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ILCA - Cyflwyniad i Weinyddiaeth Cynghorau  
Lleol 
 

Beth yw ILCA? Bydd yr arf cynefino sector benodol lefel 2 hawdd i’w ddefnyddio hwn yn 

cefnogi pob clerc a swyddog cyngor newydd yn eu rolau yn ystod eu hychydig fisoedd cyntaf yn 

eu swydd, yn ogystal â’r sawl sy’n gobeithio mynd ymlaen i gwblhau eu cymhwyster lefel 3 

CiLCA. Nod y cwrs yw cynnig cyflwyniad i waith cyngor lleol, y clerc a’i gynghorwyr. 

Gwasgwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru 

Beth fydda i yn ei ddysgu? Gellir astudio’r rhaglen ar-lein yn eich amser eich hun wrth ichi 

ymgyfarwyddo â’ch rôl newydd. Mae’r cwrs mewn pum adran:  

 

1. Mae’r Rolau Craidd yn sefydlu eich lle mewn llywodraeth leol a dyletswyddau a 

chyfrifoldebau’r cyngor fel corff corfforaethol, cynghorwyr unigol, y cadeirydd a’r clerc. 

2. Mae’r Gyfraith a Gweithdrefnau yn sefydlu fframwaith cyfreithiol y cyngor, gan gynnwys 

dyletswyddau, grymoedd a gofynion statudol eraill. Mae’n cyflwyno agendau, cofnodion, 

gweithdrefnau cyfarfodydd, a gwerth rheolau sefydlog, dirprwyo a strwythurau pwyllgorau.  

3. Mae Cyllid yn cyflwyno rôl y Swyddog Ariannol Cyfrifol ac arferion ariannol cywir, cyfrifon, 

gweithdrefnau ariannol a rheoliadau cyfrifo. 

4. Mae Rheolaeth yn sefydlu rôl y cyngor a’i swyddogion yn cynllunio, rheoli, cyllido ac adolygu 

prosiectau, gwasanaethau, asedau a chyfleusterau.  

5. Cymuned yw’r allwedd i’r cyfan. Rydych yn adnabod anghenion a chynlluniau cymunedol, 

rydych yn ymgysylltu â’r system gynllunio ac yn dod i adnabod eich cymuned yn dda.  

Faint o amser fydd yn gymryd? Gellir ei astudio’n ddwys dros ychydig ddyddiau neu 

efallai trwy wneud un modiwl yr wythnos neu bythefnos, chi sy’n penderfynu. O’r dyddiad pan 

brynwch y cwrs, mae gennych fynediad at y cwrs ar-lein am ddeuddeng mis.  

 

Ac yn olaf.... Os ydych yn glerc, cynghorydd, neu swyddog cyngor, gobeithiwn y bydd y cwrs 

ar-lein hwn yn symbylol a llawn gwybodaeth gan y cafodd ei gynllunio i ddatblygu eich 

gwybodaeth, eich hyder a’ch sgiliau ar gyfer eich gwaith gyda chyngor lleol  .  

Dyma ddyfyniad gan Vicky Mitchell, Clerc Cyngor Cymuned Tredeml sydd newydd gwblhau’r 

ILCA: 

“Penderfynais astudio’r ILCA gan mai hon oedd fy swydd clerc gyntaf, ac nid oedd gennyf 

unrhyw hyfforddiant cyfreithiol ffurfiol - fy nghefndir yw llyfrgellyddiaeth. Mwynheais ddysgu am y 

fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwaith a gweithgareddau cyngor cymuned, y byddwn, a bod yn 

onest, wedi cael anhawster i’w gwneud heb gwrs o’r math yma. Dysgais fwy na’r disgwyl, a 

gwnaeth imi werthfawrogi fod llawer mwy i ‘glercio’ na gwneud agenda, a chymryd a pharatoi 

cofnodion, fel yr awgrymwyd imi pan ddechreuais. Nawr te, beth am CILCA ...” 

Prisiau: 

Y prisiau yw £99 + TAW i aelodau’r SLCC a holl swyddogion cynghorau y mae eu clerc yn aelod 

o’r SLCC a £149 + TAW ar gyfer pobl nad ydynt yn aelodau o’r SLCC. Ac os oes gan eich 

cyngor braesept o lai na £40,000 efallai y byddwch yn gymwys i gael bwrsari. 

Gwasgwch yma i gofrestru  
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