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Rhan ariennir Un Llais Cymru gan Lywodraeth Cymru 

 

Cyflwyniad gan Gadeirydd Un Llais Cymru  
 
Cyng Bryan Grew, Cyngor Tref Yr Wyddgrug 
 

Croeso i Adroddiad Blynyddol Un Llais Cymru 2014-5. 

 

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi ystod gwaith a chyflawniadau’r gwasanaeth dros y 

flwyddyn ddiwethaf. Eleni gwelsom gychwyn ymgynghori ffurfiol ar fanylion y system 

Diwygio Llywodraeth Leol newydd yng Nghymru. Cadarnhaodd hynny’r angen am lais 

annibynnol i gynrychioli’r sector Cynghorau Cymuned a Thref mewn cyfnod o gryn lymder 

ariannol a newidiadau sefydliadol. 

 

Mae Un Llais Cymru wedi ymrwymo i gydweithio â’i phartner fudiadau, yn cynnwys aelod 

gynghorau, Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Clercod 

Cynghorau Lleol. Dros y tair blynedd diwethaf mae Un Llais Cymru wedi gweithio fwyfwy 

gyda nifer fawr o sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol eraill, gan gefnogi nod y 

gymdeithas o fod yn gorff rhwydweithiol cydweithiol sy’n cynrychioli buddiannau’r sector 

cynghorau cymuned a thref yng Nghymru. 

 

Cynghorau Cymuned a Thref yw rhan fwyaf lleol ein democratiaeth a chwaraeant rôl 

annatod ym mywydau cymunedau yng Nghymru. Rhoddant lais democrataidd a strwythur ar 

gyfer gweithredu i’n cymdogaethau, pentrefi a threfi – grym gwirioneddol i bobl ar lawr 

gwlad. 

 

Mae angen mwy o ddemocratiaeth arnom, a mwy o rym i bobl a lleoedd. Mae etholiadau’r 

Cynulliad 2016 yn gyfle i 

wleidyddion o bob plaid 

gefnogi’r lefel o lywodraethu 

sydd fwyaf lleol ac sydd hefyd yn dod yn fwyfwy pwysig. Cyfle i ddangos eu hymrwymiad i 

weithredu dan arweiniad y bobl, mewn ffordd sy’n diogelu asedau a gwasanaethau lleol ac 

sy’n darparu gwasanaethau ymatebol yn seiliedig ar flaenoriaethau lleol – sydd oll yn gwella 

bywydau ac yn cryfhau cymunedau. 

 

Yn y flwyddyn nesaf gwelwn ddatblygiadau pellach i’r sector fydd yn ei helpu gwella’r 

rhagolygon i gymunedau yng Nghymru, ond wrth i’r amgylchedd economaidd newid fe fydd 
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cryn heriau trefniadol a diwylliannol i Gynghorau Cymuned a Thref i’r dyfodol. Bydd Un Llais 

Cymru yn gweithio i sicrhau y caiff y datblygiadau hyn eu gwireddu’n llawn a bod cynghorau 

lleol yn cael cefnogaeth trwy’r cyfnod hwn o newid. 

 

Yn olaf, hoffwn ddiolch i’r tîm staffio am eu cefnogaeth imi ac aelodau eraill y Pwyllgor 

Gwaith Cenedlaethol ac am eu hymroddiad i sicrhau bod Un Llais Cymru yn darparu 

gwasanaeth o’r ansawdd uchaf i’w haelodau a phartner fudiadau. 

 

2. Crynodeb o Brif Gyflawniadau yn 2014-15 

 Mae dros 76% o’r holl gynghorau yn aelodau o Un Llais Cymru, ac mae’r 

aelodaeth honno wedi’i gwasgaru trwy Gymru (Y De - 78%; y Canolbarth & 

Gorllewin – 74%; Y Gogledd – 78% (sef cynnydd o 3% ar y flwyddyn flaenorol). 

Mae aelodaeth yn is yn y Canolbarth & Gorllewin, ond hyd yn oed yno mae’r 

darlun yn gwella, a chafwyd twf net yn yr aelodaeth eleni. Heb gynnwys Sir 

Benfro, mae aelodaeth yn y Canolbarth & Gorllewin yn 82% ar hyn o bryd – sef 

canran tebyg i’r flwyddyn gynt. Rydym yn disgwyl cynnydd yn nifer yr aelodau yn 

Sir Benfro ar gyfer 2015-16, yn ôl yr adborth a gafwyd gan gynghorau nad ydynt 

yn aelodau a fu yn sesiynau hyfforddiant Un Llais Cymru yn 2014-15.  

 Trefnwyd un ar bymtheg o gytundebau Siartr ac mae 1 arall yn cael ei gwblhau a 

sawl un arall yn cael eu datblygu neu ar y gweill. Mae hyn yn gynnydd o ddau ar y 

flwyddyn flaenorol, ac mae’n cynnwys un gyda Pharc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog. Caiff llawer o’r gwaith hwn ei wneud trwy ein Pwyllgorau Ardal ac 

mae bod yn aelodau o Un Llais Cymru yn rhoi cyfle i gynghorau gyfrannu i’r gwaith 

o ddatblygu’r siartrau. 

 Mae’r rhaglen hyfforddiant i gynghorwyr yn cael ei gweithredu’n llawn trwy 

Gymru. Yn ystod 2014-15 roedd 96% o bawb a gymerodd ran yn barnu fod yr 

hyfforddiant yn ‘foddhaol’ neu’n ‘foddhaol iawn’ ac roedd 95% eisiau mynd ar 

fodylau eraill. 

 Cynhaliwyd ein hail Gynhadledd Cynghorau Lleol Mwy yn rhan o’n calendr 

blynyddol o ddigwyddiadau a drefnir gan Un Llais Cymru 

 Cafodd y gwaith ar Gam II y Prosiect Addasu i Newid Hinsawdd ei gwblhau ac fe 

gyflwynwyd y canfyddiadau i’r Gynhadledd Cynghorau Lleol Mwy ar 9 Gorffennaf 

2014 ar Faes y Sioe Frenhinol. Mae’r adborth i’r prosiect yn gadarnhaol iawn, ac 

erbyn hyn mae gennym gasgliad o astudiaethau enghreifftiol i’w rhannu gyda’r 

sector cynghorau lleol. Gan adeiladu ar y gwaith hwn cynhaliwyd Cynhadledd 

Byw’n Gynaliadwy ar 17 Medi yng Nghaerdydd lle y rhoddodd Paul Egan 

gyflwyniad ar y prosiect uchod. Unwaith eto cafodd gwaith Un Llais Cymru sylw 

amlwg. 
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 Yn ystod mis Ebrill 2014 rhoddodd y Prif Weithredwr gyflwyniadau mewn dwy 

seminar Dysgu a Rennir a drefnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ar ddatganoli 

Gwasanaethau ac Asedau yng Nghaerdydd a Llanrwst. Awgrymodd yr adborth o’r 

digwyddiadau y gwnaeth Un Llais Cymru argraff gadarnhaol iawn ar bawb oedd yn 

bresennol, gan greu goblygiadau cadarnhaol i’n perthynas â’r gymuned sector 

cyhoeddus ehangach.  Yn sgîl ein gwaith partneriaeth cytunodd yr Archwilydd 

Cyffredinol i gynnal dau ddigwyddiad cenedlaethol ym mis Ionawr 2015 gydag Un 

Llais Cymru ar faterion datganoli asedau a gwasanaethau o’r enw ‘Gwell Defnydd 

o Asedau Cyhoeddus’. 

 Bu’r Prif Weithredwr mewn nifer o gynadleddau yn cynrychioli’r sector cynghorau 

cymuned a thref yng Nghymru, gan gynnwys Cynhadledd PAVO lle y trafodwyd 

cydweithio â’r trydydd sector, a chaiff hyn ei drafod ymhellach gyda 

chydweithwyr o Gyngor Sir Powys; Cynhadledd Flynyddol y Rhwydwaith Datblygu 

Cynaliadwy lle y cafodd barn y sector Cynghorau Cymuned a Thref ei bwydo i 

mewn i’r trafodaethau ar y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol; bu yng 

nghynhadledd Canolfan Cydweithredol Cymru ‘Gwneud pethau’n wahanol’ lle y 

manteisiwyd ar gyfleoedd i hyrwyddo gwaith Cynghorau Cymuned a Thref a’r 

cyfleoedd i gydweithio gyda mentrau cymdeithasol; rhoddwyd cyflwyniad ar y cyd 

gan y Prif Weithredwr a Rob Andrew (Cyngor Sir Cernyw) i gynrychiolwyr Cyngor 

Sir Bro Morgannwg a Chynghorau Cymuned a Thref Bro Morgannwg, a chanlyniad 

hynny oedd bod sawl cyngor cymuned a thref yn ymchwilio sut ellid gwneud i 

drefniadau ‘clwstwr’ weithio yn eu hardal nhw; bu’r Prif Weithredwr a’r Dirprwy 

Brif Weithredwr yng Nghynhadledd Flynyddol Rhwydwaith Gwella Cymru, gan 

godi proffil Un Llais Cymru trwy arddangos deunyddiau a chymryd rhan mewn 

seminarau; ac yn  olaf, rhoddodd y Prif Weithredwr gyflwyniad i Gyngor Tref 

Rhisga wedi iddo gael ei ail-sefydlu ar fanteision aelodaeth Un Llais Cymru a rôl 

Un Llais Cymru yn cynrychioli’r sector cynghorau cymuned a thref. 

 Rydym wedi parhau i gynrychioli’r sector ar y Cyngor Partneriaeth Llywodraeth 

Leol, gan fynychu un cyfarfod yn ystod 2015-16. Mae Un Llais Cymru wedi parhau 

â’i chynrychiolaeth ar Fwrdd Ymgynghorol Cronfa Strwythurol Ewrop Byrddau 

Gwasanaethau Lleol yn ystod 2014-15 a bu hefyd yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol 

Participation Cymru a Phanel Ymgynghorol y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy. 

 Yn ystod 2014-15 bu Un Llais Cymru yn parhau yn ei rôl gynrychioliadol ar ran y 

sector, gan wasanaethu ar Grŵp Ymgynghorol Llywodraeth Cymru ar Fil 

Cenedlaethau’r Dyfodol, Panel Strategaeth Dŵr Cymru Llywodraeth Cymru, 

Gweithgor Asedau Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, Gweithgor Asedau Trydydd 

Sector Llywodraeth Cymru a llwyddwyd hefyd i drefnu cyfarfodydd deufisol gyda 

Dirprwy Gyfarwyddydd yr Is-adran Polisi Llywodraeth Leol. Cyfarfu’r Prif 

Weithredwr hefyd â Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Llywodraeth Leol Cymru 

a Phanel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. Cynrychiolasom y sector 
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ar y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol ar Gynnal Gwasanaethau Lleol. Ar ran 

Un Llais Cymru mynychodd y Prif Weithredwr ddadorchuddio ffurfiol Cofeb 

Genedlaethol Cymru yn Fflandrys ar yr 16eg Awst 2014. Bu Un Llais Cymru yn 

flaenllaw yn yr ymdrechion i godi arian i godi Cofeb Genedlaethol i Gymru. Cafodd 

y seremoni sylw helaeth gan y cyfryngau yng Nghymru a rhoddodd Peter Carter 

Jones, cydlynydd yr apêl, air personol o ddiolch i’r Cynghorau Cymuned a Thref a 

gefnogodd yr apêl ac i Un Llais Cymru am ein cefnogaeth yn cynorthwyo’r 

ymdrechion codi arian ar raglen Roy Noble ar BBC Radio Wales ar ddydd Sul yr 

17eg Awst 2014. 

 Ymateb cynhwysfawr Un Llais Cymru i’r ymgynghoriadau ar y Bil Cynllunio a 

thystiolaeth a roddwyd yng nghyfarfod Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a 

Chynaliadwyedd y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Tachwedd 2014, ynghyd â 

chynrychioli’r sector ar adolygiad Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol ym mis 

Chwefror 2015 ar rymoedd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

 

3. Gwasanaethau Allweddol a ddarparwyd i Aelod Gynghorau 

2014-15  

   
 

Mae’r adrannau canlynol yn crynhoi’r gwasanaethau y mae Un Llais Cymru yn eu darparu 
i’w haelodau. 

Darparu cyngor cyfreithiol 

Gall aelod gynghorau gysylltu ag Un Llais Cymru, trwy eu Swyddog Datblygu, i gael cyngor 
cyfreithiol ar unrhyw fater sy’n berthnasol i’w cyngor. Fwy a mwy, gall staff Un Llais Cymru 
roi atebion i’r ymholiadau hyn ond pan nad yw hynny’n bosib, mae gennym Gytundeb Lefel 
Gwasanaeth gyda Chymdeithas Genedlaethol Cynghorau Lleol i ddarparu cyngor cyfreithiol 
ac yn 2014-15 pasiodd Un Llais Cymru tua 55 mater iddynt i gael cyngor. Rydym wedi gweld 
fod y materion sy’n wynebu cynghorau lleol wedi mynd yn fwy cymhleth a’u bod yn aml yn 
ymwneud â chwestiwn datganoli gwasanaethau neu asedau, gan gynnwys ymholiadau am 
ddogfennau a chontractau les. 

Cyngor cyffredinol ar wella’r gwasanaethau a ddarperir 

Yn ogystal â chyngor cyfreithiol, mae Un Llais Cymru yn delio ag ymholiadau eraill o bob 
math ar draws rhychwant cyfan gwaith cynghorau, e.e. ariannol, adnoddau dynol/trefniadol, 



Llais Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru - The Voice of Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru Tudalen 7 

 

cynllunio, rheolau sefydlog ac ati. Mae’r gwasanaeth hwn yn parhau i weithio’n effeithiol 
iawn, ac yn ystod 2014-15, atebwyd mwy na 95% o ymholiadau o fewn 5 diwrnod gwaith.  

Darparu gwybodaeth ar ddatblygu polisïau 

Mae’r rhan fwyaf o bolisi llywodraeth leol wedi cael ei ddatganoli i Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru, a thrwy gadw cysylltiad agos â Llywodraeth Cymru ac eraill, gall Un Llais Cymru 
gynghori aelod gynghorau ar yr ystod lawn o faterion polisi.  Pan yn berthnasol mae hyn yn 
wir hefyd am lefelau’r Deyrnas Unedig ac Ewrop. Mae’r mudiad hefyd yn cael mwy a mwy o 
geisiadau i roi tystiolaeth i nifer o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol a phwyllgorau ac 
ymchwiliadau eraill. Yn ystod 2014-15 cyflwynasom dystiolaeth i Bwyllgor yr Amgylchedd a 
Chynaliadwyedd y Cynulliad Cenedlaethol ar y Bil Cynllunio, cynrychiolasom Gynghorau 
Cymuned a Thref ar fyrddau ymgynghorol Llywodraeth Cymru, yn eu plith y Gweithgor 
Asedau Cenedlaethol, y Grŵp Ymgynghorol ar Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, y Grŵp 
Ymgynghorol ar Arweinyddiaeth Lle a buom yn cydlynu’r gwaith o ddosbarthu gwybodaeth 
ar ymgynghoriadau a/neu ganllawiau ar gyfer y sector, a hynny trwy weithio fwyfwy gyda 
sefydliadau fel Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth Cymru, Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Llywodraeth Leol Cymru, 
Swyddfa Archwilio Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd, Swyddfa Cymru, Llywodraeth Cymru 
a’r Cynulliad Cenedlaethol. 
 
Cefnogi gweithredu’r Strategaeth Hyfforddiant Genedlaethol trwy drefnu hyfforddiant ar 
gyfer cynghorwyr a chlercod 
Mae’r Strategaeth Hyfforddiant Genedlaethol  yn rhan allweddol o’r gwaith o wella ansawdd 
ac effeithiolrwydd cynghorau lleol. Yn ystod 2008-09 cafodd y pecyn hyfforddiant modylol 
newydd i gynghorwyr ei ddatblygu a’i gyflwyno, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru. Yn 
ystod 2011-12 cynaliasom adolygiad trylwyr o’n rhaglen hyfforddiant, gan ddatblygu 
Strategaeth Hyfforddiant a Chynllun Gweithredu cynhwysfawr - gan gynnwys datblygu cwrs 
newydd ar ymgysylltu â’r gymuned a datblygu pecynnau hyfforddiant ‘pwrpasol’ i 
gynghorau. Cyhoeddwyd rhaglen gynhwysfawr o gyrsiau ar ddechrau’r hydref 2011, a 
chafwyd adborth rhagorol o’r cyrsiau hyn, gan gynghorwyr newydd a rhai mwy profiadol. 
Mae Un Llais Cymru hefyd yn cynnig bwrsari i gynghorau lleol a chanddynt incwm cyllidebol 
blynyddol o dan £40k, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, er mwyn annog cynghorau llai i 
fanteisio ar yr hyfforddiant. 
 
Yn ystod 2012-13 cynhaliodd Un Llais Cymru Arolwg Anghenion Hyfforddiant manwl o’r 
sector, ac mae hyn wedi cyfrannu at ein meddwl strategol ac wrth inni ddatblygu ein rhaglen 
hyfforddiant i’r dyfodol. Roeddem yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am eu 
cefnogaeth, a’n galluogodd i gynnal adolygiad cynhwysfawr o’r deunyddiau hyfforddiant 
presennol ym mis Rhagfyr 2014, proses a arweiniodd at ddiweddaru ac addasu’r deunyddiau 
cwrs ar gyfer 2014-15 i adlewyrchu newidiadau o ran deddfwriaeth ac arfer. Yn ystod 
chwarter olaf 2013-14 comisiynodd Un Llais Cymru fodiwl hyfforddiant ar ‘ddatganoli 
gwasanaethau’. Yn ystod 2014-15 cafwyd ymateb da i’r hyfforddiant hwn, ac fe gynhaliwyd 
mwy na dwsin o gyrsiau pwrpasol ar gyfer cynghorau lleol, ac rydym yn rhagweld y bydd y 
galw am yr hyfforddiant hwn yn parhau yn 2015-16.    
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Mae Un Llais Cymru yn parhau i weithio’n agos â Chymdeithas Genedlaethol Cynghorau 
Lleol (SLCC) i gefnogi cyflwyno’r Dystysgrif mewn Gweinyddiaeth Cynghorau Lleol i Gymru. 
Cynrychiolir y mudiad ar y Bwrdd Monitro a Dilysu ar gyfer y Dystysgrif mewn 
Gweinyddiaeth Cynghorau Lleol (Lloegr & Chymru) ac mae hefyd yn aelod o’r Sefydliad 
Rheolaeth Cynghorau Lleol. Yn ystod 2014- 15 bu Un Llais Cymru mewn sawl digwyddiad a 
gynhaliwyd gan ganghennau’r SLCC, gan gynnwys Cynhadledd Cymru yr SLCC, lle y rhoddodd 
y Prif Weithredwr gyflwyniad. Yn ystod 2015-16 byddwn yn parhau i weithio gyda 
Chymdeithas Genedlaethol Cynghorau Lleol ac eraill i hyrwyddo proffesiynoli’r sector. Ym 
mis Mai 2014 cynhaliwyd ein hail Symposiwm Hyfforddiant ar y cyd â’r SLCC yn Venue 
Cymru, Llandudno, ac roedd yn llwyddiant mawr gyda chyflwyniadau gan yr Archwilydd 
Cyffredinol a Chadeirydd y y Gweithgor Asedau Cenedlaethol. Byddwn yn cynnal digwyddiad 
arall ym mis Mai 2015 yn y Canolbarth, a rhoddir y prif anerchiad gan Leighton Andrews AC, 
y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Annog cynghorau i ymateb i gyfleoedd Cymru gyfan 

Mae nifer o arloesiadau Cymru gyfan yn digwydd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ac mae 
llawer ohonynt yn cynnig cyfle i Gynghorau Cymuned a Thref elwa ohonynt. Cynigiwyd nifer 
o delerau ffafriol ar gyfer aelodau Un Llais Cymru i aelod gynghorau, er enghraifft, 
gwasanaethau ymgynghoriaeth (sy’n tanlinellu manteision aelodaeth i gynghorau, e.e. 
gwasanaethau adnoddau dynol arbenigol, gwasanaethau iechyd a diogelwch a 
gwasanaethau cyfrifyddol). Cyflwynwyd gwasanaeth newydd i aelod gynghorau yn 2013-14 
yn dilyn sefydlu partneriaeth gyda chwmni goleuadau Nadolig yn Llanelli oedd yn galluogi 
cynghorau lleol i wneud arbedion o hyd at 30% ar wariant blynyddoedd blaenorol, a 
chynigiwyd hyn i gynghorau lleol yn 2014-15. Mae Un Llais Cymru hefyd wedi galluogi 
cytundeb gyda chwmni TGCh ar gyfer darparu gwefannau i gynghorau lleol am £500 i 
barhau, yn cynnwys costau gosod ac e-bost. Hefyd yn ystod 2014-15 gweithiodd Un Llais 
Cymru gyda nifer o sefydliadau gwahanol, gan gynnwys CADW, yr Ymddiriedolaeth Cofebau 
Rhyfel, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, CyMAL, y Comisiwn Newid Hinsawdd, Prifysgol 
Caerdydd, Cynnal Cymru, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, Comisiwn 
Ffiniau a Democratiaeth Llywodraeth Leol Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd, Severn Wye 
Energy, Bwrdd Draenio Cil-y-coed a Gwynllŵg, Arolwg Ordnans a nifer o isadrannau 
Llywodraeth Cymru, gan gynnwys gwneud cyflwyniadau i Bwyllgorau Ardal a’r Pwyllgor 
Cynghorau Lleol Mwy ar y cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer mentrau ariannu a hyfforddiant. 
Bydd y gwaith hwn yn parhau yn 2015-16 a bydd Un Llais Cymru yn gweithio gyda 
Chynghorau Cymuned a Thref i sicrhau bod cymaint ohonynt ag y bo modd yn manteisio ar 
gyfleoedd ariannu yn ystod y cyfnod ar gyfer cymunedau ledled Cymru, gan roi sylw 
arbennig i sut all Cynghorau Cymuned a Thref chwarae mwy o rôl mewn gwaith ‘Cynllunio 
lle’ ac adfywio trefi ar draws Cymru a sicrhau bod eu syniadau yn cael eu bwydo i mewn i 
waith cynllunio cymunedol lleol. 

Hyrwyddo arfer gorau a darparu cyfleoedd i gydweithio  

Yn ogystal â sicrhau bod gan aelodau y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau 
cenedlaethol, mae Un Llais Cymru yn cynnig cyfleoedd i aelodau ddod at ei gilydd i drafod 
materion o ddiddordeb lleol ac i rannu profiadau. Mae hyn yn digwydd fel arfer trwy ein 
Pwyllgorau Ardal, y Pwyllgor Cynghorau Lleol Mwy a chyfarfodydd chwarterol ein Pwyllgor 
Gwaith Cenedlaethol, ond cynhelir digwyddiadau penodol hefyd yn ôl y galw. Yn ystod 2014-
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15 roedd fformat cyfarfodydd ein Pwyllgorau Ardal yn parhau i ganolbwyntio ar waith 
cynghorau er mwyn sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosib yn cael ei rhannu rhwng  
cynghorau lleol, bod mentrau arfer da yn cael sylw a bod materion sy’n berthnasol i 
Gynghorau Cymuned a Thref yn cael eu trafod. 
 
Yn 2014-15 cynhaliwyd cyfres o seminarau ar y cyd gyda Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth ar faterion fel Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth. Yn 2014-15 buom yn  
parhau i weithio’n agos â Phanel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol a bu Prif 
Weithredwr Un Llais Cymru yn mynychu cyfarfodydd y Panel a chafwyd arolwg o’r sector a 
gynhaliwyd gan yr IRP. Yn ystod 2015-16 byddwn yn parhau i ddatblygu’r Pwyllgor 
Cynghorau Lleol Mwy a gwasanaethau cysylltiol, gan gydnabod diddordebau penodol y 
cynghorau lleol mwy yng Nghymru. Yn 2014-15 cawsom ein hail Gynhadledd Cynghorau 
Lleol Mwy ac roedd dros 90 o gynrychiolwyr yn bresennol. Cynhaliwyd cyfres o weithdai 
arfer gorau ac roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn. Byddwn yn cynnal trydedd Gynhadledd 
Cynghorau Lleol Mwy yn 2015-6 ym mis Gorffennaf. Datblygir y mentrau hyn o fewn yr 
adnoddau staff sydd ar gael inni, a gobeithiwn gael nawdd gan gwmnïau sy’n cyflenwi 
gwasanaethau a byddwn yn mynd ati yn gynnar yn y flwyddyn ariannol i geisio troi hynny’n 
realiti. 
 
Ym mis Ebrill 2014-15 rhoddodd y Prif Weithredwr gyflwyniadau mewn dwy seminar a 
drefnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ar Ddatganoli Tir ac Asedau a chynorthwyodd hefyd 
i ddatblygu seminar ‘Gwell Defnydd o Asedau Cyhoeddus’ a gynhaliwyd ar y cyd â Swyddfa 
Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru. 

Canllawiau ar wella ymglymiad ac ymgysylltiad cymunedau mewn materion lleol 

Er mwyn cynrychioli eu cymunedau yn effeithiol mae’n hollbwysig fod cynghorau yn gwybod 
cymaint ag y gallant am anghenion y cymunedau a wasanaethant. Mae Un Llais Cymru yn 
darparu cyngor ymarferol ar y materion hyn, ac yn cyfeirio cynghorau at gymorth arbenigol 
fel Participation Cymru. Yn ystod 2012-13 a 2013-14 cyflwynwyd modylau newydd 
llwyddiannus ar ymgysylltu â’r gymuned, ac maent yn parhau i fod yn gyrsiau poblogaidd yn 
2014-15. Hefyd, yn ystod 2014-2015 gweithiodd Un Llais Cymru gyda PLANED yn Sir Benfro 
ar raglen ‘Lleisiau’r Gymuned’ i edrych ar sut all cynghorau cymuned ddefnyddio mentrau 
datblygu cymunedol i helpu datblygu cynlluniau ar gyfer eu hardaloedd lleol. Daeth dros 70 
o gynrychiolwyr i’r digwyddiad, gan fanteisio ar weithdai ar ddulliau o ymgysylltu â’r 
gymuned a datganoli gwasanaethau ac asedau. 
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Cydlynu cynhadledd flynyddol ar gyfer aelod gynghorau 

Mae Un Llais Cymru yn trefnu cynhadledd flynyddol ar gyfer y sector, gan alluogi 
cynghorwyr i glywed yn uniongyrchol am agendáu datblygu polisi a darparu gwasanaethau. 
Roedd cynhadledd 2014 a gynhaliwyd ar Faes y Sioe Frenhinol yn llwyddiant mawr, a 
chafwyd nifer o siaradwyr amlwg, yn cynnwys yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
newydd i Gymru a chynrychiolydd o Gyngor Sir Cernyw, ynghyd â thuag 20 o fudiadau yn 
arddangos eu gwasanaethau neu gynhyrchion ar gyfer y cynrychiolwyr, rhywbeth sy’n 
cynhyrchu incwm ychwanegol i Un Llais Cymru. Denodd y digwyddiad hwn tua 210 o 
gynrychiolwyr cynghorau o blith tua 140 a mwy o gynghorau ledled Cymru, a chafwyd 
adborth cadarnhaol iawn gan bawb oedd yn bresennol. Yn anffodus, nid oedd y Gweinidog 
Gwasanaethau Cyhoeddus wedi gallu mynychu cynhadledd flynyddol Un Llais Cymru. Er 
mwyn sicrhau bod y Gynhadledd a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn parhau i fod yn 
llwyddiant bydd Gweithgor y Gynhadledd a ffurfiwyd yn 2010-11 yn parhau i gyfarfod yn 
2015-16. Bydd y Gweithgor yn parhau i fod yn gyfrifol am adolygu a gwerthuso’r 
Gynhadledd a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ynghyd â threfnu fod camau’n cael eu 
cymryd i wella’r digwyddiad o flwyddyn i flwyddyn, gan gynnwys denu mwy o arddangoswyr 
a chynrychiolwyr a dod o hyd i fwy o gyfleoedd nawdd. Yn ystod 2014-15 cafodd y patrwm 
staffio ei ddiwygio oddi fewn i Un Llais Cymru ac erbyn hyn mae gan Swyddog Datblygu y De 
gyfrifoldeb thematig am weithgareddau masnachol Un Llais Cymru. 

Cylchlythyr a chyhoeddiadau newydd 

Cyhoeddir cylchlythyr chwarterol lliw llawn sy’n cael ei ddosbarthu i aelod gynghorau, ac 
mae’n tynnu sylw at ddatblygiadau yn y sector ar lefel genedlaethol a lleol. Danfonir y 
cylchlythyr hefyd at nifer o bartner fudiadau er mwyn codi proffil y sector yn gyffredinol. Yn 
ystod 2014-2015 buom yn adolygu fformat y cylchlythyr, ac awgrymwyd newidiadau i’r 
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cynnwys a’r strwythur ac rydym hefyd wedi cymryd y cam pwysig o ddechrau denu 
hysbysebwyr newydd. Rydym hefyd wedi dechrau danfon copïau o’n cylchlythyr at holl 
Aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol er mwyn sicrhau y gwyddant am y datblygiadau 
diweddaraf yn y sector.   
 
Datblygiad arall fydd cyflwyno dogfennau arfer da thematig yn cynnwys astudiaethau 
enghreifftiol o waith Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru a’r disgwyl yw y bydd hyn yn 
creu cyfle i ddenu arian nawdd ar gyfer mudiadau budd-ddeiliaid ac yn creu ffordd arall o 
hyrwyddo gwaith y sector. Yn ystod 2014-15 danfonasom at Lywodraeth Cymru tuag 20 
astudiaeth enghreifftiol o ‘arfer da’ yn y sector Cynghorau Cymuned a Thref fel rhan o’r 
gwaith o ddatblygu’r Papur Gwyn ar Ddiwygio Llywodraeth Leol, a byddwn yn parhau i 
gasglu a rhannu’r astudiaethau hyn gydag aelod gynghorau a mudiadau budd-ddeiliaid yn 
2015-16.  
 
Datblygir y mentrau hyn o fewn yr adnoddau staff sydd ar gael inni, a gobeithiwn gael 
nawdd gan gwmnïau sy’n cyflenwi gwasanaethau – byddwn yn gwneud mwy o waith ar 
ddatblygu ein ‘Cyfeiriadur Cyflenwyr’ yn ystod 2015-16 a’r disgwyl yw y bydd hyn yn creu 
ffynonellau incwm newydd i Un Llais Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol.  
 
Gwefan 
Roedd gwefan Un Llais Cymru, a ddatblygwyd gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, 
wedi bod ar waith am fwy na 6 blynedd, ac er ei bod yn gwneud ei gwaith roedd wedi 
dyddio rhywfaint o gymharu â gwefannau mudiadau tebyg. Roeddem yn ddiolchgar iawn i 
gael cyllid ar gyfer y datblygiad hwn gan Lywodraeth Cymru yn 2014-15, a chafodd y wefan 
ei hadnewyddu a’i diweddaru ac ychwanegwyd yn sylweddol at y wybodaeth sydd ar gael 
ynddi. Bydd hyn yn gwneud y mudiad yn llawer mwy hygyrch ac yn galluogi Un Llais Cymru i 
gyflwyno gwybodaeth i’w haelodau yn llawer cyflymach a mwy amserol ac yn annog mwy o 
rwydweithio o fewn y sector. Mae’r gwelliannau yn cynnwys gwneud taliadau trwy’r wefan, 
fforymau, a galluogiad RSS, sydd wedi caniatáu i Un Llais Cymru gysylltu â mudiadau eraill yn 
fwy effeithiol ac effeithlon. 
 
Byddwn hefyd yn ystod 2015-16 yn parhau i ddiweddaru cynnwys y wefan ac yn chwilio am 
ragor o gyfleoedd i gynhyrchu incwm.   

Gwasanaethau Swyddogion Datblygu 

Ar hyn o bryd mae Un Llais Cymru yn cyflogi tri Swyddog Datblygu a Dirprwy Brif 

Weithredwr a Rheolwr Adnoddau, a nhw yw’r pwynt cyswllt cyntaf i aelod gynghorau ac 

maent yn chwarae rhan amlwg yn y gwaith o ddarparu’r gwasanaethau a amlygwyd uchod. 

Cyfrannant hefyd at hyrwyddo Un Llais Cymru ar lefel leol. Oherwydd y cymorth a gafwyd 

gan Lywodraeth Cymru yn 2014-15 bydd Un Llais Cymru yn gweithio gydag Academi Wales 

ar ddechrau blwyddyn ariannol 2015-16 i weld a all Un Llais Cymru greu arbedion yn y 

gweithle.  Byddwn hefyd yn ystod 2015-16 yn parhau i gefnogi pob Cyngor Cymuned a Thref 

yng Nghymru i fuddsoddi yn y rhaglen grant TGCh a ddaeth ar gael yn 2012-13 – ac er mwyn 
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datblygu gwefannau a chefnogi dyheadau Llywodraeth Cymru fel y’u hamlinellir yn Neddf  

Democratiaeth Llywodraeth Leol (Cymru) 2013. 

Mae’r Dirprwy Brif Weithredwr a’r tri Swyddog Datblygu yn gwasanaethu’r Pwyllgorau 
Ardal, fel a ganlyn: 
 
Y Gogledd 

- Ynys Môn 
- Meirionnydd 
- Arfon/Dwyfor 
- Conwy a Sir Ddinbych 
- Wrecsam a Fflint 

Y Canolbarth 
- Maldwyn 
- Brycheiniog a Maesyfed 
- Ceredigion 
- Sir Gaerfyrddin 
- Sir Benfro 

Y De 
- Abertawe (Dirprwy Brif Weithredwr) 
- Castell Nedd Port Talbot (Dirprwy Brif Weithredwr) 
- Sir Fynwy a Chasnewydd 
- Pen-y-bont ar Ogwr / Bro Morgannwg / Caerdydd 
- Rhondda Cynon Taf / Merthyr Tudful / Caerffili 
- Blaenau Gwent / Torfaen 

4. Trefniadau Rheoli & Staffio 

Mae’r diagram canlynol yn crynhoi’r trefniadau llywodraethu a rheolaeth ar gyfer Un Llais 
Cymru hyd at 31 Mawrth 2015 – gweler dros y dudalen. 
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Caiff Un Llais Cymru ei llywodraethu’n uniongyrchol gan ei haelod gynghorau. Mae’r 

aelodau’n penderfynu’r prif faterion polisi a chyfansoddiadol yng Nghyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol y mudiad. Sefydlwyd 16 Pwyllgor Ardal ar linellau daearyddol a gall pob aelod 

gyngor enwebu dau gynrychiolydd i wasanaethu ar y Pwyllgor Ardal perthnasol. Mae’r 

Pwyllgorau Ardal yn gyfrwng hollbwysig sy’n galluogi swyddogion Un Llais Cymru i gysylltu 

â’r aelodau ar lawr gwlad. Cynhelir cyfarfodydd chwarterol sy’n gyfle i siaradwyr gwadd 

annerch aelodau ar bynciau o bwys, a cheir hefyd drafodaethau ar faterion perthnasol a 

chyfle i ymateb i ddatblygiadau cenedlaethol. Fwyfwy, mae’r Pwyllgorau Ardal hefyd yn 

enwebu cynrychiolwyr ar gyrff ar lefelau sirol a rhanbarthol, e.e. Grwpiau Budd-ddeiliaid 

Cynlluniau Datblygu Lleol, Grwpiau Budd-ddeiliaid Byrddau Iechyd a Phartneriaethau 

Datblygu Gwledig. Wedi cael arian gan Lywodraeth Cymru yn 2014-5 cafodd llywodraethiant 

Un Llais Cymru ei adolygu a byddwn yn gweithio i ddod yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant 

yn 2015 -16.  
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Atodiad 1 – Gwybodaeth Ariannol 2014-15 
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Cymerwyd y ffigyrau uchod o gyfrifon terfynol 2014/15 a gaiff eu paratoi gan gyfrifydd 
cymwysedig annibynnol. Mae cyfrifon llawn ar gael trwy ofyn amdanynt. 
 

Atodiad 2 – Aelodau’r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol 2014-15 

Cyng Trefor Jones Cyngor Cymuned Llanystumdwy Arfon/Dwyfor 

Cyng Hywel Roberts Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon Arfon/Dwyfor 

Cyng Gaynor James Cyngor Cymuned Pontypŵl  Blaenau/Gwent/Torfaen 

Cyng Derry Tucker Cyngor Tref Nant-y-glo & Blaenau 
Blaenau/Gwent/Torfaen 
 

Cyng Hugh Pattrick MBE 
Cyngor Cymuned Ystradfellte  
 

Brycheiniog & Maesyfed 
 

Cyng Peter Games Cyngor Tref Crughywel  Brycheiniog & Maesyfed 

Cyng John Hughes Cyngor Cymuned Sain Ffagan Penybont ar Ogwr/Y Fro/Caerdydd 

Cyng Mike Cuddy, Is 
Gadeirydd, Un Llais Cymru 
 

Cyngor Tref Penarth  
Penybont ar Ogwr/Y Fro/Caerdydd                  Is 
Gadeirydd 

Cyng Mair Stephens Cyngor Cymuned Llandyfaelog Sir Gaerfyrddin 

Cyng Wyn Edwards Cyngor Cymuned Gorslas Sir Gaerfyrddin 

Cyng Ben Davies Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr  
Ceredigion 
 

Cyng Mair Benjamin Cyngor Tref Aberystwyth  Ceredigion 

Cyng Philip Williams Cyngor Cymuned Llanrhaeadr yng Nghinmeirch 
Conwy/Dinbych 
 

Cyng Richard Waters Cyngor Tref Abergele  Conwy/Dinbych 

Cyng Stephen James Cyngor Tref Penbre & Phorth Tywyn Cynghorau Lleol Mwy - Cadeirydd 
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Cyng Christopher Reed MBE 
Cyngor Tref Llanelli  
 Cynghorau Lleol Mwy – Is Gadeirydd 

Cyng Derrick Pugh Cyngor Cymuned Trefeglwys  Maldwyn 

Cyng Rachel Davies Cyngor Cymuned Caersws  Maldwyn 

Cyng Elfed Ap Gomer 
Cyngor Cymuned Llanelltyd, Tai Cynhaeaf a 
Bontddu Meirionnydd 

Cyng Alun Wyn Evans 
Cyngor Tref Tywyn 
 Meirionnydd 

Cyng Trevor Phillips Cyngor Cymuned Rhaglan  Sir Fynwy/Casnewydd 

Cyng Helen Williams Cyngor Cymuned Rhaglan  Sir Fynwy/Casnewydd 

Cyng Arthur P H Davies 
Cyngor Cymuned Coedffranc  
 

Castell Nedd/Port Talbot 
 

Cyng Mary Gunter Cyngor Tref Castell Nedd Castell Nedd/Port Talbot 

Cyng Diane Lockley Cyngor Cymuned Cilgeti Begeli Penfro 

Cyng Elfyn Rees Cyngor Cymuned Llandudoch  Penfro 

Cyng Caerwyn Roberts OBE 
Cyngor Cymuned Harlech 
 

Llywydd, Un Llais Cymru 
 

Cyng Josephine Rao Cyngor Cymuned Maesycwmer 
RhCT/Merthyr/Caerffili 
 

Dr Ralph Cook Cyngor Cymuned Pennard  Abertawe 

Cyng Wyn Morgan Cyngor Cymuned Penllergaer  Abertawe 

Cyng Veronica Gay Cyngor Tref Saltney  Wrecsam/Fflint 

Cyng Mike Harriman Cyngor Cymuned Gresffordd Wrecsam/Fflint 

Cyng Bryan Grew 
Cadeirydd, Un Llais Cymru 
 

Cyngor Tref Yr Wyddgrug 
 Wrecsam/Fflint - Cadeirydd 

Cyng John E Lewis 
Cyngor Cymuned Llangristiolus a 
Cherrigceinwen 

Ynys Môn 
 

Cyng Raymond Evans Cyngor Cymuned Llanfihangelesceifiog 
Ynys Môn 
 

 

 

 

MWY AM UN LLAIS CYMRU 

 

Un Llais Cymru yw’r corff cynrychioliadol cenedlaethol ar gyfer Cynghorau Cymuned 

a Thref trwy Gymru. Gweledigaeth Un Llais Cymru yw: 
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“Gweithio gyda chynghorau lleol yng Nghymru i liwio lleoedd y 

mae cymunedau eisiau byw ynddynt” 

Mae Un Llais Cymru yn anelu at gefnogi Cynghorau Cymuned a Thref i wireddu’r 
weledigaeth hon a mabwysiadodd y Datganiad Cenhadaeth canlynol i lywio ei waith: 
 

“Cynrychioli buddiannau Cynghorau Cymuned a Thref; codi 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r haen gyntaf hon o lywodraeth 
a chydweithio gyda’n partneriaid i sicrhau bod y sector yn 
cyfrannu’n llawn i’r nod o ddatblygu cymunedau deinamig a 
chynaliadwy yng Nghymru.” 

 

Un Llais Cymru 

24c Stryd y Coleg 

Rhydaman 

SA18 3AF 

01269 595 400 

gweinydd@unllaiscymru.org.uk 

www.unllaiscymru.org.uk 
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