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MWY AM UN LLAIS CYMRU
Un Llais Cymru yw’r corff cynrychioliadol cenedlaethol ar gyfer cynghorau cymuned a thref
ledled Cymru. Mae 735 Cyngor Cymuned a Thref yng Nghymru ac mae tua 83% yn aelodau.
Gweledigaeth Un Llais Cymru yw:
“Gweithio gyda chynghorau lleol yng Nghymru i liwio’r lleoedd y mae cymunedau eisiau
byw ynddynt.”
Bwriada Un Llais Cymru gefnogi Cynghorau Cymuned a Thref i gyflawni’r weledigaeth hon a
mabwysiadodd y Datganiad Cenhadaeth canlynol i lywio ei waith:
“Cynrychioli buddiannau cynghorau cymuned a thref; gwella ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth o’r haen gyntaf hon o lywodraeth, a chydweithio â’n partneriaid i ofalu fod y
sector yn cyfrannu’n llawn at y nod o ddatblygu cymunedau deinamig a chynaliadwy yng
Nghymru.”

Rydym yn dîm bach ymroddedig ac mae pob aelod wedi ymrwymo i ac yn frwdfrydig am yr hyn y
gall y sector ei gyflawni i wella bywydau pobl yng Nghymru.
Mae manylion llawn am ein staff ar gael ar y wefan: www.unllaiscymru.org.uk
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Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol
Mae 34 Cynghorydd yn gwasanaethu ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol, a chawsant eu hethol
arno gan bob un o’r 16 Pwyllgor Ardal (2 o bob Ardal). Hefyd, etholir dau aelod arno o’r Pwyllgor
Cynghorau Mwy.
Mae’r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol yn cyfarfod 4 gwaith y flwyddyn ac ef yw corff llywodraethol
Un Llais Cymru; mae’n rhoi sylw i weithgarwch mewnol y mudiad, mae’n ymateb i
ymgynghoriadau pwysig, mae’n datblygu’r strategaeth hyfforddiant a dulliau cyfathrebu gydag
aelod gynghorau a sefydliadau allanol. Rheolir manylion gwaith y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol
trwy’r Pwyllgorau canlynol:Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau - Mae’n delio â’r materion ariannol sy’n effeithio’r mudiad, mae’n
cydlynu’r rhaglen hyfforddiant ac yn ymateb i faterion ariannol ac archwilio sy’n effeithio
Cynghorau Cymuned a Thref
Pwyllgor Polisi - Mae’n datblygu ymatebion i ymgynghoriadau polisi sydd o bwys i Gynghorau
Cymuned a Thref
Pwyllgor Masnachol & Chyfathrebu - Mae’n delio â chyfleoedd nawdd, trefnu cynadleddau
ynghyd â materion cyfathrebu, yn fewnol a gyda sefydliadau allanol.
Mae’r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol yn derbyn adroddiadau gan bob un o’r Pwyllgorau, ac mae
hefyd yn ystyried materion sy’n gorgyffwrdd gwaith pob un o’r Pwyllgorau pan ei bod yn bwysig
fod holl aelodau’r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol yn cyfrannu’n uniongyrchol.

Cadeiryddion ac Is Gadeiryddion
Etholir Cadeirydd ac Is Gadeirydd Un Llais Cymru gan y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol yn y
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir bob blwyddyn, naill ai ar ddiwedd Medi neu ddechrau
Hydref. Derbynnir hunan enwebiadau, ond rhaid i bob enwebiad gael eu heilio gan aelod arall
o’r Pwyllgor.

Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol: Y Cadeirydd yw’r Cyng Mike Cuddy, Cyngor Tref Penarth a’r
Is Gadeirydd yw’r Cyng John Hughes, Cyngor Cymuned Sain Ffagan.
Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau: Y Cadeirydd yw’r Cyng John Egryn Lewis, Cyngor Cymuned
Llangristiolus & Cherrigceinwen a’r Is Gadeirydd yw’r Cyng Elfed ap Gomer, Cyngor Cymuned
Llanelltyd
Pwyllgor Polisi: Y Cadeirydd yw’r Cyng Wyn Edwards, Cyngor Cymuned Gorslas ac fe gaiff yr
Is Gadeirydd ei gadarnhau
Pwyllgor Masnachol & Chyfathrebu: Y Cadeirydd yw’r Cyng Peter Games, Cyngor Tref
Crughywel a’r Is Gadeirydd yw’r Cyng Josephine Rao, Cyngor Cymuned Maesycymer
Cynrychiolydd Cynghorau Mwy ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol: Cyng Bryan Grew,
Cyngor Tref yr Wyddgrug a Cyng Mike Theodoulou, Cyngor Tref Pembre & Phorth Tywyn
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Pwyllgor Cynghorau Lleol Mwy
Mae’r Pwyllgor Cynghorau Lleol Mwy yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn, a chafodd y meini
prawf ar gyfer Cyngor Mwy eu newid yn ddiweddar o 3000 annedd a mwy i 2500 annedd a
mwy.
Ar hyn o bryd mae 106 o Gynghorau Mwy yng Nghymru, ac mae 69 Cyngor (65%) yn aelodau.
Gall aelod gynghorau enwebu un cynrychiolydd i fynychu’r cyfarfodydd, er bod llawer o
gynghorau’n enwebu’r cynrychiolydd a’r Clerc i fynd i’r cyfarfodydd.
Caiff nodau ac amcanion y Pwyllgor Cynghorau Lleol Mwy eu hamlinellu yn ei gyfansoddiad a
gytunwyd ar ddechrau mis Hydref 2015. Sefydlwyd y Pwyllgor i ddiwallu anghenion penodol
Cynghorau Cymuned a Thref mwy, a’r diffiniad ohonynt yw eu bod yn gynghorau sy’n
gwasanaethu ardal ag ynddi fwy na 2500 annedd, h.y. tua 14% o’r holl gynghorau yng
Nghymru. Caiff gwaith y Pwyllgor ei lywio gan gynllun gwaith blynyddol fydd yn nodi’r prif
feysydd o bwys i Gynghorau Mwy, e.e. adfywio trefol. Fodd bynnag, fel y nodir yng
nghyfansoddiad y Pwyllgor, bydd cynghorau llai hefyd yn gallu mynychu unrhyw un o’r
digwyddiadau a drefnir gan y Pwyllgor. Trwy wneud hyn, bydd pob aelod gyngor yn gallu elwa
o sefydlu’r Pwyllgor.
Etholir Cadeirydd ac Gadeirydd yng nghyfarfod mis Hydref y Pwyllgor Cynghorau Mwy. Maent
yn gwasanaethu am flwyddyn. Derbynnir hunan enwebiadau, ond rhaid i bob enwebiad gael
eu heilio gan aelod arall o’r Pwyllgor.
Y Cadeirydd yw’r Cyng Nick Tatam Cyngor Tref y Fenni a’r Is Gadeirydd yw’r Cyng Peter
Freeman, Cyngor Tref Pembre & Phorth Tywyn
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Cyfarfodydd Pwyllgorau Ardal
Mae 16 Pwyllgor Ardal fel a ganlyn:
Y Canolbarth a’r Gorllewin: Brycheiniog/Maesyfed, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Maldwyn a Sir
Benfro
Y Swyddog Datblygu ar gyfer yr Ardal hon yw Mel ab Owain
Y Gogledd: Ynys Môn, Arfon/Dwyfor, Conwy/Dinbych, Meirionnydd a Wrecsam/Fflint
Mae swydd y Swyddog Datblygu ar gyfer yr Ardal hon yn wag ar hyn o bryd
Y De Orllewin: Abertawe, Castell Nedd Port Talbot
Y Swyddog Datblygu ar gyfer yr Ardal hon yw Paul Egan
Y De Ddwyrain: Penybont ar Ogwr/Y Fro/Caerdydd, RhCT/Merthyr/Caerffili, Cymoedd Gwent a
MynwyCasnewydd
Y Swyddog Datblygu ar gyfer yr Ardal hon yw Shan Bowden
Gall aelod gynghorau enwebu hyd at ddau gynrychiolydd i fynychu cyfarfodydd, ond ni
chaniateir ond un bleidlais fesul cyngor.

Mae’r Pwyllgorau Ardal yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae’n cynnig cyfle delfrydol i
aelod gynghorau gael y newyddion diweddaraf ar ddatblygiadau, rhannu materion o bwys lleol
ac arfer gorau ac elwa o rwydweithio gyda chynghorau lleol eraill ac o gyfraniad nifer o
siaradwyr gwahanol ar bynciau o bwys i’r sector.
Mae cyfle hefyd i aelod gynghorau godi materion y gellir eu trosglwyddo i’r Pwyllgor Gwaith
Cenedlaethol i’w hystyried.
Yn y Pwyllgorau Ardal etholir Cadeirydd ac Gadeirydd bob blwyddyn ac mae pob Pwyllgor Ardal
yn enwebu dau gynrychiolydd i wasanaethu ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol. Gwahoddir y
ddau aelod yma i fynychu’r cyfarfodydd chwarterol - nid yw’n dilyn mai’r Cadeirydd neu’r Is
Gadeirydd fydd yn cael eu henwebu..
Danfonir agenda a chofnodion at gynrychiolwyr enwebedig cynghorau, a danfonir copi hefyd at
glercod.
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Cynrychiolaeth
Mae Un Llais Cymru yn gweithio mewn Partneriaeth a Chydweithrediad gyda nifer o fudiadau a
sefydliadau, ac fe’i cynrychiolir ar nifer o weithgorau, pwyllgorau a phartneriaethau:Llywodraeth Cymru - mae cynrychiolwyr o Un Llais
Cymru, yn cynnwys y Cadeirydd, yr Is Gadeirydd a’r
Prif Weithredwr yn cael cyfarfod ffurfiol ddwywaith y
flwyddyn gyda’r Ysgrifennydd Cabinet yn gyfrifol am
Lywodraeth Leol.
Cyngor Partneriaeth Cymru - mae Un Llais Cymru
yn aelod o’r grŵp partneriaeth statudol hwn a gadeirir
gan yr Ysgrifennydd Cabinet yn gyfrifol am
Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ac sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Gymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru, Parciau Cenedlaethol, y GIG a chynrychiolydd y Comisiynwyr Heddlu
a Throsedd.
Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW) - mae Un Llais Cymru yn
cyfarfod o leiaf unwaith y flwyddyn gyda’r IRPW ac mae’n gweithio’n agos â’r IRPW ar
weithgareddau ymgynghori blynyddol.
Grŵp Ymgynghorol Cenedlaethol ar Hyfforddiant (NTAG) - mae Un Llais Cymru yn darparu’r
ysgrifenyddiaeth ar gyfer y grŵp hwn sy’n cynnwys cynrychiolwyr Un Llais Cymru, Llywodraeth
Cymru, Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a
Chymdeithas Genedlaethol Cynghorau Lleol.
Gweithgor Asedau Cenedlaethol Llywodraeth
Cymru — y Prif Weithredwr sy’n cynrychioli’r sector
Cynghorau Cymuned a Thref ar y grŵp hwn ac mae
ganddo brif gyfrifoldeb am Drosglwyddo Asedau
Cymunedol.
Swyddfa Archwilio Cymru - mae Un Llais Cymru yn
cynrychioli’r sector ar y Grŵp Cyswllt Cynghorau
Lleol sy’n trafod materion sy’n ymwneud ag archwilio a llywodraethiant Cynghorau Cymuned a
Thref.
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) - cytunodd Un Llais Cymru Femorandwm Cydddealltwriaeth gyda’r WLGA ym mis Rhagfyr 2013 ac mae gennym berthnasoedd gwaith agos ar
hyfforddiant a datblygu ac astudiaethau enghreifftiol arfer gorau.
Cymdeithas Genedlaethol Cynghorau Lleol (NALC) - mae Un Llais Cymru yn gweithio’n agos
â’i chwaer gorff yn Lloegr ac mae gennym Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda nhw ar ddarparu
cyngor cyfreithiol arbenigol. Cyflwynwn sylwadau rheolaidd i San Steffan a’r Cynulliad
Cenedlaethol ar ran Cynghorau Cymuned a Thref.
Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol (SLCC) - gweithiwn yn agos â’r SLCC ar nifer o
faterion yn ymwneud â chynghorau lleol a chynhaliwn gynhadledd hyfforddi a datblygu ar y cyd
gyda nhw bob blwyddyn.
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar hyfforddiant, er enghraifft, Rhyddid Gwybodaeth a
Diogelu Data.
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Cydweithio / Gwaith Partneriaeth
Mae Un Llais Cymru hefyd yn cydweithio â sefydliadau eraill megis :Cynnal Cymru — derbyniodd aelodau Un Llais Cymru Hyfforddiant Cynaliadwyedd
Llywodraeth Cymru ar Drosglwyddo Asedau ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - mae cynrychiolwyr Un Llais Cymru yn
cyfarfod ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i drafod materion/cwynion a ddygir
i sylw’r Ombwdsmon. Mae manteision y berthynas waith hon yn cynnwys datblygu’r Model
Brotocol ar Ddatrysiad Lleol gan Un Llais Cymru.
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Cymru (WCVA)
Cymorth Cynllunio Cymru (PAW)
Canolfan Ragoriaeth ar Adfywio (CREW)
PLANED
Fel rhan o’n gweithgareddau cynrychioli rydym wedi cefnogi’r gwaith o ddatblygu’r canllawiau
cenedlaethol canlynol:


Swyddfa Archwilio Cymru & Chanllaw Arfer Da Archwilio



Canllaw Cynghorydd Da Diwygiedig



Comisiynydd Gwybodaeth Cymru – cyngor diweddar ar archwiliadau ac arfer



Astudiaethau Enghreifftiol ar Addasu i Newid Hinsawdd – enghreifftiau o arfer gorau



Canllawiau ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol



Canllawiau ar Gynrychiolaeth Ieuenctid a Chynghorau Ieuenctid



Canllawiau Bod yn Gynghorydd Lleol

Cyngor i Gynghorau Cymuned a Thref ar Weithio
gyda Phobl Ifanc

Byddwch yn Gynghorydd Lleol yn 2017
Arweiniad i Gynghorau Cymuned a Thref a rôl
cynghorwyr cymuned a thref
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Cyngor a Chefnogaeth Gyfreithiol
Gall Clercod a Chadeiryddion aelod gynghorau ofyn am gyngor gan ein Swyddogion Datblygu.
Fel arfer gall ein staff ddelio’n uniongyrchol â’r materion neu’r cwestiynau a godir, ond ar gyfer
materion sy’n galw am gyngor cyfreithiol gallwn droi at dîm o gyfreithwyr profiadol iawn fydd yn
gallu darparu’r cyngor angenrheidiol. Mae aelod gynghorau yn canmol y gwasanaeth cynghori’n
fawr ac nid oes unrhyw gost ychwanegol ar ben y tâl aelodaeth blynyddol.
Yn llecyn aelodau’r wefan (www.unllaiscymru.org.uk) fe welwch amrywiaeth eang o ddogfennau
a gwybodaeth sy’n helpu cefnogi gwaith Cynghorwyr Cymuned a Thref.
Er mwyn cael mynediad i’r llecyn aelodau bydd angen cyfrinair arnoch sy’n cael ei roi i’ch Clerc.
Os nad yw’r cyfrinair gan y Clerc gofynnwch iddynt gysylltu â’r brif swyddfa ac fe ddanfonir un
atynt.

Os oes angen cyngor a/neu gefnogaeth gyfreithiol arnoch mae’r manylion cyswllt fel a ganlyn:
Y Brif Swyddfa Rhif Ffôn: 01269 595400 Ebost: gweinydd@unllaiscymru.org.uk

Gellir cysylltu â Swyddogion Datblygu trwy’r Brif Swyddfa ar 01269 595400 neu fel a ganlyn:Paul Egan
Shan Bowden
Mel ab Owain

paul.egan@unllaiscymru.org.uk
shan.bowden@unllaiscymru.org.uk
melabowain@unllaiscymru.org.uk
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07917 846512
07917 846511
07917 846513

Hyfforddiant
Ar hyn o bryd mae gennym 22 modiwl hyfforddiant a restrir isod.
Datblygwyd ein hyfforddiant yn arbennig ar gyfer Cynghorwyr, ond mae croeso i Glercod fynd
iddynt ac mae llawer yn gwneud.
Cynhelir pob modiwl rhwng 6.30pm a 9.00pm
£40 aelodau (£30 dan 200 annedd) £60 eraill (£50 dan 200 annedd)
Cyfyngir y sesiynau hyfforddiant i 20 person ymhob sesiwn
Cynlluniwyd pob un o’n modylau hyfforddiant i ddiwallu anghenion cynghorau cymuned a thref
yng Nghymru. Edrychwn yn gyson ar sut allwn gyflwyno rhaglenni hyfforddiant newydd wrth i’r
gofynion ar y sector newid.
Sesiwn Cynefino Cynghorwyr Newydd (yn ystod blynyddoedd etholiadau yn unig)
Y Cyngor
Y Cynghorydd
Y Cyngor yn Gyflogydd
Deall y Gyfraith
Cyfarfod y Cyngor
Cyllid Llywodraeth Leol
Iechyd & Diogelwch
Ymgysylltu Cymunedol Rhan l - Arfau & Thechnegau
Cod Ymddygiad
Sgiliau Cadeirio
Cynllunio Argyfwng Cymunedol
Cynllunio Cymuned/Lle
Ymgysylltu Cymunedol Rhan ll - Arfau & Thechnegau
Cydraddoldeb & Amrywiaeth
Rheoli Gwybodaeth
Defnyddio TG, Gwefannau a Chyfryngau Cymdeithasol
Gwneud Ceisiadau Grant Effeithiol
Rheolaeth Effeithiol ar Staff
Datganoli Gwasanaethau / Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Cyllid Llywodraeth Leol - UWCH
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 / Cynaliadwyedd
Cyfryngu a Chymodi

Os hoffech gael mwy o fanylion am unrhyw un o’r sesiynau hyfforddiant uchod ewch i’r
Adran Hyfforddiant yn ein gwefan: www.unllaiscymru.org.uk
neu cysylltwch â wendi.patience@unllaiscymru.org.uk
i ofyn am drosolwg llawn a rhaglen o’r cyrsiau a drefnwyd.
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Pecynnau Hyfforddiant Pwrpasol ar gyfer Cynghorau
Gallwn gyflwyno ein holl fodylau hyfforddiant i unrhyw gyngor trwy drefniant unigol yn y Saesneg
a’r Gymraeg. Fe fyddwch chi’n trefnu’r lleoliad a’r lluniaeth ac fe ddown ni atoch chi ar amser ac
mewn lleoliad y byddwch chi’n eu dewis.
Y gost ar gyfer uchafswm o 20 o fynychwyr yw £399 a chostau teithio’r hyfforddwyr @ 45c y
filltir. Mae croeso ichi wahodd cynghorau eraill i gymryd rhan a gallwch godi arnynt am eu
lleoedd er mwyn cyfrannu at eich costau - gallwn eich helpu gyda’r broses hon a danfon anfoneb
at y cynghorau’n unigol os oes angen.
Cysyllltwch â Paul Egan os hoffech drafod y dewis hwn ymhellach:
01269 595400 neu ebostiwch paul.egan@unllaiscymru.org.uk
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig bwrsari o hyd at £50 y cyngor fesul blwyddyn ariannol os yw
eich incwm cyllidebol blynyddol yn £40,000 neu lai - mae’r ffurflen ar gael ar ein gwefan neu
ebostiwch Wendi Patience i gael copi yn : wendi.patience@unllaiscymru.org.uk

Gwasanaethau Ymgynghoriaeth
Gall Un Llais Cymru gynnig nifer o wasanaethau ymgynghoriaeth gwahanol i aelod gynghorau a
ddarperir gan weithwyr proffesiynol cymwysedig. Mae’r gwasanaethau sydd ar gael fel a ganlyn:


Adnoddau Dynol a Chyfraith Cyflogaeth



Deddfwriaeth Treth ar Werth



Iechyd, Diogelwch a Lles



Rheoli Eiddo (Gwasanaeth i Gynghorau’r Gogledd yn unig)



Ymgysylltu a Datblygu Cymunedol



Ymgysylltu Cymunedol, Trosglwyddo Asedau, Gwaith Partneriaeth ac Ariannu a
Monitro a Gwerthuso Prosiectau



Datblygu Cynlluniau Lle a Datganiadau Llesiant
Mae manylion llawn yr holl wasanaethau hyn ar gael ar wefan Un Llais Cymru
www.unllaiscymru.org.uk o dan ymgynghoriaeth

Mae ein ffïoedd gryn dipyn yn is na’r hyn a godir gan sefydliadau eraill, sy’n adlewyrchu
ein hymrwymiad i gynnig gwerth am arian i’n haelod gynghorau
Cysyllltwch â Paul Egan os hoffech drafod y dewis hwn ymhellach:
01269 595400 neu ebostiwch paul.egan@unllaiscymru.org.uk
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Cynadleddau a Digwyddiadau
Cynhadledd Gwobrau Arfer Arloesol
Mae’r Gwobrau’n gyfle i arddangos Cynghorau Cymuned a Thref, y gwasanaethau a ddarparant
i’w cymunedau lleol ac ymroddiad a gwaith Cynghorwyr Cymuned a Thref, Clercod a staff.
Mae hwn yn gyfle i Gynghorau Cymuned a Thref gael y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu.
Bydd yr arfer arloesol a gaiff ei gydnabod yn rhan allweddol o’r corff tystiolaeth a gyflwynir i
Lywodraeth Cymru, Awdurdodau Unedol, y trydydd sector a phartneriaid allweddol eraill er
mwyn amlygu’r gwaith da y mae cynghorau lleol yn ei wneud yn eu cymunedau.
Cynhadledd Arfer Arloesol
Cynhelir y digwyddiad hwn bob blwyddyn ym mis Gorffennaf. Mae croeso i bob cyngor ddod
iddo, a bydd cyfle i wrando ar nifer o siaradwyr gwahanol ar bynciau perthnasol, sesiynau
gweithdy a chyfle i ddysgu am arfer da gan gynghorau dethol.
Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru
Cynhelir y digwyddiad hwn bob blwyddyn ar ddiwedd Medi neu ddechrau Hydref. Cynhelir y
gynhadledd yn y bore gyda siaradwyr gwadd, ac yn y prynhawn ceir y Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol. Yn ogystal â delio â materion llywodraethiant mewnol, byddwn hefyd yn trafod
cynigion a gyflwynwyd gan aelod gynghorau ac fe gynhelir pleidlais ffurfiol arnynt. Bydd pob
cynnig a gymeradwyir yn cael eu gweithredu gan y Prif Weithredwr a’i staff.
Digwyddiad ar y Cyd Rhwng Un Llais Cymru/SLCC
Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn gyfle pwysig i gynghorwyr a chlercod ddod at ei gilydd i
glywed am y datblygiadau diweddaraf yn y sector.

Er mwyn gweld rhaglenni cynadleddau ewch i wefan Un Llais Cymru www.unllaiscymru.org.uk
neu cysylltwch â’r Swyddfa ar gweinydd@unllaiscymru.org.uk rhif ffôn : 01269 595400
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Cyfathrebu
E– Fwletin
Fe’i dosberthir bob mis i bob aelod gyngor a budd-ddeiliaid, gan gynnwys y trydydd sector
a phartneriaid yn y sector cyhoeddus. (Mae cyfanswm y dosbarthiad o gwmpas 1200) – mae’r E
-fwletin yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, ymgynghoriadau sy’n effeithio’r sector,
enghreifftiau o arfer da a storïau newyddion da.
Gwefan
Mae’r wefan yn cynnwys cyngor a gwybodaeth, polisïau ac arfer gorau, cyfleoedd hyfforddiant,
cynadleddau, pwyllgorau ac mae hefyd yn cynnwys cyfeiriadur cyflenwyr.
Gohebiaeth ebost
Mae Un Llais Cymru yn dosbarthu llawer o wybodaeth, a mater i bob cyngor yw penderfynu sut
mae’n dymuno prosesu’r wybodaeth honno.
Manylion Cofrestru ar y Wefan
Er mwyn cael manylion mewngofnodi i wefan Un Llais Cymru cysylltwch â’ch Clerc. Os nad yw’r
Clerc wedi cofrestru, gofynnwch iddyn nhw gysylltu â’r swyddfa er mwyn iddynt gael cyfrinair y
gall holl aelodau’r cyngor ei ddefnyddio i gael mynediad i’r llecyn aelodau. Un set yn unig a
roddir i bob cyngor.

Cyfleoedd Masnachol
Mae Un Llais Cymru yn cynnig dewis o gyfleoedd hysbysebu a hyrwyddo cost effeithiol sy’n
rhoi cyfle i sefydliadau gyrraedd cymaint o gynghorau ag y bo modd o fewn y sector
llywodraeth leol anodd ei gyrraedd hwn.
Mae 83% o Gynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn aelodau o Un Llais Cymru ac mae
gennym gronfa ddata o’r cynghorau hynny.
Cysylltwch â Shân Bowden os hoffech drafod y cyfleoedd sydd ar gael:
01269 595400 neu ebostiwch shan.bowden@unllaiscymru.org.uk
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