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RHAGAIR

 
Sut i ddefnyddio’r llawlyfr hwn

 
Annwyl berson ifanc,

Rwy’n falch o gyflwyno’r Llawlyfr Ymsefydlu Cynrychiolwyr Ieuenctid Cymunedol hwn, sydd

wedi cael ei ysgrifennu ar sail yr hyn a ddysgwyd o’r prosiect CWBR wrth ymgysylltu â phobl

ifanc a Chynghorau Tref/Cymuned.

Roedd Prosiect Lles a Gwydnwch Cymunedol (CWBR) PLANED yn brosiect peilot, a ariannir

gan y rhaglen LEADER Arwain Sir Benfro. Roedd yn ymchwilio sut gallai Cynghorau Tref a

Chymuned adeiladu lles a gwydnwch cymunedol drwy ymgysylltu â chymunedau i

ddatblygu asesiadau lles lleol, cynlluniau a gweithgareddau prosiect. Roedd y rhain yn

bwydo i mewn i’r asesiad a’r cynllun a roddwyd ar waith ledled y sir gan y Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB), yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). 

Mae gan PLANED hanes hir a llwyddiannus o weithio gyda chymunedau ac ymgysylltu â

nhw. Rhoddodd y prosiect CWBR bolisïau ar waith, a hyd yma, mae wedi llwyddo i gefnogi

dros 12 o gymunedau i ymgysylltu â phobl ifanc a gweithio’n agos gyda’r Cynghorau Tref a

Chymuned er mwyn recriwtio Cynrychiolwyr Ieuenctid Cymunedol. 

Yn ystod ein gwaith gyda Chynghorau Tref a Chymuned, daeth i’r amlwg nad oedd llawer

yn teimlo eu bod yn ymgysylltu â phobl ifanc mewn ffordd effeithiol ac ystyrlon, a

gofynnwyd am hyfforddiant, canllawiau a chefnogaeth penodol yn hyn o beth. Mae’r

llawlyfr hwn ar eich cyfer chi fel person ifanc sydd wedi cael ei recriwtio fel Cynrychiolydd

Ieuenctid Cymunedol ar Gyngor Tref/Cymuned. Bydd yn eich tywys drwy’r broses o ddod yn

Gynrychiolydd Ieuenctid Cymunedol ac yn eich cefnogi chi yn ystod y broses o bontio i’r rôl

newydd. Bydd y llawlyfr yn rhoi hwb i chi ofyn y cwestiynau cywir i ddod o hyd i’r

wybodaeth sydd ei hangen arnoch i fod yn Gynrychiolydd Ieuenctid Llwyddiannus. 

Tîm CWBR 
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Y BROSES YMSEFYDLU

 

Ar ôl cyflwyno cais llwyddiannus, fe’ch gwahoddir i ddechrau ar y broses
ymsefydlu i ddod yn Gynrychiolydd Ieuenctid Cymunedol ar gyfer eich Cyngor
Tref/Cymuned. Pwrpas y broses ymsefydlu yw eich cefnogi wrth i chi bontio i’r rôl
newydd, eich ymgorffori i’r Cyngor a’ch helpu i ddeall systemau a gweithdrefnau’r
Cyngor.

Cam 1: Cwrdd â’ch Mentor
Byddwch yn cael eich paru gydag aelod o’r Cyngor Tref/Cymuned fydd yn eich tywys

chi drwy’r broses ymsefydlu. Gallent roi cefnogaeth i chi, a nhw fydd eich prif bwynt

cyswllt gydol eich amser yn y Cyngor. Bydd eich Mentor yn cwrdd â chi i fynd drwy’r

llawlyfr ymsefydlu hwn, edrych ar y polisïau a thrafod eich rôl. Bydd gofyn i chi rannu

manylion cyswllt mewn argyfwng a gwybodaeth ddiogelu allweddol er mwyn

sicrhau eich diogelwch. 

Cam 2: Taith o’r gweithle a’r cyfleusterau
Byddwch yn mynd ar daith o amgylch y swyddfa a’r gofod cyfarfod ac yn cael

sesiynau briffio diogelwch (yn unol â gweithdrefnau Covid-19). Bydd rhywun yn

dangos i chi sut i gael gafael ar ddogfennau, a byddwch yn cael cyfrif ar system ar-

lein.

 

Cam 3: Croeso i’r Cyngor
Fe’ch gwahoddir i arsylwi cyfarfod o’r Cyngor ac adlewyrchu ar y cyfarfod gyda’ch

Mentor, lle byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau.

Cam 4: Rheolau a Rheoliadau
Bydd angen i chi ddechrau dysgu’r rheolau e.e. hawliau pleidleisio mewn

cyfarfodydd. Gall y clerc roi’r adnoddau cywir a’r deunyddiau darllen i chi.
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Cam 5: Ynghylch y Cyngor
Mae’n hanfodol eich bod chi’n dysgu cymaint ag sy’n bosibl am y Cyngor a’r maes yr

ydych yn ei chynrychioli drwy ymchwil a siarad â phobl allweddol. Gofynnwch faint

bynnag o gwestiynau sydd angen eu gofyn.



Cam 6: Nodau, amcanion a datganiad
cenhadaeth

Byddwch yn derbyn deunyddiau darllen ac yn cwrdd ag aelodau’r tîm a hyrwyddwyr

cymunedol i ddysgu a deall nodau a rôl y Cyngor. 

.

Cam 7: Hyfforddiant
Bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn hyfforddiant a gallwch wneud cais hefyd am

hyfforddiant ychwanegol gyda darparwyr lleol neu ar-lein.

 

Cam 8: Gwasanaethau a phrosiectau presennol
Dechreuwch ddysgu pa weithgareddau a gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu

darparu ac efallai y byddwch yn derbyn manylion ar ymarferion a grwpiau presennol

yn eich ardal. I ddechrau, dylech ddarllen cofnodion blaenorol a chynlluniau

gweithredu i gael dealltwriaeth o beth sy’n digwydd a beth sydd wedi’i gynllunio ar

gyfer y dyfodol

Cam 9: Daearyddiaeth a hanes yr ardal
Peidiwch â phoeni am ofyn am ragor o fanylion ar ddaearyddiaeth a hanes yr ardal.

Dylech ddechrau dysgu enwau strydoedd, busnesau yn yr ardal ac ati. Bydd mapiau

ar gael ar ffiniau’r Cyngor ond peidiwch ag anghofio ystyried pwy yw’r Cynghorau

cyfagos. Efallai y bydd gofyn i chi gyflawni proffil cymunedol i ddysgu faint o bobl

ifanc sydd ynghlwm wrth wneud penderfyniadau yn lleol ac yn genedlaethol. Mae’n

bwysig gwybod hanes cryno’r ardal, gan y gall hyn roi mewnwelediad ar

draddodiadau sy’n digwydd yn y Cyngor, megis canu’r gloch. 

Y BROSES YMSEFYDLU
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Cam 10: Aelodau’r Cyngor a’r tîm
Gall gymryd amsr i ddeall pwy yw pwy yn y Cyngor. Efallai y byddwch yn cael dogfen

yn egluro rolau a chyfrifoldebau’r Cyngor. Dylech geisio cwrdd â phob cynghorydd ac

aelod o’r tîm a cheisio deall eu rolau a’r sgiliau. 



Cam 11: Cwrdd â chleientiaid a’r gymuned
Cofiwch fod y Cyngor yn gwasanaethu aelodau o’ch cymuned yn ei chyfanrwydd,

felly dechreuwch feddwl am bwy sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal. Gofynnwch i

ffigurau allweddol megis eich Cynghorydd Sir os gallwch chi ei gysgodi am

ddiwrnod, ac efallai ymweld ag elusennau ac atyniadau lleol i ddeall yr ardal yn well. 

            Cam 12: Eich cyfarfod Cyngor cyntaf
Erbyn hyn, dylech fod yn agosau at eich cyfarfod cyngor llawn swyddogol cyntaf.

Bydd eich cyfaill yn eich helpu i baratoi a deall fformat y cyfarfod. Caiff yr agenda ei

anfon wythnos ymlaen llaw, yn ogystal ag unrhyw ddogfennau ategol. Gwnewch yn

siŵr eich bod chi’n darllen y rhain fel bod modd i chi ddilyn y drafodaeth yn y

cyfarfod. Dewch â phapur a beiro a chrewch eich nodiadau eich hun. 

Cam 13: Goruchwylio a rhestr wirio
Bydd eich Cyfaill yn cwrdd â chi ar gyfer cyfarfod ar ffurf ‘goruchwylio’ i weld sut

ydych chi’n teimlo am eich rôl newydd ac i drafod yr hyn rydych wedi’i ddysgu hyd

yma. Erbyn hyn, dylech fod yn gallu rhoi tic wrth bob eitem ar eich rhestr wirio

ymsefydlu a bydd eich Cyfaill yn trafod ac yn eich cefnogi i gwblhau unrhyw eitemau

sy’n weddill.

Cam 14: Adborth ar y llawlyfr
Gan eich bod chi ymysg y cyntaf i ddefnyddio’r llawlyfr hwn, rydym yn

gwerthfawrogi’n fawr eich adborth gonest o ran pa mor ddefnyddiol ydyw.

Cysylltwch â’ch Cyfaill neu aelod o’r tîm CWBR i awgrymu gwelliannau neu

newidiadau fydd yn helpu i’w wella ar gyfer y garfan nesaf. Diolch. 

Y BROSES YMSEFYDLU
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Beth yw Cynghorau Tref a Chymuned?

Cynghorau Tref a Chymuned yw’r lefel gyntaf o lywodraeth leol yng Nghymru. Yng

Nghymru, mae dros 730 o Gynghorau Tref a Chymuned. Wedi dweud hyn, nid oes gan bob

cymuned yng Nghymru Gyngor Tref/Cymuned. Ar hyn o bryd, mae 10 Cyngor Tref a 67 o

Gynghorau Cymuned yn Sir Benfro. 

Mae pob cyngor yn cynnwys aelodau etholedig, neu mewn rhai achosion, aelodau

cyfetholedig. Mae Cynghorau Tref hefyd yn cynnwys rôl Maer/Maeres. Cynghorau Tref a

Chymuned sy’n gyfrifol, ar ran yr etholwyr lleol, am ddarparu ystod eang o wasanaethau a

darpariaeth a chynnal a chadw amwynderau lleol.

Mae aelodau cyfetholedig yn bobl sy’n cael eu dewis gan y cyngor i gynrychioli maes o

fuddiant penodol. Nid yw’r cynrychiolwyr hyn yn aelodau etholedig a chant eu penodi

oherwydd eu lefel o wybodaeth a phrofiad, megis athrawon, meddygon ac arweinwyr grŵp

cymunedol. 

Mae etholiadau’r Cynghorau Tref a Chymuned yn digwydd pob 4 blynedd. Gallwch sefyll fel

aelod etholedig o ban fyddwch yn 18 oed. Cynhelir yr etholiadau nesaf yn 2022! 

CROESO
Cynghorau Tref a Chymuned
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Beth yw Cynrychiolydd Ieuenctid Cymunedol?

Eglura canllawiau gan Un Llais Cymru bod y Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 wedi

galluogi i Gynghorau Tref a Chymuned benodi Cynrychiolwyr Ieuenctid Cymunedol.  

Ni all Cynghorau Tref a Chymuned benodi mwy na dau unigolyn i weithredu ar unrhyw

adeg fel Cynrychiolydd Ieuenctid Cymunedol;

sydd dros 15 oed ond heb droi’n 26 oed eto;

y mae’r Cyngor Tref/Cymuned yn ei ystyried yn addas i fod yn Gynrychiolydd Ieuenctid

Cymunedol, sef cynrychioli buddion y rheiny sydd dan 26 oed ac sy’n byw yn yr ardal;

bydd Cynrychiolydd Ieuenctid Cymunedol yn dechrau yn y swydd ac yn gadael y swydd yn

unol â thermau penodiad y cynrychiolydd

bydd penodiad Cynrychiolydd Ieuenctid Cymunedol yn dod i ben os yw’r cynrychiolydd yn

troi’n 26 oed.

CROESO
Cynrychiolwyr Ieuenctid Cymunedol

 

 

9



CROESO
Y Manteision o Ddod yn Gynrychiolydd Ieuenctid Cymunedol

 

Dealltwriaeth well o’r broses ddemocrataidd a llywodraeth leol;

Dod yn fodel rôl positif i’ch cyfoedion a’ch cymuned, wrth roi llais i bobl ifanc a sicrhau

bod cyfleusterau a gwasanaethau yn cynrychioli eu hanghenion;

Bod yn atebol yn eich rôl, dod â syniadau newydd i’r Cyngor a bod yn gyfrifol am

ddatblygu prosiectau newydd;

Cymryd rhan mewn hyfforddiant am ddim a datblygu rhagolygon gyrfa i’r dyfodol,

sgiliau proffesiynol, rhoi hwb i’ch hunanhyder ac adeiladu CV deniadol;

Dysgu a datblygu sgiliau hanfodol megis gwaith tîm, creu cyllideb, cyflwyno, datrys

problemau a meddwl yn gritigol; 

Defnyddio eich statws gwirfoddoli ar gyfer cymwysterau eraill, megis Bagloriaeth Cymru

neu Wobr Dug Caeredin. 

Datblygu perthnasoedd a deialog rhwng cynghorwyr lleol a phobl ifanc; 

Cyfleoedd i’r cynghorwyr gael mewnwelediad i fyd a syniadau pobl ifanc ac ymgysylltu

â chynulleidfa sy’n pleidleisio mwy a realistig;

Ymgysylltiad gwell gyda lleoliadau addysg a hyrwyddo gweithgareddau rhwng y

cenedlaethau;

Potensial i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg a’r ddealltwriaeth o’r Gymraeg ar y

Cyngor;

Gall pobl ifanc helpu gyda phrosiectau newydd a chodi arian;

Rhagor o sgiliau’r cyfryngau cymdeithasol a dealltwriaeth gynyddol o dueddiadau

presennol.

 Adeiladu ymddiriedaeth ac annog rhagor o gyfranogiad ac ymgysylltiad; Arddangos

ymgynghori cymunedol a hyrwyddo cynhwysiant gweithredol; Adnoddau a

chyfleusterau’r gymuned o safon well ac yn fwy priodol;

Newidiadau positif yn atmosffer ac amgylchedd y gymuned;

Cadw sgiliau lleol a phobl ifanc drwy ymgysylltiad i helpu cefnogi’r economi lleol.

Manteision i chi

Manteision i’r Cyngor Tref/Cymuned
 

Manteision i’r gymuned
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YNGHYLCH EICH CYNGOR TREF/CYMUNED
Pa ardal mae eich cyngor yn ei gwasanaethu?

 
Gludwch fap o’r rhanbarth ac amlygwch yr ardal y mae eich Cyngor Tref/Cymuned chi’n ei

gwasanaethu.

Pa rai yw’r wardiau gwahanol sy’n cael eu gwasanaethu gan eich Cyngor?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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YNGHYLCH EICH CYNGOR TREF/CYMUNED
Pwy yw eich Cyngor Tref/Cymuned?

 
Pwy yw eich Cyngor Tref/Cymuned?

________________________________________________________________________________

Eich Cyngor Tref/Cymuned yw’r lefel fwyaf lleol o lywodraeth leol, a dyma ddylai fod y man

cychwyn i breswylwyr yn eich ardal. Mae’r Cyngor yn gam ar y ffordd ar Gyngor Sir Benfro ar

gyfer rhai materion, ond mae ganddo hefyd ei gynlluniau, ei flaenoriaethau a’i

gyfrifoldebau ei hun ar gyfer yr ardal.

Beth yw’r cynlluniau a’r blaenoriaethau presennol i’ch Cyngor Tref/Cymuned?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Gludwch lun sy’n gysylltiedig â’ch Cyngor Tref/Cymuned presennol?

e.e. yr adeilad neu ddigwyddiad.
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YNGHYLCH EICH CYNGOR TREF/CYMUNED
Pwy yw aelodau eich Cyngor Tref/Cymuned?

 
Pwy sydd â pha rolau/cyfrifoldebau yn eich Cyngor Tref/Cymuned?

Defnyddiwch yr enghraifft ar y dudalen nesaf gan Gyngor Tref Doc Penfro a chrëwch eich

fersiwn eich hun. Cofiwch y gall y rolau fod ychydig yn wahanol ym mhob Cyngor.

Gofynnwch i’ch mentor os nad ydych yn siŵr.
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Yn ystod eich proses ymsefydlu, bydd eich Cyfaill yn egluro ac yn trafod polisïau a

chanllawiau perthnasol gyda chi. Gall hyn gynnwys:

eich disgrifiad swydd

polisi cyfle cyfartal 

polisi cwynion

polisi diogelu data

polisi gweithio’n unigol polisi cyfryngau cymdeithasol

polisi côd ymddygiad

canllawiau’r Gymraeg 

polisi diogelu

asesiadau risg

goruchwylio - check ups rheolau cyfarfodydd e.e. pleidleisio

dod yn rhan o PAVS

Dechrau ar Gynllun Datblygiad Proffesiynol 

Cofnodi eich oriau

Cymryd rhan wrth oruchwylio

Rôl gwirfoddolwr

Mae Cynghorwyr Etholedig yn cyflawni dyletswyddau swyddogol, ac felly nid ydynt yn cael

eu hystyried yn wirfoddolwyr. Nid yw Cynrychiolwyr Ieuenctid Cymunedol yn cael eu

hethol, ac felly maent yn cael eu hystyried yn wirfoddolwyr. Gall hyn fod yn fuddiol

oherwydd byddwch yn dod yn rhan o rwydwaith mawr lle gallwch gysylltu gyda PAVS i

gael cefnogaeth a hyfforddiant. Hefyd, efallai y byddwch yn cael eich enwebu ar gyfer

gwobrau a dyfarniadau, yn ogystal â gallu ennill credydau Bancio Amser a chymwysterau.

Polisïau a gweithdrefnau

Fel gwirfoddolwr, efallai y byddwch hefyd yn dysgu: 

ROLAU A PHOLISÏAU GWIRFODDOLWYR

 
Mae’r dudalen hon yn nodi’ch rôl fel gwirfoddolwr a’r polisiau sy’n berthnasol i’r

rôl fel Cynrychiolydd Ieuenctid Cymunedol.
 

 Yn 2018, oed
Cynghorwyr ar

gyfartaledd 
oedd 59.4*

 

*https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/Councillors%27%20Census%202018%20-

%20report%20FINAL.pdf
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HYFFORDDIANT A DATBLYGU

 
Dyma rai manylion hyfforddiant a chanllawiau sydd ar gael yn lleol. Bydd 

y Cyngor Tref/Cymuned yn ariannu cyrsiau PAVS ac Un Llais Cymru.
 

WCVA - gweminarau am ddim megis Cyflwyniad i’r Cynulliad. 

Gall CWBR (Prosiect PLANED) gynnig gweminarau ac adnoddau am ddim yn

canolbwyntio ar lywodraeth leol a lles cymunedol. 

Dysgu Cymraeg - Gwella eich sgiliau iaith Gymraeg gyda’u cyrsiau Iaith Gwaith. 

LGA - I’w gadarnhau elearning@lga.gov.uk

One Voice Wales  - Mae Un Llais Cymru yn cynnig modiwlau i Gynghorwyr a chlercod gan

gynnwys Iechyd a Diogelwch, Cyflwyniad i Ymgysylltiad Cymunedol, Gwefannau a

Chyfryngau Cymdeithasol a Datganoli Gwasanaethau. 

PAVS - Mae angen i bob aelod pwyllgor wybod hyn! Mae’r gweithdy hwn ar gyfer aelodau

pwyllgor newydd ac aelodau mwy profiadol sy’n awyddus i gael sesiwn loywi.

Sgiliau Cadw Cofnodion a Chadeirio

Cyngor Sir Benfro -Gall gynnig teithiau ac ymweliadau a galluogi cyfarfodydd gyda phobl

allweddol

Princes Trust / Ymddiriedolaeth y Tywysog - I ddysgu pa gefnogaeth sydd ar gael ewch i

https://www.princes-trust.org.uk/  neu ffoniwch0800 842 842i drafod eich opsiynau.

WCVA - Mae WCVAyn cynnig hyfforddiant allweddol megis GDPR ar gyfer y Trydydd

Sector, Delio â Sgyrsiau Anodd, Ymgysylltu Ar-lein. 

Gweminarau

YouTube
Fideos Senedd y DU ar YouTube - Cyflwyniad i’r Senedd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Maent yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am waith y Cynulliad ac ymgysylltu â’r broses

ddemocrataidd.

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru https://www.wlga.cymru/home

Pembrokeshire Youth Assembly - Mae cefnogaeth bellach hefyd ar gael drwy Senedd

Ieuenctid Sir Benfro a Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc.
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RHESTR WIRIO YMSEFYDLU

Ydych chi wedi cwrdd â’ch mentor a chadw 

cofnod o’i fanylion cyswllt?

 

Ydych chi wedi bod ar daith o’r gweithle a’r cyfleusterau?

Os ydych yn cwrdd o bell, a ydych chi wedi cael y gefnogaeth i ddefnyddio’r

meddalwedd fideo-gynadledda y mae’r cyngor yn ei ddefnyddio?

 

Ydych chi wedi cael y cyfle i ofyn cwestiynau i’ch mentor ar ôl eich

cyfarfod ‘Croeso i’r Cyngor’?

 

Ydych chi’n deall y broses ymsefydlu a’ch rôl fel Cynrychiolydd

Ieuenctid Cymunedol?

 

Ydych chi’n deall y broses ymsefydlu a’ch rôl fel Cynrychiolydd

Ieuenctid Cymunedol?

 

Ydych chi wedi derbyn eich sesiwn friffio Iechyd a Diogelwch, gan

gynnwys rhoi manylion cyswllt mewn argyfwng i’ch mentor?

 

Ydych chi wedi derbyn eich llawlyfr a fersiynau addas i bobl ifanc o

ddogfennau allweddol a pholisïau e.e. rheolau?
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RHESTR WIRIO YMSEFYDLU

Ydych chi wedi llenwi Rhan 2: Ynghylch eich Cyngor?

 

Ydych chi’n ymwybodol o rôl eich Cyngor Tref/Cymunedol ac yn

ymwybodol o’r gweithgareddau a’r gwasanaethau y maent yn eu

darparu i’r gymuned?

 

Ydych chi’n ymwybodol o waith a phrosiectau presennol (gan

gynnwys is-bwyllgorau a fforymau)?

 

Ydych chi wedi cwrdd â phob aelod o’ch Cyngor Tref/Cymuned ac

yn deall eu rolau?

 

Ydych chi wedi cael cynnig cyfleoedd hyfforddiant a datblygu?

 

Ydych chi wedi cael cyfarfod dilynol gyda’ch mentor ar ddiwedd

eich proses ymsefydlu?

 

Ydych chi’n deall yr ardal sy’n cael ei gwasanaethu gan eich Cyngor

Tref/Cymuned a daearyddiaeth yr ardal?
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  CWESTIYNAU CYFFREDIN
Pam mae rhai cyfarfodydd Cyngor yn dechrau gyda gweddi? 
Mae hwn yn draddodiad y mae rhai cynghorau’n ei ddilyn. Does dim rhaid i chi gymryd

rhan ond fe’ch cynghorir i barchu’r penderfyniad.

Pam ein bod ni’n sefyll pan mae’r Maer/Maeres yn dod i mewn? 

Pam eu bod nhw’n gwisgo cadwyn? Gall Cynghorwyr ddewis sefyll er mwyn dangos parch

ac yn enwedig yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol (AGM)*. Mae’r rhan fwyaf yn gwisgo

coler/cadwyn swydd a gall eu gŵr/gwraig fod â fersiwn lai. Maent yn cael eu gwisgo dros

ddillad arferol wrth gyflawni dyletswyddau swyddogol. Mae’n draddodiad hanesyddol y

mae rhai’n dweud ei fod yn dathlu democratiaeth leol ac yn dangos parch tuag at y

gymuned.

Beth ddylwn i ddod gyda mi i’r cyfarfodydd? 
Gallwch ddod â phapur a beiro neu liniadur/llechen er mwyn cymryd cofnodion. Mae rhai

Cynghorwyr yn dod â chopïau wedi’u hargraffu, ysgrifenedig neu ddigidol o’r agenda,

cofnodion blaenorol ac unrhyw ddogfennau ategol megis llythyrau a dderbyniwyd gan

aelodau’r gymuned. 

Mae gen i syniad y gall y Cynghorwyr ei drafod. Sut alla’ i wneud i hyn ddigwydd?
Gallwch siarad â’r Clerc neu’r Maer/Maeres tua phythefnos cyn y cyfarfod gan fod y clerc yn

paratoi ac yn anfon dogfennau oddeutu wythnos cyn y cyfarfod. Yn dibynnu ar y pwnc ac

eitemau eraill ar yr agenda, gall eich eitem gael ei hychwanegu i’r agenda yma neu’r un

nesaf. Gellid trafod mater bychan hefyd yn y rhan Unrhyw Fater Arall** tuag at ddiwedd y

cyfarfod.

Am ba hyd y byddaf i’n Gynrychiolydd Ieuenctid? Beth fydd yn digwydd ar ôl y
cyfnod hwn?
Bydd eich rôl yn para am flwyddyn. Yn dibynnu ar eich oedran, gallech ddechrau ar

drefniadau i ymuno â’r Cyngor Tref fel Cynghorydd os hoffech wneud hynny. 

Sut all Cynghorydd Tref fod yn Gynghorydd Sir hefyd? 
Mae’n bosibl y bydd Cynghorydd yn gwasanaethu ar un neu fwy o haenau o lywodraeth

leol - felly gall Cynghorydd Sir hefyd fod yn Gynghorydd tref neu gymuned. Gall

Cynghorwyr Sir nad ydynt yn Gynghorwyr tref neu gymuned fynychu cyfarfodydd, ond ni

chânt siarad oni bai y gofynnir iddynt wneud hynny.

*Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - mae angen i’r rhan fwyaf o grwpiau a sefydliadau gynnal cyfarfod blynyddol.

**Unrhyw Fater Arall - mae’r eitem hon ar yr agenda yn digwydd tuag at ddiwedd y cyfarfod.

***Cworwm yw’r lleiafswm o Gynghorwyr sy’n rhaid iddynt fod yn bresennol mewn unrhyw gyfarfod i sicrhau bod gweithdrefnau’r

cyfarfod yn ddilys. 19



CWESTIYNAU CYFFREDIN 
Ydw i’n cael methu cyfarfod? 
Mae’r holl gyfarfodydd wedi’u trefnu ar gyfer y flwyddyn a disgwylir i chi fod yn bresennol.

Fodd bynnag, gallwch gyflwyno ymddiheuriadau os ydych yn sâl neu’n methu bod yno

oherwydd materion personol. Bydd eich Cyfaill yn trafod y rheolau yn hyn o beth ac yn

egluro’r cworwm ar gyfer cyfarfodydd.

Oes rheolau o ran ble allaf eistedd mewn cyfarfod?
Bydd eich Cyfaill yn dangos i chi ble mae aelodau penodol yn eistedd fel arfer. Gofynnir i

aelodau’r cyhoedd a siaradwyr gwadd eistedd yn yr ardal eistedd benodol nes y byddant

yn cael gwahoddiad i siarad. 

Oes rolau â thâl o fewn y Cyngor?
Oes, mae pob Cyngor Tref a Chymuned yn cyflogi Clerc at ddibenion gweinyddol ac

ariannol. Gall cynghorau mwy o faint gyflogi Dirprwy Glerc hefyd a Swyddog Pwyllgorau a

Chyfathrebu.

Beth yw rheol sefydlog?
Rheolau sefydlog yw rheolau ysgrifenedig cyngor lleol. Maent yn cael eu defnyddio i

gadarnhau gweithdrefnau gweinyddol, sefydliadol a chaffael Cyngor, a materion

gweithdrefnol o ran cyfarfodydd.  

Rwyf wedi drysu am Gynghorau Plwyf a Chynghorau Lleol?
Yng Nghymru, mae gennym Gynghorau Dinas, Tref a Chymuned. Mae Cynghorau Plwyf yn

debyg, ond dim ond yn Lloegr y maent yn bodoli. Mae gan bob un o 22 sir Cymru Gyngor

Sir. Mae rhai pobl yn cyfeirio at eu Cyngor Tref/Cymuned fel eu ‘cyngor lleol’, all beri

dryswch. Gall fod yn well gyfeirio at yr union gyngor yr ydych yn sôn amdano bob amser. 

Ydw i’n atebol, beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn gwneud fy ngwaith?
Ydych, gan eich bod wedi gwneud cais i ddod yn Gynrychiolydd Ieuenctid Cymunedol,

rydych yn atebol am eich gweithrediadau ac rydych yn cynrychioli’r Cyngor a’ch cymuned.

Fodd bynnag, gan nad ydych yn aelod etholedig a chan nad oes gennych hawliau

pleidleisio, bydd eich Mentor yn egluro ac yn trafod rheolau a rheoliadau eich rôl.

Sut caiff penderfyniadau eu gwneud mewn cyfarfodydd Cyngor Tref/Cymuned?
Trafodir yr holl eitemau agenda, yna bydd Cynghorydd yn cynnig cam gweithredu penodol

a Chynghorydd arall yn eilio. Mae hynny wedyn yn agor y llawr ar gyfer y drafodaeth ac

mae’r Maer/Maeres yn cyflwyno’r cynnig ar gyfer pleidlais. Fodd bynnag, gall Cynghorwyr

eraill ychwanegu diwygiadau i newid y cynnig. Os yw’r cynnig yn pasio gan fwyafrif o

Gynghorwyr sy’n bresennol, bydd yn cael ei weithredu, os nad yw’n pasio, yna mae’r cynnig

yn methu.  
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DOLENNI DEFNYDDIOL A DARLLEN

PELLACH

 

Canllaw Cynghorwyr Da ar gyfer Cynghorwyr Tref a Chymuned

Papur: Panel Adolygu Annibynnol ar Gynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru 

 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/independent-review-panel-on-

community-and-town-councils-in-wales-final-report.pdf

Holi eich Cyngor  http://askyourcouncil.uk/the-good-councillors-guide/

Canllaw i Gynghorwyr https://www.local.gov.uk/our-support/highlighting-political-

leadership/councillors-guide (ar gyfer Lloegr)

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol https://www.futuregenerations.wales/cy/

Cyngor Ieuenctid Aberdaugleddau http://www.pembrokeshireyouth.co.uk/content.asp?

nav=4,10

Cyngor Sir Benfro https://www.sir-benfro.gov.uk/cynghorau-tref-a-chymuned

Cyngor Tref Doc Penfro https://www.pembrokedocktc.org.uk/ 

Un Llais Cymru http://www.onevoicewales.org.uk/OVWWeb/Default.aspx 

PLANED https://www.planed.org.uk/

PAVS https://www.pavs.org.uk/

Llywodraeth Cymru

Senedd Ieuenctid Cymru  https://seneddieuenctid.senedd.cymru/adnoddau/
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