
Cynhaliodd Un Llais Cymru Gynhadledd Flynyddol lwyddiannus iawn ar Faes y Sioe 
Frenhinol ar 1 Hydref ac roedd 170 o gynrychiolwyr yn bresennol, 16 cwmni cyflenwi 
yn arddangos a thri chyflwyniad arbennig gan Mark Drakeford AC yr Ysgrifennydd 
Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Stephen Mulholland a Julie May o Banel 
Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW) a Peter Davies CBE, 
Cadeirydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Bydd Un Llais Cymru’n 
gweithio gyda’r IRPW dros y misoedd nesaf yn cefnogi eu hymgynghoriadau gyda’r 
sector cynghorau lleol a chyda’r WCVA ar waith partneriaeth agosach rhwng 
cynghorau lleol a’r Trydydd Sector.  
 
Yn ei brif anerchiad i’r Gynhadledd amlinellodd Mark Drakeford AC yr Ysgrifennydd 
Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yr heriau sy’n wynebu llywodraeth leol a 
achoswyd gan yr hinsawdd ariannol bresennol. Cyhoeddodd neges gadarnhaol iawn 
fod gan gynghorau cymuned a thref rôl bwysig iawn i’w chwarae wrth ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol, a chynigiodd gynllun gweithredu wyth pwynt 
ar gyfer y sector cynghorau lleol yng Nghymru. Nodir isod yr wyth cynnig ar gyfer 
adeiladu cydnerthedd a meithrin adnewyddiad mewn cynghorau cymuned a thref: 
 
1. Cynhyrchu pecyn gwaith i gefnogi cynghorau cymuned  i weithio trwy’r hyn sydd ei 
angen wrth dderbyn gwasanaethau ac asedau newydd, gan adeiladu ar brofiadau o’r 
cynhwysion allweddol 
2. Bwrw ymlaen i ddeddfu ar gyfer y Grym Cymhwysedd Cyffredinol, gan 
ddefnyddio’r awgrymiadau a wnaed wrth ymateb i ymgynghoriad y Llywodraeth 
flaenorol, ar gyfer cynghorau uchelgeisiol a blaengar sy’n chwilio am fwy o ryddid i 
wasanaethu eu cymunedau 
3. Ail-danio cysylltiadau rhwng cynghorau cymuned ac awdurdodau lleol a darparu 
llwyfan i rannu’r enghreifftiau da ledled Cymru, gan ddod â’r garfan newydd o 
gynghorwyr sir a chymuned at ei gilydd yn dilyn yr etholiadau llywodraeth leol y 
flwyddyn nesaf mewn cynhadledd sy’n canolbwyntio ar gryfhau’r perthnasoedd 
hynny 
4. Hwyluso proses o greu clystyrau o gynghorau cymuned llai, gan ddarparu swm 
bychan o arian i gefnogi’r gwaith cychwynnol o sefydlu’r trefniadau ar y cyd 
5. Deddfu i’w gwneud yn ofynnol ar gynghorau i ystyried a chynllunio ar gyfer eu 
hanghenion hyfforddiant a’u hadolygu’n rheolaidd 
6. Gofalu fod pobl yn cael gwybodaeth ac yn cael yr hawl i gyflwyno sylwadau ar 
unrhyw faterion a drafodir mewn cyfarfod cyngor. Dysgu o ble y caiff hyn ei wneud 
yn dda a chwilio am gyfle deddfwriaethol i gryfhau darpariaethau presennol 
7. Comisiynu’r Comisiwn Democratiaeth Leol a Ffiniau i lunio canllawiau ar gyfer 
awdurdodau lleol i sicrhau cysondeb yn y ffordd y cynhelir adolygiadau cymunedol 
8. Cefnogi cynghorau cymuned  i godi ymwybyddiaeth ac annog pobl i gymryd 
rhan yn etholiadau cynghorau cymuned a chynyddu amrywiaeth, gan ganolbwyntio 
yn y lle cyntaf ar yr etholiadau yn 2017 
 
Bydd Un Llais Cymru’n gweithio â’r Ysgrifennydd Cabinet, Llywodraeth Cymru a 
mudiadau budd-ddeiliaid wrth fynd â’r cynigion hyn yn eu blaenau. 
 


