl anodd ond
hanfodol. Gan fod cyllidebau’n crebachu
bob blwyddyn, rhaid cwtogi ar
wasanaethau – yn arbennig y rhai
anstatudol sy’n werthfawr i sawl
trigolyn, megis tai bach cyhoeddus.
Cawson ni ein hethol i gynrychioli’r bobl
a gwella gwasanaethau. Mae’n anochel y
bydd prinder arian yn achosi straen a
chwerwder, yn arbennig pan fo’n
effeithio ar eich bro neu ar wasanaethau

Er bod gan gynghorau hyblygrwydd o ran sut i
flaenoriaethu a gwario eu hadnoddau, rhaid
ariannu rhai o'r gwasanaethau drytaf a
statudol, fel addysg, gwasanaethau
cymdeithasol a thai hyd at lefel sy'n cyrraedd
rhai safonau. Yn sgîl hynny, rhai o'r
gwasanaethau dewisol y mae'r cyhoedd yn eu
gwerthfawrogi fwyaf, fel yr amgylchedd lleol,
llyfrgelloedd, canolfannau hamdden a'r
celfyddydau, sy'n dioddef pan mae’r esgid
fach yn gwasgu. Mae cynghorau'n cynhyrchu
ychydig o incwm hefyd drwy ffioedd fel
parcio, gwasanaethau mewn canolfannau
hamdden neu ffioedd cynllunio.

sy’n agos at eich calon.”
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5. Gyda phwy arall y mae cynghorau yn gweithio?
Mae cynghorau lleol yn cydweithio ag
amrywiaeth o bartneriaid lleol a
chenedlaethol wrth gynnig gwasanaethau,
rhoi cynrychiolaeth ddemocrataidd ac
arwain yn strategol.

Awdurdodau lleol (sydd hefyd yn cael
eu galw'n awdurdodau unedol,
cynghorau sir neu'n gynghorau
bwrdeistref sirol). Mae 22 o awdurdodau
lleol yng Nghymru ar hyn o bryd, a thua

Bydd sawl un o'r rhain yn grwpiau cymunedol
neu wirfoddol, ond maen nhw hefyd yn
cydweithio â chyrff cyhoeddus neu adrannau
yn y llywodraeth.

1,254 o gynghorwyr.
Cynghorau Cymuned a Thref (735 o

gynghorau a thua 8,000 o gynghorwyr).
Mae pum haen o ddemocratiaeth yng
Nghymru:

Mewn rhai achosion, mae cynghorwyr yn
aelodau o awdurdod unedol yn ogystal â
chyngor cymuned neu dref. Mae

Senedd Ewrop

awdurdodau lleol yn cydweithio â'u

4 ASE o Gymru

cynghorau cymuned a thref yn aml. Ar

Gwefan www.europarl. europa.eu/

hyn o bryd, mae cynghorau cymuned a
thref yn cynnig gwasanaethau fel cynnal

Senedd San Steffan

caeau chwarae, parciau a mannau

40 AS o Gymru

agored, neuaddau pentref, gerddi ar

Gwefan www.parliament.uk/

osod a mynwentydd. Mae rhagor o
wybodaeth ar wefan Un Llais Cymru, y

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

sefydliad sy’n eu cynrychioli

60 AC

www.unllaiscymru.org.uk /

40 AC etholaethol ac 20 AC rhanbarthol
Gwefan www.cynulliad.cymru/
Mae pobl yn aml yn drysu rhwng y
Cynulliad a Llywodraeth Cymru; Senedd
Cymru yw'r Cynulliad. Mae Llywodraeth

Cymru yn cynnwys Gweinidogion Cymru
ac yn gosod yr agenda ar gyfer Cymru
ym meysydd gwasanaethau cymdeithasol,
addysg, yr amgylchedd, cynllunio,
trafnidiaeth a datblygu economaidd
(ymhlith eraill).
Gwefan www.gov.wales/
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Mae cynghorau'n cydweithio â phartneriaid
cyhoeddus fel:
•

Awdurdodau Tân ac Achub

•

Comisiynwyr Heddlu a Throseddau

•

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol

•

Cyfoeth Naturiol Cymru

nhw'n gwario arian y cyhoedd.
Os ydych chi’n aelod o blaid wleidyddol, bydd

Mae cynghorau yn cydweithio'n agos â
chynghorau cyfagos wrth drefnu, comisiynu
neu gyflwyno gwasanaethau ar y cyd. Drwy
wneud hyn, maen nhw'n gofalu bod
gwasanaethau'n cael eu cynnig yn y ffyrdd
mwyaf cost-effeithiol ac effeithlon.

disgwyl ichi fynd i gyfarfodydd y cylch
gwleidyddol, hyfforddiant y blaid ac
achlysuron eraill. Gallai cynghorydd gael ei
benodi’n aelod o awdurdod gwasanaeth tân
ac achub neu barc cenedlaethol. Byddai
disgwyl iddo gynrychioli’r corff hwnnw yn y
gymuned ac, yn ei gyfarfodydd, penderfynu
ar faterion a goruchwylio’r cyflawniad yn
ogystal â rhoi gwybod i’r cyngor am
benderfyniadau neu weithgareddau
perthnasol.

Mae’r cynghorau lleol yn cynnal
partneriaethau statudol o’r enw byrddau
gwasanaethau cyhoeddus yn eu hardaloedd,
hefyd. Mae aelodau pob bwrdd o’r fath yn
cynrychioli amryw sefydliadau cyhoeddus yn
ogystal â mudiadau gwirfoddol a chymunedol.
Ar ôl asesu llesiant, byddan nhw’n paratoi
cynllun llesiant yn ystod tymor y cyngor lleol.
Mae’r cynghorau’n gweithio dros Swyddfa
Archwilio Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal
Cymru hefyd – mae'r cyrff yma'n archwilio, yn
arolygu a/neu'n rheoleiddio awdurdodau lleol
a'u gwasanaethau. Maen nhw'n llunio
adroddiadau am safonau gwasanaethau, sut
maen nhw'n cael eu llywodraethu, a sut maen

© Hawlfraint y Goron (2016) Croeso Cymru
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6. Beth yw gwaith cynghorydd?
Mae cynghorwyr yn cael eu hethol i
gynrychioli eu cymuned leol yn eu cyngor
lleol. Mae cynghorwyr yn dylanwadu ar sut
mae’r gwasanaethau yma’n cael eu
cyflwyno, eu hariannu a'u blaenoriaethu.

adnoddau wrth ddod i benderfyniadau fydd o
les i ardal yr awdurdod yn gyffredinol.

O gael eich ethol yn 2017, byddwch chi’n
gynghorydd am bum mlynedd.Ar gyfartaledd,
amcangyfrifir bod cynghorwyr yn treulio
gwerth tri diwrnod yr wythnos yn ymwneud â
gwaith y cyngor, ond mae llawer o'r farn ei
bod yn swydd amser llawn. Mae llawer o
gyflogwyr yn cydnabod gwerth gwaith
cynghorwyr a'r sgiliau y bydd eu gweithwyr yn
eu hennill yn y rôl. Felly, maen nhw'n cynnig
amser i ffwrdd neu drefniadau gweithio'n
hyblyg i weithwyr sydd hefyd yn gynghorwyr.
Caiff cyflogwyr wybod rhagor ar wefan

“

busnesau'n cefnogi cymunedau, cliciwch
yma.

Ers fy ethol, rwyf i wedi mwynhau
gwaith amryfal cynghorydd sirol. Bydd
pob dydd, mater a chyfarfod yn
wahanol i’r un blaenorol mewn rhyw
ffordd. Wrth ateb y ffôn, darllen
negeseuon ebost neu dderbyn
ymwelydd, fydda i byth yn gwybod pa
gamau y bydd rhaid eu cymryd. Rwy’n
gweithio ochr yn ochr â sawl swyddog
ardderchog ac rwy’n falch o allu newid
fy ward er gwell mewn amryw ffyrdd
bychain megis cael gafael ar finiau
sbwriel newydd, trefnu i’r ffyrdd gael
wyneb newydd, gofyn i stryd gael ei
mabwysiadu a gofalu bod bws yn dod
heibio bob awr eto. Mae’n dda gen i
ddweud fy mod wedi helpu llawer o
drigolyn drwy drin a thrafod achosion
unigol, hefyd.

I fod yn gynghorydd, mae angen ymroddiad,
amynedd a chryfder. Gall fod yn waith anodd
dros ben, ond gall fod yn wobrwyol a diddorol
hefyd.
Mae pob cynghorydd yn dadlau achos eu
cymunedau ac yn cynrychioli eu hetholaethau
unigol pan ofynnir am gyngor neu gefnogaeth.
Maen nhw’n treulio llawer mwy o’u hamser yn
eu cymunedau yn siarad ac yn gweithio gyda’r
cyhoedd a chylchoedd cymunedol. Arwain y
gymuned yw'r enw ar gyfer y rôl yma fel
arfer. Gall arwain y gymuned olygu sawl peth
i wahanol gynghorwyr. Hyrwyddo buddiannau
eich etholaeth; lobïo ynghylch pryderon lleol;
dylanwadu ar gyrff partner i weithio tuag at
yr un nod; datrys gwrthdaro rhwng cyrff
cymunedol; annog cyrff cymunedol i ganfod
atebion yn eu cymunedau eu hunain; a
chydbwyso’r galw o bob cyfeiriad am

”
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I fod yn arweinydd cymunedol effeithiol, mae
angen i gynghorwyr siarad â'r gymuned a deall
anghenion a theimladau eu hetholwyr i'r dim.
Ni all cynghorwyr helpu pawb ond mae angen
iddyn nhw allu egluro eu penderfyniadau'n
gwbl agored a gofalu bod barn y trigolion yn
cael ei chlywed – y cynghorwyr yw eu llais yn
y cyngor. Bydd angen i gynghorwyr egluro
polisïau a safbwyntiau’r cyngor hefyd a gofalu
bod y gymuned yn deall pam mae
penderfyniadau wedi'u gwneud, gan gynnwys
penderfyniadau amhoblogaidd ar adegau.

•

unigolion a chylchoedd. Gall hyn
gynnwys datrys problem leol neu
gysylltu pobl â'r cyngor neu gyrff
eraill a all helpu. Bydd angen i chi
ddeall i ba raddau y gallwch helpu, a
phryd y dylech gyfeirio pobl at
swyddogion y cyngor.

I allu bod yn gynghorydd effeithiol, byddai
disgwyl i chi:
•

Mae amrywiaeth enfawr o wybodaeth
am eich ardal a'ch cymuned leol ar gael
ar-lein. Mae gan Data Cymru wybodaeth
ddemograffig am eich ardal infobasecymru—Cliciwch yma. Cewch
wybod am addysg, iechyd, tras ac oed y
bobl sy'n byw yn eich ardal, a llawer
mwy. Bydd gwefan Fy Nghyngor Lleol
hefyd yn dweud wrthych am hynt a
helynt eich cyngor a beth yw barn pobl
yn ei gylch. Cliciwch yma.

Adnabod eich cymunedol leol (a
elwir hefyd yn ward neu'n isadran
etholiadol). Pa fath o bobl sy'n byw
yno? Beth maen nhw'n ei wneud?
Beth sydd ei angen arnyn nhw?

•

Cyfathrebu gyda phobl – yn
rheolaidd ac yn aml. Bydd angen
i chi ofalu bod modd i bobl gwrdd â
chi wyneb yn wyneb a sgwrsio ar
gyfryngau cymdeithasol. Hefyd,
rhaid i chi wneud yn siŵr bod pobl
yn gwybod pwy ydych, a beth ydych
yn ei wneud ar eu rhan. Mae rhai
cynghorwyr yn ysgrifennu
cylchlythyrau ac adroddiadau
blynyddol ar gyfer gwefan y cyngor
fel bod pawb yn gwybod beth sy'n
digwydd.

•

Ymgymryd ag achosion ar ran

Rhwydwaith – ymgyfarwyddwch
â’ch ardal, y cylchoedd a'r cyrff
cymunedol, a byddwch yn amlwg.
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“

“

Cefais fy ethol yn 2012 ar sail mandad i
ddatrys anawsterau parcio a thraffig
lleol. Er gwaethaf llu o gyfarfodydd a
negeseuon ebost, dydw i heb allu
datrys y materion hyn ar gyfer fy
nhrigolion. Cefais fy ethol ar sail
agenda werdd, ac rydw i wedi bod yn
fwy llwyddiannus yn y maes yma. Rydw
i wedi mynd ati i wella gerddi a
rhandiroedd lleol. Rydw i hefyd wedi
dilyn esiamplau yr ydw i wedi'u gweld
ar draws y ddinas, ac annog pobl i dyfu
pethau yn y ddinas. Mae olwynion byd
llywodraeth leol yn troi'n boenus o araf
ar adegau, ac yn aml does dim modd
cyflawni'r hyn y cawsoch eich ethol i'w
wneud. Fodd bynnag, gyda digon o egni
a brwdfrydedd, mae modd datrys yr
anawsterau anoddaf.

Yn neuadd y sir, rwy’n ymwneud â
gwaith y cylch gwleidyddol a nifer o
bwyllgorau a gweithgorau. Yn
ddiweddar, derbyniodd y cyngor gynnig
roeddwn i wedi’i gyflwyno. Mae
gwaith cynghorydd yn ddiddorol iawn.
Mae digon i’w ddysgu ac mae cyfleoedd
i gwrdd â phobl o bob lliw a llun a
gwneud llawer o wahanol bethau.
Mae’r toriadau cyllidebol a’r llymder
wedi bod yn anodd, fodd bynnag, ac
mae’n ymddangos y bydd y sefyllfa’n
waeth fyth dros y blynyddoedd sydd i
ddod fel y bydd rhaid i’r cyngor lleol
gyflawni rhagor heb gymaint o arian.

”

”
amser y mae cynghorwyr yn ei dreulio yn eu
cymuned leol yn hollbwysig. Maen nhw'n
cwrdd â phobl leol mewn digwyddiadau lleol
neu gyfarfodydd cymunedol neu'n gweithio
gyda swyddogion y cyngor ac asiantaethau
partner ar faterion lleol.

Un cyfarfod ar ôl y llall!
Y farn ystrydebol ynghylch cynghorau yw bod
cynghorwyr yn treulio llawer o amser mewn
cyfarfodydd hir a difywyd. Mae disgwyl i
gynghorwyr fynychu cyfarfodydd pwyllgorau
neu gylchoedd maen nhw wedi’u penodi’n
aelodau ohonyn nhw, yn ogystal â threulio
amser yn eu cymunedau gan gwrdd â phobl y
fro mewn achlysuron neu gyfarfodydd a
chydweithio â staff y cyngor a’i bartneriaid
ynglŷn â materion lleol.

Bydd angen i chi ddilyn rhai cyfarwyddiadau
pan fyddwch yn mynd i gyfarfodydd y cyngor.
Nodir y rhain yng nghyfansoddiad y Cyngor.
Mae'r ddogfen yma’n nodi sut y gwneir
penderfyniadau, cyfrifoldebau pob pwyllgor a
sut i gynnal cyfarfodydd. Hefyd, bydd y
cyfansoddiad yn pennu'r rheolau pwysig sy'n
berthnasol i faterion ariannol y cyngor.

Er bod disgwyl i gynghorwyr fynd i
gyfarfodydd y pwyllgorau neu'r grwpiau y
maen nhw wedi'u penodi ar eu cyfer, mae’r
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Mae'r rhan fwyaf o gyfarfodydd y Cyngor yn
agored i'r cyhoedd, a darlledir llawer ohonyn
nhw ar-lein. Ar adegau, fodd bynnag, mae
angen cynnal cyfarfodydd, neu rannau ohonyn
nhw, yn breifat os oes gwybodaeth
gyfrinachol neu sensitif yn cael ei thrafod.
Mae gan bob pwyllgor gadeirydd ac isgadeirydd. Mae'r cynghorwyr yma'n gofalu bod
y gwaith yn cael ei wneud a bod rheolau’r
cyfarfod yn cael eu dilyn. Hefyd, mae gan
bwyllgorau swyddogion sy'n cefnogi eu gwaith
e.e. drwy gynnal ymchwil a chymryd
cofnodion.

ddydd i ddydd. Gan amlaf, mae pob aelod
o'r cabinet yn gyfrifol am faes penodol
neu bortffolio e.e. addysg, yr amgylchedd
neu'r gwasanaethau cymdeithasol. Bydd
y cabinet yn cwrdd unwaith yr wythnos
fel arfer.

Goruchwylio a Chraffu
Mae gan bob un o'r cynghorwyr eraill rôl
o safbwynt goruchwylio a chraffu ar

Dyma fraslun o'r pwyllgorau y gallai
cynghorwyr fod yn aelodau ohonyn nhw:

gyflawniad y cyngor a chyrff eraill y mae
eu gwaith yn effeithio ar gymunedau
lleol. Mae goruchwylio a chraffu yn
hanfodol, gan ei fod yn edrych ar

Cyngor

benderfyniadau'r cabinet a pha mor

Mae pob cynghorydd yn aelod o'r cyngor

effeithiol yw polisïau a chyflawniad y

llawn. Mae'r cyngor llawn yn trafod ac yn

cyngor. Mae gan yr aelodau sy'n craffu

penderfynu ar bolisïau ar sail

rôl bwysig hefyd o ran adolygu a

adroddiadau gan y pwyllgorau. Mae

datblygu polisïau, yn ogystal ag

hefyd yn cytuno ar brif bolisïau'r cyngor

ymchwilio i faterion sy'n peri pryder i'r

a'i gyllideb. Mae'r cyngor llawn yn cwrdd

gymuned leol. Er nad yw pwyllgorau

bob 4-6 wythnos fel arfer.

craffu yn gwneud penderfyniadau, maen
nhw'n cynnal ymchwiliadau ac yn cynnig

Cabinet

argymhellion pwysig i'r cabinet. Mae

Nifer fach o uwch-gynghorwyr fydd yn

pwyllgorau craffu yn cwrdd unwaith y mis

rhan o'r cabinet neu'r bwrdd gweithredol

fel arfer, ac mae cylchoedd llai sy'n

o dan arweiniad arweinydd y cyngor.

ymgymryd ag ymchwiliadau yn cynnal

Llywodraeth cyngor lleol yw cabinet. Fel

cyfarfodydd ychwanegol. Gan ddibynnu

arfer, bydd yr aelodau’n perthyn i’r cylch

ar nifer y cynghorwyr a phwyllgorau, mae

gwleidyddol ac iddo’r mwyafrif yn y

cynghorwyr yn aelodau o fwy nag un

cyngor. Ar y llaw arall, gallen nhw fod yn

pwyllgor craffu fel arfer. Gwefan
www.cfps.org.uk/

rhan o glymblaid. Nhw sy'n penderfynu
sut mae'r cyngor yn cael ei gynnal o
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“

Pwyllgorau rheoleiddio
Mae llawer o gynghorwyr yn aelodau o

Fi yw cadeirydd craffu. Rydyn ni newydd
gwblhau adolygiad o'r system codi
ffioedd parcio. Nod yr adolygiad oedd
cynnig lleoedd i barcio sy'n addas i
amgylchiadau lleol, cynyddu prysurdeb
canol trefi a busnesau lleol, a rheoli
trefniadau parcio mewn modd costeffeithiol. Aethon ni ati i gasglu
tystiolaeth gan siambrau masnach a
chynghorwyr sydd â maes parcio yn eu
ward, yn ogystal ag ymweld â phob maes
parcio yn y sir a chasglu data. Roedd yr
ymarfer craffu o ddefnydd gan ei fod yn
gyfle i glywed barn y gymuned ar adeg
pan oedd meysydd parcio'r sir yn cael
cryn sylw yn y cyfryngau. Cyflwynodd y
Pwyllgor 22 o argymhellion i'r Cabinet.
Caiff adroddiad sy'n cynnwys yr ymateb i
bob un o'r argymhellion, ei gyflwyno yng
nghyfarfod nesaf y Cabinet. Cafodd nifer
o'r argymhellion eu rhoi ar waith ar
unwaith, ac mae swyddogion yn bwrw
golwg fanylach ar y lleill.

bwyllgorau cynllunio a thrwyddedu hefyd.
Felly, gallech fod yn dod i benderfyniad
ynghylch adeiladau a datblygu lleol, neu
dacsis a safleoedd trwyddedig ar draws yr
awdurdod. Bydd pwyllgor rheoleiddio yn
cwrdd bob 2-4 wythnos fel arfer.

Pwyllgorau eraill
Gall rhai cynghorwyr fod yn aelodau o
bwyllgorau eraill hefyd e.e. y pwyllgor
archwilio sy'n gwneud yn siŵr bod trefn
ar bolisïau a phrosesau ariannol yr
awdurdod, y pwyllgor safonau sy'n
mynnu bod cynghorwyr yn ymddwyn yn
briodol (bydd rhagor nes ymlaen am sut y

dylai cynghorwyr ymddwyn), neu
bwyllgorau ad hoc fel y rhai sy'n penodi
staff newydd.

”

Cyrff lleol eraill
Caiff cynghorwyr fod ar gyrff allanol
hefyd e.e. cyrff llywodraethu ysgolion,

Os ydych chi’n aelod o blaid wleidyddol, bydd
disgwyl ichi fynd i gyfarfodydd y cylch
gwleidyddol, hyfforddiant y blaid ac
achlysuron eraill.

byrddau gwasanaethau cyhoeddus a
phartneriaethau lleol, naill ai i

gynrychioli'r cyngor, neu fel
ymddiriedolwyr neu gyfarwyddwyr yn eu
rhinwedd eu hunain Mae rhai cynghorwyr
yn aelodau o awdurdodau tân ac achub
yn ogystal ag awdurdod parc
cenedlaethol os ydy'r cyngor yn rhan o
barc o'r fath.
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7. Wythnos nodweddiadol ym mywyd
Cynghorydd (1)

Ionawr
“AMSER MAITH YW WYTHNOS YM MYD GWLEIDYDDIAETH” Harold
Wilson ddywedodd hynny 50 mlynedd yn ôl, a gall fod yn gyfnod maith
i gynghorydd a chanddo swydd amser llawn, hefyd.

18: Dydd Llun
Yn y gwaith erbyn 7 o’r gloch yn ôl fy arfer. Trin a thrafod y negeseuon

ebost a chynllunio ar gyfer yr wythnos i ddod. Mae’n ffodus bod
cynllun gweithio’n hyblyg gan fy nghyflogwr fel y galla i drefnu i wneud
peth gwaith dros y cyngor, hefyd. Rhaid mynd i gyfarfod
llywodraethwyr yr ysgol gynradd leol y prynhawn yma. Mae staff yr
ysgol yn wych ac er bod yr ardal yn un ddifreintiedig, mae
canlyniadau’r plant yn ardderchog. Es i gyfarfod y cylch gwleidyddol
wedyn a chyrraedd y tŷ erbyn 7 o’r gloch er mwyn ymateb i negeseuon
y cyngor, ymholiadau trigolion a chamau swyddogion.

19: Dydd Mawrth
Gweithio gartref yn y bore. Yn y prynhawn, es i gyfarfod cymdeithas
gwirfoddolwyr y sir i gynrychioli’r cyngor yno am y tro cyntaf. Mae
llawer o waith gwirfoddol gwych yn mynd rhagddo yn ein bwrdeistref
sirol er lles y cymunedau! Cyfarfod y cyngor cyfan wedyn gan gynnwys
canllawiau ychwanegol am gynllunio, polisi cyflogau, ffioedd
trwyddedu, cofrestru a chaniatáu a chwestiynau am fudd-daliadau tai a
threth y cyngor. Cyrhaeddais i’r tŷ tua 7 o’r gloch a thrin a thrafod
negeseuon y cyngor eto.

20: Dydd Mercher
Diwrnod llawn yn y gwaith – dim gwaith dros y cyngor heddiw, ar
wahân i negeseuon ebost, wrth gwrs!
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Ionawr
21: Dydd Iau
Bore prysur yn y gwaith cyn mynd i adeilad y cyngor ar gyfer cyfarfod
partneriaeth y gymuned – gweithwyr gwirfoddol lleol sy’n rhoi o’u hamser
a’u hymdrechion i wella amwynderau a chyfleusterau’r gymdogaeth
ddifreintiedig yma. Cryfder eu cymuned ydyn nhw ac mae’n dda gan bob
un o’r cynghorwyr eu helpu pan fo modd.

22: Dydd Gwener
Diwrnod llawn yn y gwaith. Darllen negeseuon o’r cyngor wedyn, cyn
mynd i gyfarfod cyffredinol blynyddol cangen leol fy mhlaid.

23: Dydd Sadwrn
Dim gorffwys o gwbl. Cymhorthfa fisol cynghorwyr y fro a fydd yn mynd

rhagddi mewn tri lle gwahanol yn eu tro er mwyn cynnig cyfle i’r trigolion
dynnu ein sylw at bryderon megis parcio, cyflwr y ffyrdd, materion tai neu
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae’n dda gyda ni wrando arnyn nhw
bob amser a cheisio datrys eu problemau.

24: Dydd Sul
Dim gorffwys o gwbl. Cymhorthfa fisol cynghorwyr y fro a fydd yn mynd
rhagddi mewn tri lle gwahanol yn eu tro er mwyn cynnig cyfle i’r trigolion

dynnu ein sylw at bryderon megis parcio, cyflwr y ffyrdd, materion tai neu
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae’n dda gyda ni wrando arnyn nhw bob
amser a cheisio datrys eu problemau.
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Wythnos nodweddiadol ym mywyd
Cynghorydd (2)

Mawrth
14: Dydd Llun
Allan yn gwneud gwaith gwirfoddol y bore ma. Mynd â'r ci am dro am
12.15. Wrth gerdded, rwy'n sylwi ar dyllau yn y ffordd a bod rhai cerrig
palmant wedi torri. Ar ôl mynd adref, rwy'n anfon cyfeiriadau at y
Cyngor i gymryd camau. Mae Swyddog Cymorth Lleol yr Heddlu yn
galw heibio i drafod materion lleol gan fy mod yn mynd i gyfarfod
Partneriaeth Gweithredu Lleol nos Fawrth. Rwy'n mynd i gyfarfod
elusen gyda'r nos.

15: Dydd Mawrth
Gweithio ym Mryste y bore ma, gadael am 7.45. Ar fy ffordd adref, rwy'n
sylwi bod arwydd rhybudd yn fy ward yn wynebu'r ffordd anghywir, a

bod dim modd i yrwyr allu ei weld oherwydd hynny. Ar ôl mynd adref,
rwy'n hysbysu'r Cyngor drwy ebost. Ar yr un adeg, rwy'n ateb unrhyw
negeseuon ebost newydd, yn cofnodi dyddiadau cyfarfodydd ac yn
edrych â ydy'r cyngor wedi mynd i'r afael ag achosion blaenorol yr ydw
i wedi'u cyfeirio atyn nhw. 2.30 - mynd i gyfarfod llywodraethwyr yn fy
ysgol gynradd leol. Gadael y tŷ am 7.45 i fynd i fy nghyfarfod
Partneriaeth Gweithredu Lleol.

16: Dydd Mercher
9.15 - bwrw golwg dros fy negeseuon ebost ac anfon cyfeiriadau
newydd am golofnau golau nad ydyn nhw'n gweithio. Mynd â'r ci am
dro. Gadael y tŷ am 12.30 i fynd i gyfarfod grŵp. 2.00 - mynd i gyfarfod
hysbysu (datblygu cynghorwyr) am y gwasanaeth tân cyn cyfarfod y
Cyngor. 3.00 - mynd i gyfarfod llawn y Cyngor. Gartref erbyn 4.45 ac
allan gyda'r nos gyda ffrindiau.
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Mawrth
17: Dydd Iau
8.30 - ateb negeseuon ebost a chofnodi unrhyw gyfarfodydd y mae angen
imi fynd iddyn nhw yn fy nyddiadur personol. Mynd i weithdy am 9.30.
Hanner dydd - mynd i'r dref i siopa a dychwelyd i swyddfeydd y cyngor i
fynd i gyfarfod am Ganllawiau Cynlluniau Atodol. Mynd trwy negeseuon
gan etholwyr ar y peiriant ateb a chymryd camau. Mynd i gyfarfod Cyngor
y Gymuned am 7.00.

18: Dydd Gwener
11.00 - Ymweld ag etholwr sydd wedi ffonio i ofyn i mi alw heibio i drafod
cais cynllunio. 2.00 - gweithio yng Nghaerdydd.

19: Dydd Sadwrn
Gwaith tŷ a mynd â'r ci am dro. Ffonio etholwyr oedd wedi gadael
negeseuon ar y peiriant ateb pan oeddwn allan.

20: Dydd Sul
Treulio amser gyda'r teulu.
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Wythnos nodweddiadol ym mywyd
Cynghorydd (3)

Mehefin
13: Dydd Llun
9.00 - 11.30:
12.00:
16.30:

18.00—19.00:

Aros gartref a darllen adroddiad cymhleth am ddyrannu
tai.
Cwrdd â chyngor ysgol leol i drafod ffyrdd mwy diogel
i’r ysgol a chroesfan newydd.
Cynhadledd yn swyddfa’r arweinydd gyda’r prif
weithredwr, pennaeth y gwasanaethau cyfreithiol a rhai
o swyddogion eraill y cyngor.
Mynd i’r swyddfa ar gyfer gorchwylion fy mhrif swydd.

14: Dydd Mawrth
9:00

11.00 - 11.45:
12:00:
16.00:

18:00 - 20.00:

Cwrdd â dau etholwr a swyddog rheoli adeiladu’r cyngor
ynglŷn â mur na fydd y naill gymydog na’r llall yn
derbyn cyfrifoldeb am ei gyflwr peryglus. Bydd angen
tipyn o amser i ddarllen y ddogfen swmpus sydd wedi’i
rhoi i mi.
Treulio peth amser yn y swyddfa i gyflawni gorchwylion
fy mhrif swydd.
Cwrdd â Chyngor y Moslemiaid yn eu mosg i drafod
ychwanegu at yr adeilad a materion parcio.
Cwrdd â dau etholwr ac un o swyddogion y cyngor i
drafod rheoli gwastraff ynglŷn â gadael bagiau plastig ar
y stryd ymhell cyn adeg eu casglu, a’r camau y bydd
modd i’r cyngor eu cymryd i rwystro pobl rhag gwneud
hynny.
Cyfarfod pwyllgor rheoli canolfan y gymuned leol.

15: Dydd Mercher
09.00 - 13.30:
14.00:
18.00 - 21.00:

Gweithio yn fy swyddfa.
Cwrdd â swyddogion adran yr hawliau tramwy i drafod
cyfarfod y bydda i’n ei lywio ynglŷn â hawliau o’r fath.
Cyfarfod cylch gwleidyddol y fro. A minnau’n
ysgrifennydd yno, rhaid paratoi’r cofnodion wedyn,
hefyd.
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Mehefin
16 Dydd Iau
09.00 - 10.10:

10.30 - 15.00:
16.00:

19.00:

Cwrdd â swyddog datblygu’r chwaraeon mewn clwb
lleol i drafod ymgysylltu â’r gymuned a sefydlu tîm
rygbi i ferched.
Gweithio yn fy swyddfa.
Cwrdd ag etholwr a phennaeth ysgol gynradd leol i
drafod bwlio gan nad yw’r rhiant yn fodlon ar y modd
mae’r prifathro wedi ymateb i sefyllfa yn yr ysgol. Ar ôl
trafod y mater, mae’n ymddangos ei fod wedi’i ddatrys
bellach.
Achlysur cynnau ffagl y Frenhines.

17: Dydd Gwener
09.00 - 12.00:
13.00 - 16.00:
19.00:

Gweithio yn fy swyddfa eto.
Cynrychioli’r cyngor yng nghyfarfod pwyllgor
ymgynghorol dros fuddsoddi pensiynau.
Swper codi arian y maer er lles dwy elusen.

18: Dydd Sadwrn
10.00 - 12.00:

13.00:
14.30:

Paratoi cofnodion cyfarfod y cylch gwleidyddol ac
anfon yr agenda a’r cofnodion at bawb ar gyfer y
cyfarfod nesaf.
Cwrdd â thrigolion ardal gadwraeth leol i drafod eu cais
am statws lôn pentref.
Arddangosfa yn neuadd y dref lle mae arlunydd lleol
wedi cyflwyno lluniau o’r fro mewn oes a fu.

19: Dydd Sul
Diwrnod rhydd:

Rwy’n ceisio cadw dydd Sul ar gyfer y teulu, ond mae’n
anochel na fydd hynny’n digwydd weithiau pan fo rhaid
cwrdd ag etholwyr.
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Wythnos nodweddiadol ym mywyd
Cynghorydd (4)

Medi
19: Dydd Llun
Lluniais i ddarn ar gyfer llyfryn newyddion y pentref. Baw cŵn a lluchio
sbwriel oedd y prif faterion. Yn ogystal â gwneud gwaith tŷ, fe es i â’r ci
am dro. Codais i rywfaint o sbwriel oddi ar y llwybr. Fe fydd rhaid
cymryd rhyw fath o gamau ar ôl dychwelyd fel arfer, o ganlyniad i
gwrdd â rhywun sydd wedi gofyn am gymorth neu gynghorion. Rhaid
gadael y tŷ am 12.30 ar gyfer cyfarfod cydweithredfa gofal iechyd y fro.
Taith 68 o filltiroedd. Fe ddes i adref tua 6.30. Dim cyfarfodydd gyda’r
nos heno, diolch byth, ond canodd y ffôn sawl gwaith. Mae digon i’w
ddarllen yr wythnos yma i baratoi ar gyfer gwrandawiad cŵyn gweithiwr
ddydd Iau – yn arbennig yng ngoleuni’r ffaith y bydda i yn y gadair.

20: Dydd Mawrth
Rhaid darllen cofnodion eto ar gyfer cyfarfod heno. Dim cyfarfodydd yn
ystod y dydd ond y gwaith cartref arferol – mae digon o negeseuon ebost
bob amser. Fe es i allan gyda’r ci eto – cyfle i gadw llygad ar y sbwriel
yn y fynwent, hefyd. Mae’r contractwr fyddai’n ei glirio fel arfer wedi
mynd i’r wal ac, felly, rhaid rhoi’r cytundeb ar gynnig eto. Rwy’n ceisio
cadw’r lle’n daclus yn y cyfamser. Llywiais gyfarfod corff llywodraethu’r
ysgol arbennig heno. Bydd angen tipyn o waith dilynol bob amser ar ôl
cyfarfod o’r fath. Bydda i’n ymdrin â hynny yfory.

21: Dydd Mercher
Darllenais i bapurau ar gyfer cyfarfod gweithgor craffu y prynhawn yma.
Fe es i allan gyda’r ci yn y bore a siarad â phobl ar y ffordd. Bydda i
wastad yn prynu papur newydd yn y siop Ieol lle bydd cyfle i glywed am
unrhyw faterion ddylai fod yn hysbys imi. Mae’n ffynhonnell dda iawn o
wybodaeth. Fe es i gyfarfod gweithgor craffu dros faterion oedolion
wedyn. Taith 60 o filltiroedd. Fe ddes i adref ar gyfer tamaid sydyn cyn
mynd i gyfarfod cyngor y gymuned. Er nad ydw i’n aelod o’r cyngor
hwnnw, rwyf i wedi meithrin perthynas dda â’r aelodau ac yn gallu
cynnig cymorth a chyfarwyddyd. Bu rhaid neilltuo amser i ddarllen
negeseuon rywbryd yn ystod y dydd, hefyd.
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Medi
22: Dydd Iau
Dechreuais yn gynnar heddiw. Rhaid dibynnu ar fy ngŵr i fynd â’r ci am
dro. Bydda i’n gadeirydd yn neuadd y sir heddiw yn ystod gwrandawiad
cŵyn gweithiwr sydd wedi’i ddiswyddo (60 o filltiroedd, eto). Diwrnod
prysur, felly. Rhaid darllen negeseuon ebost rywbryd a mynd ar ôl unrhyw
beth sy’n deillio ohonyn nhw, hefyd. Mae’n werth gwneud hynny yn
neuadd y sir a gweld unrhyw swyddogion perthnasol yno yn hytrach na
chysylltu â nhw trwy ebost. Dim cyfarfod gyda’r nos ond llond diwrnod o
waith – gadael y tŷ am 7.45 y bore a dychwelyd am 5.00 y prynhawn.

23: Dydd Gwener
Hyfforddiant i gynghorwyr yn neuadd y sir heddiw. Rhaid gadael y tŷ am
8.35 a gyrru 60 o filltiroedd eto (gan deithio gyda chynghorydd arall).
Hyfforddiant drwy gydol y dydd – cyflwyniad y bwrdd iechyd lleol yn y bore
a materion y gwasanaethau cymdeithasol yn y prynhawn. Rhaid trin a
thrafod negeseuon ebost hefyd, wrth gwrs. Rwy’n disgwyl llythyr i’w
lofnodi am ganlyniad y gwrandawiad ddoe. Taith adref am damaid cyn
mynd i theatr y fro i gyflwyno achlysur gwobrwyau chwaraeon y flwyddyn
gan groesawu a diddanu’r noddwyr yno. Cyrhaeddais i’r tŷ am 10.00.

24: Dydd Sadwrn
Ymwelais i â gwraig a chanddi broblem ynglŷn â rhifo ei thŷ yn gywir, gan
na ches i gyfle i’w gweld yn ystod yr wythnos. Y gobaith oedd mai dim ond
am ychydig o funudau y byddwn i yno ond bu angen dwy awr i drafod
popeth. Gobeithio y bydd gweddill y dydd yn rhydd.

25: Dydd Sul
Diwrnod rhydd (gobeithio) - ar ôl helpu i arwain yr addoli a gweinyddu’r
cymun yn yr eglwys.
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Wythnos nodweddiadol ym mywyd
Cynghorydd (5)

Tachwedd
14: Dydd Llun
Wythnos brysur iawn. Bydd amser yn brin am fod rhaid mynd i sawl
cyfarfod. Felly, rhaid cynllunio ar gyfer hynny. Mae modd gwneud hynny
achos fy mod yn gweithio ar fy liwt fy hun. Fel arall, byddai’n anodd
iawn.
Ar ôl cludo fy mab hynaf i’r ysgol uwchradd, dychwelais i adref a
threfnu i gwrdd ag etholwr am 9:30 er mwyn trafod mentrau cwtogi ar
gyflymder cerbydau. Fe ddaeth aelod o’r cabinet a rhai swyddogion
rheoli trafnidiaeth i’r cyfarfod, hefyd. Tynnais i luniau o’r sbwriel yn fy
mro a’u hanfon i adran rheoli gwastraff y cyngor gan fynnu i’w staff
wneud rhywbeth. Fe es i i’r gwaith. Yn y gwaith, bu rhaid neilltuo amser
i anfon llythyr i swyddfa Dŵr Cymru am bryderon ynglŷn â chronfa ddŵr
leol. Am 4 o’r gloch, fe es i gyfarfod am ddiwygio cronfa cyngor
cymuned leol. Dychwelais i’r tŷ a gwneud peth gwaith ar gyfer fy
nghwmni fy hun. 7:30 – Es i gyfarfod arferol pwyllgor canolfan y
gymuned. Bydd rhaid imi gysylltu â chyngor y gymuned ynglŷn â chamau
sydd i’w cymryd. Darllenais i’r papurau ar gyfer cyfarfod cyngor y
gymuned yfory.

15: Dydd Mawrth
Ar ôl cludo fy mab hynaf i’r ysgol uwchradd am 8.15, dychwelais i adref a
gwneud peth gwaith ar gyfer fy nghwmni fy hun. Atebais ymholiadau rhai
etholwyr trwy ebost cyn mynd i ysgol gynradd y fro am 10 o’r gloch a helpu
i godi sbwriel. Anfonais nifer o luniau am yr ymdrech trwy drydar. Es i’r
gwaith ganol dydd. Es i gyfarfod cyngor y gymuned am 6 o’r gloch. Es i
gyfarfod cymdeithas y preswylwyr mewn tafarn leol am 7:30. Dychwelais
i’r tŷ am 9 o’r gloch a darllen papurau ar gyfer cyfarfod y cyngor yfory.

16: Dydd Mercher
Ar ôl cludo fy mab hynaf i’r ysgol uwchradd am 8.15, es i gyfarfod y
cyngor am 9 o’r gloch. Diweddarais i’r wefan ac ymateb i negeseuon
ebost yno, hefyd. Gadawais i gyfarfod y cyngor am 2 o’r gloch a gweithio
yn y swyddfa cyn mynd i ysgol uwchradd lle rwy’n llywodraethwr am 4
o’r gloch i bennu rhestr fer ymgeiswyr ar gyfer cyfweliad. Anfonais i
neges i ffatri leol i fynnu’r diweddaraf am fentrau cwtogi ar sŵn.
Roeddwn i yn ôl yn y tŷ am 6 o’r gloch, lle gwnes i ragor o waith dros fy
nghwmni fy hun.
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Tachwedd
17: Dydd Iau
Bu rhaid i’w fam-gu a’i dad-cu gludo fy mab hynaf i’r ysgol achos bod
rhaid imi fynd i gyfarfod pwyllgor ariannol mewn ysgol gynradd leol am
8:30. Cyrhaeddais y swyddfa am 9:45 ar gyfer llond diwrnod o waith yn
sgîl ei esgeuluso ychydig dros yr wythnos o achos llawer o gyfarfodydd.
Gorffennais am 5 o’r gloch. Yn ystod y dydd, llwyddais i gael digon o
amser i anfon manylion i bapur newydd lleol ar gyfer tudalen am yr hyn
sy’n digwydd yn y fro.

18: Dydd Gwener
Ar ôl cludo fy mab hynaf i’r ysgol uwchradd am 8.15, tynnais i luniau o
garejys y cyngor yn fy ardal am 8:30 ac anfon neges am eu cyflwr.
Ymatebais i negeseuon oddi wrth etholwyr cyn gweithio dros fy
nghwmni fy hun rhwng 9 a 5 o’r gloch. Es i glwb ifainc y fro ar gyfer
gwaith gwirfoddol (bob wythnos yn ystod tymor yr ysgol) rhwng 6.30 ac
8 o’r gloch. Es i’r dafarn am beint gyda ffrindiau wedyn.

19: Dydd Sadwrn
Es i am dro o gwmpas cronfa ddŵr leol i dynnu lluniau o broblemau mae
angen eu datrys a’u hanfon i swyddfa Dŵr Cymru. Llenwais ffurflenni
asesu ar gyfer pedwar gweithiwr gwirfoddol sy’n ein helpu yng nghlwb
ifainc y fro yn rhan o Gynllun Dug Caeredin. Fe wnes i ychydig o waith yn
yr ardd.

20: Dydd Sul
Bu rhaid cludo un mab i chwaraeon a’r llall i wers nofio. Cyfle i ymlacio
ar ôl cinio cyn diweddaru’r wefan rwy’n ei defnyddio i roi’r diweddaraf
i drigolion y fro.
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8. A fydda i’n cael fy nhalu?
Mae gennych yr hawl i gael cyflog am eich
ymrwymiad a'ch cyfraniad. Mae cynghorwyr
ar bob lefel yn ymgymryd â rôl heriol ac
anodd. Gall effeithio ar eu gyrfaoedd
proffesiynol a'r cydbwysedd rhwng bywyd a
gwaith. Felly, mae'n synhwyrol cydnabod
cynghorwyr yn briodol a rhoi tâl iddyn nhw
am eu cyfraniad hanfodol a gwerthfawr at
fywyd cyhoeddus.

Nid y cynghorwyr sy'n penderfynu faint maen
nhw'n cael eu talu; Panel Annibynnol Cymru
dros Gydnabyddiaeth Ariannol sy’n pennu
cyflogau cynghorwyr. Nodir faint sy’n cael ei
dalu i gynghorwyr yn eu hadroddiad
blynyddol.
Cewch wybod rhagor yma.
Bydd y cyngor yn cyhoeddi manylion eich
cyflog ac unrhyw lwfansau a gewch chi ar eu
gwefan.

Bydd pob cynghorydd yn cael cyflog sylfaenol.
£13,600 yw'r cyflog yn 2018/19. Mae
cynghorwyr yn cael hawlio lwfans teithio
hefyd, a gall y rhai sydd â chyfrifoldebau
gofalu gael lwfans gofal ychwanegol hefyd o
£403 y mis. Gallwch hefyd hawlio eich cyflog
sylfaenol pan fyddwch yn cymryd absenoldeb
teuluol fel absenoldeb rhiant.
Bydd cyflog ychwanegol i’r rhai sy’n cyflawni
cyfrifoldebau e.e aelod o’r cabinet,
cadeirydd pwyllgor neu arweinydd eu grŵp
gwleidyddol yn y cyngor. Bydd y cyflog
ychwanegol yma yn dibynnu ar faint yr
awdurdod a'r rôl o dan sylw.
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9. Rheolau a rheoliadau i gynghorwyr
Mae disgwyl i bob cynghorydd gynnal y
safonau ymddygiad uchaf. Mae angen i'r
cyhoedd ddisgwyl a theimlo'n hyderus eich
bod yn ymddwyn yn ddi-fai.

•

ydych chi a'r cyngor yn ei wneud
•

•

adlewyrchu'n dda ar y cyngor yn

nhyb y cyhoedd a'r swyddogion

Mae modd cyfeirio achosion o dorri’r Côd yma
at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus
Cymru. Gallech orfod ymddiheuro’n ffurfiol,
mynd ar gwrs hyfforddiant neu gael eich atal
rhag bod yn gynghorydd dros dro neu'n
barhaol. Mae disgwyl i gynghorwyr gytuno'n
ffurfiol i gadw at y Côd wrth ymgymryd â'u rôl
ar ôl cael eu hethol. Mae'r Côd Ymddygiad
Enghreifftiol ar gael yn llawn yma.

Weithredu er budd y cyhoedd yn
unig - nid er eich lles eich hun na
neb arall
Bod yn onest a datgan unrhyw
fuddiannau sydd gennych

•

Ymddwyn yn foesol a pheidio â

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi
egwyddorion i gyfeirio’r modd y dylai pob
gwasanaeth cyhoeddus weithio:

chael eich dylanwadu gan unigolion
neu gyrff eraill er eu lles nhw
•

Cadw o fewn y gyfraith

•

Defnyddio adnoddau'r awdurdod yn
gyfreithlon ac yn gall

•

•

anelu at y pen draw

•

tyfu a gwella drwy’r amser

•

Dod i benderfyniad ar sail rhinwedd

gweithio ar y cyd

•

parchu pawb

bob amser, gan ddefnyddio'r holl

•

blaenoriaethu buddiannau’r dinasyddion

wybodaeth a'r dystiolaeth sydd ar

Dyma ragor o wybodaeth.

gael
•

Arwain eraill drwy esiampl ac
ymddwyn mewn modd sy'n

Yn ôl y Côd, mae angen i chi:

•

Bod yn barod i'r cyhoedd graffu ar yr
hyn yr ydych yn ei wneud

Mae cynghorwyr yn gorfod cadw at Gôd
Ymddygiad sy'n amlinellu’r ymddygiad a
ddisgwylir ganddyn nhw; mae'r côd yn
berthnasol i gynghorwyr wrth eu gwaith neu
pan maen nhw’n gweithio yn rhinwedd eu
swyddi yn ôl pob golwg. Mwy neu lai drwy'r
amser, felly.

•

Bod mor agored â phosibl am beth

Parchu eraill bob amser ni waeth
pwy ydyn nhw na beth fo'u barn
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10.Beth yw gwaith swyddogion y cyngor?
Diben y swyddogion yw rheoli gwaith y
cyngor a helpu cynghorwyr i roi eu polisïau
ar waith. Mae rhai swyddi yn y cyngor yn
statudol, er enghraifft Pennaeth y
Gwasanaeth Taledig (sydd hefyd yn cael ei
alw'n Brif Weithredwr neu'n Rheolwr
Gyfarwyddwr), Swyddog Adran 151 sy'n
gyfrifol am gywirdeb ariannol (y Cyfarwyddwr
Arian, fel arfer), a'r Swyddog Monitro sy'n
gofalu bod y cyngor yn gweithredu'n
gyfreithiol. Mae Pennaeth y Gwasanaethau
Democrataidd yn cydweithio'n agos â phob
cynghorydd ac yn gofalu bod y cynghorwyr a'r
pwyllgorau'n cael cymorth priodol.

cyngor diduedd i'ch helpu i ddod i
benderfyniadau cywir. Felly, mae'n bwysig
meithrin perthynas broffesiynol gadarnhaol
gyda nhw a pharchu eu dealltwriaeth a'u
profiad, hyd yn oed os nad ydych bob amser
yn cytuno â nhw.

Mae swyddogion yn weithwyr proffesiynol sy'n
arbenigo yn eu maes. Maen nhw'n wleidyddol
niwtral ac mae dyletswydd arnyn nhw i roi
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11.Sut caiff cynghorwyr eu cefnogi yn eu gwaith?
Ar ôl cael eich ethol yn gynghorydd am y
tro cyntaf, bydd yn cymryd peth amser i chi
ddeall beth yw gwaith y cyngor a diben eich
rôl. Bydd angen i chi geisio ymdopi â'r holl
ddeddfau, rheolau, polisïau a gweithdrefnau
hefyd. Bydd y rhai sydd wedi eich ethol yn
disgwyl llawer gan eu cynghorydd lleol o'r
cychwyn cyntaf.

DEDDFAU
RHEOLAU
POLISÏAU
GWEITHDREFNAU

Bydd pob cyngor yn cynnal rhaglen
ymgyfarwyddo i ddangos i chi sut mae'r
cyngor yn gweithio, a phwy ydy pwy. Cewch
wedyn raglen ymsefydlu i'ch helpu i ddeall
eich rôl, gweithdrefnau'r cyngor, a'r sgiliau
ymarferol y bydd arnoch eu hangen e.e. i
gadeirio cyfarfod neu gymryd rhan mewn
cyfweliad ar y radio.

“
Ers mynd yn gynghorydd sirol, rwyf i
wedi cael dau o blant ac mae cyngor y
sir wedi rhoi pob cymorth imi gyfuno
gwaith cynghorydd â chyfrifoldebau
magu plant. Mae gwaith cynghorydd yn
orchwyl ymestynnol, amryfal a
diddorol sy’n gallu rhoi llawer o
foddhad. Dyma annog pawb a chanddo
ddiddordeb mewn cymunedau, pobl a
bod yn weithgar i ystyried bod yn
ymgeisydd yn ei fro.

Cewch eich cefnogi'n llawn gyda'ch
dyletswyddau bob dydd yn ogystal â
hyfforddiant i'ch helpu i ddeall materion
cymhleth. Bydd disgwyl i chi gael cryn dipyn o
hyfforddiant ar ôl cael eich ethol a thrwy
gydol eich cyfnod yn y swydd. Darperir
rhywfaint o hyfforddiant i bob cynghorydd, yn
ogystal â rhaglenni eraill i ddiwallu anghenion
penodol. Gan amlaf, caiff yr anghenion yma
eu nodi mewn adolygiad o'ch datblygiad
personol. Cynghorwyr neu swyddogion
blaenllaw sy'n eu cynnal i weld pa sgiliau sydd
gennych eisoes a lle gallai fod angen
rhywfaint o help arnoch.

”
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12.Sut gallaf fod yn gynghorydd?
Gall bron unrhyw un fod yn gynghorydd, ac
mae'n bwysig dros ben bod pobl o bob lliw a
llun yn cael eu hethol i gynrychioli
gwahanol gymunedau.

Yn ôl yr unig reolau ynghylch pwy all fod yn
gynghorydd:
Rhaid i chi fod o leiaf 18 oed ar ddiwrnod
eich enwebiad, yn ddinesydd Prydeinig, yn
ddinesydd cymwys o'r Gymanwlad neu'n
ddinesydd o unrhyw aelod wladwriaeth
arall yn Undeb Ewrop.
YN OGYSTAL, bydd angen i chi fodloni o
leiaf un o'r canlynol:

1.

Rydych chi'n etholwr cofrestredig yn
ardal yr awdurdod lleol yr ydych yn

Mwy o bobl o dan 40 oed, menywod, pobl
anabl, hoywon, lesbiaid, trawsrywolion, pobl
Dduon neu Asiaidd, yn ogystal â phobl o ystod
o gredoau, diwylliannau ac amgylchiadau
personol, sydd eu hangen ar fyd llywodraeth
leol. Yn syml, mae angen mwy o gynghorwyr
sydd mor amrywiol â'r cymunedau y maen
nhw'n eu cynrychioli. Gallech fod yn gweithio,
yn ddi-waith neu'n cael addysg.

ymgeisydd ynddi o ddiwrnod eich
enwebiad, a byddwch yn parhau i
fod yn gofrestredig yno.
2.

Rydych wedi meddiannu tir neu
unrhyw eiddo arall, boed fel
perchennog neu denant, yn ardal yr
awdurdod lleol yn ystod y 12 mis
llawn cyn diwrnod eich enwebiad a

Mae Llywodraeth Cymru, yr awdurdodau lleol
ac WLGA yn cydweithio i ehangu’r
amrywiaeth ymhlith cynghorwyr.

diwrnod yr etholiad.
3.

Mae eich prif weithle neu eich unig
weithle yn ystod y 12 mis cyn
diwrnod eich enwebiad a diwrnod yr
etholiad, wedi bod yn ardal yr

awdurdod lleol.
4.

Rydych wedi byw yn ardal yr
awdurdod lleol yn ystod y 12 mis
llawn cyn diwrnod eich enwebiad a
diwrnod yr etholiad.
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Fodd bynnag, ni chewch fod yn gynghorydd:
4.
1.

Os ydych wedi cael eich dedfrydu i
dri mis neu fwy o garchar (gan

Os ydych yn cael eich cyflogi gan yr

gynnwys dedfryd ohiriedig) heb gael

awdurdod lleol yr ydych yn

y dewis o dalu dirwy, hyd at bum

ymgeisydd ar ei gyfer neu'n cael

mlynedd cyn y diwrnod pleidleisio.

eich talu i wneud swydd o dan yr
awdurdod (gan gynnwys cyd-

5.

fyrddau neu bwyllgorau). Gallech fod

Os ydych wedi eich gwahardd o dan
Ddeddf Cynrychioli Pobl 1983 (sy'n

yn 'cael eich cyflogi gan yr

cynnwys arferion etholiadol llwgr

awdurdod' os ydych yn gweithio i rai

neu anghyfreithlon a throseddau

ysgolion neu mewn gwasanaethau

sy'n ymwneud â rhoddion).

tân ac achub. Awgrymwn i chi
gysylltu â'ch adran adnoddau dynol i
weld a ydych yn cael bod yn

Gallech hefyd gael eich gwahardd rhag bod yn
gynghorydd os ydych wedi eich gwahardd rhag
bod yn ymgeisydd mewn etholiad yn dilyn
penderfyniad gan Banel Dyfarnu Annibynnol
Cymru.

gynghorydd ai peidio. Cewch wybod
rhagor ar wefan y Comisiwn
Etholiadol hefyd (mae'r ddolen isod).
2.

Os ydych mewn swydd sydd wedi'i

Cewch wybod am hyn a rhagor o wybodaeth

chyfyngu'n wleidyddol (e.e. os ydych

ar wefan y Comisiwn Etholiadol, agor yma.

yn Brif Weithredwr, yn uwchswyddog neu'n swyddog mewn

Gallwch fod yn ymgeisydd annibynnol neu
gallwch fod yn ymgeisydd ar ran cylch/plaid
wleidyddol. Os ydych yn aelod o blaid, yn
bwriadu ymuno ag un neu am fod yn
ymgeisydd ar ei rhan, bydd eu hasiantau'n
gweithio i chi. Os ydych yn ymgeisydd
annibynnol bydd angen i chi ofyn am gyngor
gan wahanol asiantaethau.

cyngor, gan fod cynghori
cynghorwyr yn rhan o'ch swydd –
cewch ragor o fanylion gan eich
cyngor).

3.

Os ydych yn gorfod cadw at
gyfyngiadau gorchymyn methdaliad
neu orchymyn dros dro, neu
gyfyngiadau gorchymyn rhyddhau
dyledion neu orchymyn dros dro.
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Cewch ragor o fanylion am y prif bleidiau
gwleidyddol yma:

cynrychioli. Peidiwch â phoeni os nad ydych
yn aelod o blaid eto. Maen nhw’n gallu trafod
y dewisiadau sydd ar gael i chi.

Ceidwadwyr Cymreig

Cofiwch wneud yn siŵr eich bod wedi cael
eich enwebu'n swyddogol os oes plaid wedi
eich dewis i fod yn ymgeisydd, neu os ydych
am fod yn ymgeisydd annibynnol. Mae
hynny'n golygu llenwi papur enwebu gyda
llofnod 10 o etholwyr cofrestredig yn yr
etholaeth yr rydych am ei chynrychioli.
Cysylltwch ag adran gwasanaethau etholiadol
eich cyngor lleol i gael y papurau yma. Rhaid
i chi hefyd gadarnhau’n ysgrifenedig eich bod
yn caniatáu’r enwebiad.

www.welshconservatives.com/
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
www.demrhyddcymru.cymru/
Llafur Cymru
http://www.welshlabour.wales/
Plaid Cymru
https://www.plaid.cymru/
Plaid Werdd Cymru
www.walesgreenparty.org.uk/

Os ydych yn ymgeisydd ar gyfer plaid
wleidyddol gofrestredig, rhaid i chi hefyd
gyflwyno tystysgrif gan swyddog enwebu’r
blaid, i gadarnhau bod hawl gennych i
ddefnyddio disgrifiad a logo'r blaid. Os ydych
yn ymgeisydd annibynnol, ni chewch
ddisgrifio eich hun fel unrhyw beth ar wahân
i 'annibynnol'.

UKIP yng Nghymru
www.ukip.wales/

Os hoffech gael gwybod rhagor am rôl
cynghorwyr annibynnol, mae gan Gymdeithas
Llywodraeth Leol Lloegr, gylch ar gyfer
cynghorwyr annibynnol.
Cliciwch yma i gael gwybod mwy.
Ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol drwy
glicio yma, i weld rhestr lawn o'r pleidiau
gwleidyddol cofrestredig a'r holl wybodaeth
fydd arnoch ei hangen fel ymgeisydd. h.y.
•
•
•
•
•
•

bod yn ymgeisydd
ymgyrchu
derbyn rhoddion
gwario arian
eich hawliau fel ymgeisydd, gan gynnwys
cael gafael ar weithdrefnau etholiadol
adrodd yn ôl wedi'r etholiad

Os ydych yn cefnogi plaid wleidyddol, maen
nhw'n chwilio am bobl sydd â diddordeb yn eu
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