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1. Cyflwyniad 

 

1.1 Bu Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y Papur Gwyrdd 'Cryfhau 
Llywodraeth Leol: Cyflawni dros Ein Pobl' (y Papur Gwyrdd) am gyfnod o 12 wythnos 
o 20 Mawrth 2018 hyd at 12 Mehefin 2018. 
 
1.2 Roedd y Papur Gwyrdd yn amlinellu cynigion ar gyfer llywodraeth leol gryfach 
a mwy grymus sydd â'r pwerau, y capasiti a'r gallu i arwain yn fentrus, gyda 
phenderfyniad a ffocws ar gyfer dyfodol cymunedau yng Nghymru. Roedd y Papur 
Gwyrdd yn ceisio barn am strwythur llywodraeth leol yn y dyfodol a ffordd ymarferol 
o'i gyflawni; y patrwm arfaethedig a'r ffactorau cyffredin a fyddai'n sail i'r patrwm; y 
broses bontio a'r trefniadau etholiadol arfaethedig; nifer y cynghorwyr a'u tâl; 
cynyddu pwerau a hyblygrwydd i lywodraeth leol: cyfleoedd i sefydlu 
cydwasanaethau a phecyn priodol i gefnogi newid. 
 
1.3 Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o'r ymatebion a gafwyd i'r Papur Gwyrdd. 
 
1.4 Cyhoeddir ymatebion i ymgynghoriad y Papur Gwyrdd yn ddiweddarach yr haf 
hwn. 
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2. Methodoleg 

 
Dogfen ymgynghori 
 

2.1 Roedd y brif ddogfen ymgynghori yn gofyn 15 o gwestiynau allweddol (33 o 
gwestiynau i gyd, gan gynnwys yr is-gwestiynau) ynglŷn â chryfhau llywodraeth leol. 
 
2.2 Yn ogystal â'r brif ddogfen ymgynghori, lluniodd Llywodraeth Cymru fersiwn 
addas i bobl ifanc a fersiwn hawdd ei deall o'r papur ymgynghori hefyd. Cafodd y 
rhain eu rhoi ar wefan Lywodraeth Cymru. Talfyrrwyd y fersiwn addas i bobl ifanc a'r 
fersiwn hawdd ei deall ar gyfer cynulleidfaoedd targed y fersiynau hygyrch hyn. 
 
2.3 Daeth cyfanswm o 178 o ymatebion i law mewn perthynas â'r brif ddogfen 
ymgynghori. Cafwyd un ymateb i'r cwestiynau yn y fersiwn addas i bobl ifanc, ac 
mae'r ymateb hwnnw wedi cael ei gynnwys yn y dadansoddiad o'r ymatebion i'r brif 
ddogfen ymgynghori. 
 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus -  
cyfarfodydd a digwyddiadau ymgynghori 
 

2.4 Mae ymgynghori yn golygu mwy na dogfennau ffurfiol ac ymatebion yn unig. 
Mae'n broses o ymgysylltu parhaus. 
 
2.5 Cynhaliodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus gyfres o gyfarfodydd a digwyddiadau ymgysylltu gydol y cyfnod 
ymgynghori. Cyflwynodd y rhan fwyaf o'r sefydliadau a gyfarfu â'r Ysgrifennydd y 
Cabinet ymateb ffurfiol i'r ymgynghoriad hefyd. 
 
Digwyddiadau awdurdodau lleol: 

 Symposiwm hanner diwrnod – anfonwyd cynrychiolwyr gan y rhan fwyaf o 
awdurdodau lleol, Arweinwyr, Prif Weithredwyr ac Aelodau'r Cabinet fel rheol. 

 Cyfarfodydd ag awdurdodau lleol unigol – yn union cyn lansio'r ymgynghoriad 
ac yn ystod y cyfnod ymgynghori. 
 

Cyfarfodydd â gwasanaethau cyhoeddus eraill, y trydydd sector a'r sector 
preifat: 

 Cadeiryddion a Phrif Weithredwyr Byrddau Iechyd Lleol ac 
Ymddiriedolaethau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) 

 Comisiynwyr Heddlu a Throseddu 

 Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru 

 Y Trydydd Sector – Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Cymdeithas 
Diwygio Etholiadol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau a 
Cefnogi Trydydd Sector Cymru. 

 Y Ffederasiwn Busnesau Bach a Chydffederasiwn Diwydiant Prydain 
 
#Ymgyrch #LlywLeolGref 

 
2.6 Cafodd ymgyrch #LlywLeolGref hefyd ei chynnal gan Lywodraeth Cymru ochr 
yn ochr â'r ymgynghoriad ffurfiol. Roedd hyn yn golygu defnyddio naratif symlach (un 
ochr A4) yn codi'r pwyntiau allweddol o'r ymgynghoriad a fyddai'n berthnasol i'r 
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cyhoedd. Roedd arolwg ar-lein yn cyd-fynd â'r ymgyrch hon fel y prif ddull o gasglu 
adborth. Dangoswyd i bobl a oedd am gael rhagor o wybodaeth lle y gellid gweld yr 
ymgynghoriad ffurfiol llawn. Mae'r arolwg ar-lein yn ddefnyddiol ar gyfer casglu barn 
gyffredinol ond nid yw'r data canrannol yn ddibynadwy felly ni ddefnyddiwyd y rhain 
fel sylfaen ar gyfer dod i gasgliadau cadarn yn y crynodeb hwn. Roedd y mwyafrif o'r 
ymatebwyr i'r arolwg ar-lein yn gwrthwynebu'r uno. Mae'n werth nodi hefyd fod dwy 
ran o dair o'r ymatebwyr i'r arolwg ar-lein yn dod o ddwy ardal awdurdod lleol, sef 
Caerffili a Rhondda Cynon Taf. 
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3. Trosolwg o’r ymatebion 

 
3.1 Cafwyd cyfanswm o 178 o ymatebion i'r Papur Gwyrdd gan sefydliadau ac 
unigolion. 
 

Math o Ymatebydd  Rhif % 

Awdurdod Lleol 22 12 

Corff Arall o'r Sector Cyhoeddus  9 5 

Aelod o'r cyhoedd 74 41 

Cyngor Tref a Chymuned 16 9 

Cyrff Rheoleiddio / Comisiynwyr  4 2 

Undebau Llafur neu Bartneriaid 
Cymdeithasol  

5 3 

Y Trydydd Sector neu'r Sector 
Gwirfoddol  

8 5 

Arall 33 19 

Anhysbys  7 4 

Cyfanswm 178 100 

 
3.2  Darperir rhestr o'r ymatebwyr yn Adran 6. 
 
3.3  Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn am farn o dan y prif benodau a ganlyn o'r 
Papur Gwyrdd: 

 Opsiynau ar gyfer cryfhau llywodraeth leol 

 Dod i gytundeb ar batrwm ar gyfer llywodraeth leol yn y dyfodol 

 Proses glir sy'n cael ei harwain yn ddemocrataidd 

 Cryfhau llywodraeth leol a chymorth drwy newid 
 
3.4  Roedd yr ymgynghoriad hefyd yn gofyn cwestiynau mewn perthynas â'r 
asesiadau effaith penodol a gyhoeddwyd ochr yn ochr â'r Papur Gwyrdd. 
 
3.5  Isod, ceir trosolwg o'r ymatebion i'r egwyddorion o greu llai o awdurdodau, 
sy'n fwy o faint. Ceir crynodeb o'r ymatebion i bob cwestiwn a ofynnwyd o dan bob 
un o brif benodau’r Papur Gwyrdd yn Adran 4. 
 
Llai o awdurdodau, a'r rheini'n rhai mwy o faint  

 
3.6  Darparodd 138 o ymatebwyr farn am yr egwyddor o uno awdurdodau. O'r 
rheini a fynegodd eu barn am yr egwyddor o greu llai o awdurdodau, a'r rheini'n rhai 
mwy o faint, roedd 54 y cant o blaid y cynigion yn y Papur Gwyrdd, a 46 y cant yn eu 
gwrthwynebu. 
 
3.7  Roedd y rheini a oedd o blaid y cynigion yn y Papur Gwyrdd i leihau nifer yr 
awdurdodau lleol o'r farn y byddai hyn yn ffordd o symleiddio'r dull o gydweithio yn 
effeithiol, yn darparu arbedion maint sylweddol ac yn ffordd fwy effeithlon o 
ddefnyddio adnoddau cyhoeddus cyfyngedig. Gan aelodau o’r cyhoedd y cafwyd yr 
ymateb mwyaf cadarnhaol o bell ffordd. Yn ogystal â hynny, roedd mwy o'r trydydd 
sector a phartneriaid cymdeithasol o blaid nag oedd yn gwrthwynebu. Nid oedd 
consensws o ran pa un o'r tri opsiwn a gynigiwyd yn y Papur Gwyrdd fyddai fwyaf 
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dymunol. Dywedodd rhai ymatebwyr y byddai'n well ganddyn nhw weld proses 
bontio gynhwysfawr a chyflym yn cael ei gweithredu, ond roedd eraill yn ffafrio 
proses wirfoddol wedi’i chynllunio’n ofalus. Cytunodd eraill y dylid uno ond roeddynt 
am gael adolygiad mwy cynhwysfawr o'r ffiniau i benderfynu ar yr ardaloedd newydd. 
 
3.8  Roedd y rheini nad oeddynt o blaid y cynigion yn y Papur Gwyrdd o'r farn y 
gallai awdurdodau lleol mwy o faint o bosibl leihau atebolrwydd democrataidd a 
symud y broses o wneud penderfyniadau ymhellach i ffwrdd o gymunedau lleol. Nid 
oedd rhai o'r farn bod yr achos dros newid wedi'i wneud yn y Papur Gwyrdd, ac 
roeddynt yn pryderu ynghylch costau a manteision y cynigion, yn enwedig yn ystod 
cyfnod o gyni cyllidol. Credai rhai y gellid cyflawni'r manteision a geisir drwy fwy o 
weithio'n rhanbarthol yn wirfoddol, yn enwedig o ran gwasanaethau penodol megis 
addysg ac iechyd a gofal cymdeithasol. 
 
3.9  Mae'n werth nodi bod rhai o'r rheini a oedd yn anghytuno â'r cynigion yn y 
Papur Gwyrdd yn derbyn y gallai uno gwirfoddol fod yn briodol ar gyfer rhai 
awdurdodau, yn enwedig y rhai llai eu maint. Roedd ymatebion awdurdodau lleol yn 
dangos eu bod yn gwrthwynebu uno ar y cyfan, a’r sector hwn anfonodd y mwyaf o 
ymateb. Yn y sectorau eraill lle mynegwyd pa opsiwn a ffefrir, ac eithrio'r cyhoedd, 
roedd yr ymatebion yn weddol gyfartal rhwng y rheini a oedd o blaid a'r rheini oedd 
yn gwrthwynebu. 
 
Ymatebion awdurdodau lleol 
 
3.10  Cafwyd 22 o ymatebion gan y sector awdurdodau lleol: 21 gan awdurdodau 
lleol eu hunain ac un gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). Cafwyd dau 
ymateb gan arweinwyr awdurdodau lleol Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth 
Caerdydd a Bargen Twf y Gogledd. Caiff yr ymatebion hyn eu hystyried yn y categori 
'arall'. 
 
3.11  Mae ymateb llywodraeth leol yn glir. Rhagor o arian a pharhau i gydweithio 
neu weithio'n rhanbarthol yn wirfoddol yw’r ateb i’r heriau a wynebir ym marn 
llywodraeth leol. Nid oedd 19 o'r ymatebwyr, gan gynnwys CLlLC, o blaid uno, roedd 
tri awdurdod lleol yn agored i'r syniad o uno, er bod hyn yn gyfyngedig. Yn 
gyffredinol, dywedodd yr awdurdodau lleol nad oeddynt o blaid uno nad oedd yr 
achos busnes na'r achos ariannol dros hynny wedi'i wneud, ac nad oedd y costau 
na'r manteision cyffredinol yn glir. Awgrymwyd hefyd y byddai creu awdurdodau lleol 
mwy o faint yn arwain at ddiffyg democrataidd ac yn symud y broses o wneud 
penderfyniadau ymhellach i ffwrdd o'r cymunedau a'r dinasyddion gan gyfyngu ar eu 
gallu i ymateb i faterion lleol yn greadigol. 
 
3.12  Roedd yn glir o'r ymatebion bod llywodraeth leol yn gwrthwynebu Opsiwn 3 yn 
gryf, gyda'r amheuaeth yn canolbwyntio ar y ffaith nad oedd yr achos dros newid 
wedi'i wneud a / neu nad oedd yr amserlenni'n realistig. 
 
“… the timetables are incredibly tight especially those relating to the determination of 
electoral arrangements for the new authorities” (Cyngor Sir Ddinbych) 
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3.13  Roedd llywodraeth leol hefyd yn gwrthwynebu Opsiwn 2 er bod hyn yn llai 
pendant na'r gwrthwynebiad i Opsiwn 3, ac roedd y sylwadau'n canolbwyntio ar y 
cymhlethdod a'r posibilrwydd y gallai bethau lithro. 
 
“The proposal around a phased approach to mergers leading up to 2026 will 
effectively kick the matter into the long grass..” (Cyngor Sir Abertawe) 
 
3.14  Mae llywodraeth leol yn agored i Opsiwn 1, ar yr amod nad oes map. 
 
“…there may be opportunities for other smaller authorities to merge and this should 
be done on a voluntary basis.” (Cyngor Dinas Casnewydd) 
 
3.15  Roedd Cynghorau Abertawe, Caerdydd a Chastell-nedd Port Talbot i gyd yn 
agored i'r syniad o uno. Roedd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gweld bod 
rhywfaint o rinwedd i Opsiwn 2 ac uno â Chyngor Abertawe erbyn 2026. Roedd y 
Cyngor yn ansicr y byddai modd uno erbyn 2022. Ar y llaw arall, roedd Cyngor 
Abertawe o blaid uno'n gyflym: “if there is a will to do this then it needs to be done 
rapidly that is by 2022”. Roedd Cyngor Caerdydd yn agored i'r syniad o ddiwygio 
strwythurol ond yn ystyried mai drwy gynnal adolygiad llawn o'r ffiniau fyddai'r ffordd 
orau o fynd i'r afael â hyn. 
 
Ymatebwyr eraill y sector cyhoeddus 

 
3.16  Cafwyd naw ymateb gan gyrff eraill y sector cyhoeddus yng Nghymru; gan 
gynnwys tri Bwrdd Iechyd, un Awdurdod Iechyd Porthladd, Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, y Comisiwn Etholiadol, 
Cyfoeth Naturiol Cymru a Chydffederasiwn y GIG yng Nghymru. 
 
3.17  Ni chafwyd llawer o sylwadau ar egwyddorion yr uno ei hun, er i'r Awdurdod 
Iechyd Porthladd anghytuno â'r egwyddor o uno. 
 
Ymatebion gan aelodau o’r cyhoedd  

 
3.18  Cafwyd 74 o ymatebion gan aelodau o’r cyhoedd a chafwyd saith ymateb arall 
lle na ddarparwyd unrhyw wybodaeth gyswllt. At ddiben y trosolwg hwn, ystyriwyd y 
rhain fel ymatebion gan aelodau o’r cyhoedd. 
 
3.19  O'r rheini a ymatebodd ynghylch yr egwyddor o uno, roedd 71 y cant o blaid 
uno gyda 29 y cant yn erbyn. Y cyhoedd oedd y garfan oedd fwyaf pleidiol dros uno 
awdurdodau lleol o bell ffordd. Roedd y rheini a oedd o blaid uno yn cytuno'n 
gyffredinol â'r cynnig a'r sail resymegol yn y Papur Gwyrdd. Roedd yr ymatebwyr yn 
teimlo bod angen newid. Roeddynt yn anfodlon â'r awdurdodau lleol presennol ac yn 
teimlo y byddai newid yn arwain at arbedion effeithlonrwydd mwy sylweddol ac yn 
gwella effeithiolrwydd awdurdodau lleol. 
 
“The proposal will strengthen local government and will alleviate the need to cut front 
line services, but at the same time deliver financial sustainability.” (Anhysbys) 
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3.20  Roedd llawer yn awyddus i Lywodraeth Cymru ‘fwrw ati’ ac roedd rhai am i'r 
cynigion fynd gam ymhellach gyda nifer bach o blaid dychwelyd i'r ardaloedd cyngor 
sir cyn 1996. Fodd bynnag, roedd rhai am weld agwedd fwy gwirfoddol tuag at uno. 
 
“I believe that the current arrangements are inefficient and that a reduced number of 
authorities will allow efficiency from scale and the opportunity to take advantage of 
new technology and employ staff with greater expertise” (Anhysbys) 
 
3.21  O'r rheini nad oeddynt o blaid uno, darparwyd nifer o resymau dros hynny. Y 
rheswm mwyaf cyffredin oedd bod y strwythur presennol yn gweithio'n dda yn eu 
barn nhw, ochr yn ochr â dulliau rhanbarthol lle bo'n briodol. Roedd rhai wedi mynegi 
pryder y byddai creu awdurdodau mwy o faint yn ddrud ac yn effeithio ar 
atebolrwydd democrataidd a lleoliaeth gyda phenderfyniadau'n cael eu gwneud yn 
bellach i ffwrdd o gymunedau. 
 
“… there will be a lack of democratic oversight and representation..” (Anhysbys) 
 
3.22  Gwrthododd rhai o’r ymatebwyr yr egwyddor o uno yn seiliedig ar y 
'partner(iaid) uno' arfaethedig a materion lleol yn ymwneud â hyn. Roedd nifer bach 
o'r ymatebion yn ystyried yr angen i gynnal adolygiad llawn o'r ffiniau neu adolygiad 
llawn o ddiben llywodraeth leol a'r Sector Cyhoeddus yn gyffredinol. 
 
“There needs to be further consideration of the purpose and capacity of local 
government and relationships of local authorities with the populations they represent 
and with other public services that serve that population….” (Anhysbys) 
 
Ymatebion gan Gynghorau Tref a Chymuned  
 

3.23  Cafwyd 16 o ymatebion gan Gynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru. 
(Mae dros 730 o Gynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru). 
 
3.24  Roedd saith o ymatebion y Cynghorau o blaid uno ac wyth yn erbyn, ac ni 
fynegodd dau ohonynt farn am hyn. Roedd y rheini a oedd yn cytuno â'r egwyddor o 
uno am weld mwy o gysondeb â'r strwythur rhanbarthol i hwyluso a gwella 
cydweithio er eu bod am sicrhau eu bod yn parhau i gyflawni a gwneud 
penderfyniadau'n lleol. 
 
“The new authorities need alignment with other authorities across the board, there 
are too many misalignments which will lead to difficulties on cross board process and 
procedure.” (Cyngor Tref yr Wyddgrug) 
 
3.25  O'r rheini nad oeddynt o blaid, mynegwyd pryder y byddai canoli yn tynnu 
pwerau, atebolrwydd a hygyrchedd oddi ar gymunedau lleol ac yn diddymu’r 
cysylltiadau â Chynghorau Tref a Chymuned. Roeddynt hefyd o'r farn nad oedd yr 
achos dros uno, yn nhermau costau, wedi'i wneud. 
 

“There still seems to be lack of clarity re the entirety of the vision, cost and savings, 
capacity and capability of LAs to effectively bring forward changes.” (Cyngor 
Cymuned Pont-y-pŵl) 
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Ymatebion gan Gyrff Rheoleiddio / Comisiynwyr 
 
3.26  Daeth pedwar ymateb i law. Cyflwynwyd y rhain gan y Comisiynydd Pobl Hŷn, 
Comisiynydd y Gymraeg, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ac 
Archwilydd Cyffredinol Cymru. Ni chafwyd unrhyw sylw penodol ar rinweddau uno 
llywodraeth leol fel cynnig polisi. Roedd mwyafrif yr ymatebion yn canolbwyntio ar 
ddarparu adborth adeiladol ar effaith neu gyfleoedd posibl yn eu meysydd o 
gyfrifoldeb. 
 
Ymatebion gan Undebau Llafur a Phartneriaid Cymdeithasol 

 
3.27  Cafwyd pum ymateb gan undebau llafur neu bartneriaid cymdeithasol. Roedd 
yr ymatebwyr yn cynnwys; Cymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol 
(ALACE); Unison Cymru; Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr 
Athrawesau (NASUWT); Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) a Chyngres 
Undebau Llafur Cymru (TUC). Roedd mwyafrif yr ymatebion yn cydnabod yr angen 
am newid a phwysigrwydd cysoni ffiniau ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. 
Nododd y mwyafrif yr angen am ariannu unrhyw newid yn briodol gan geisio 
sicrwydd y byddai'r gweithlu yn cael ei gefnogi a'i ddiogelu yn ystod unrhyw broses o 
newid. Roeddynt hefyd yn croesawu ymgysylltu ynghylch unrhyw broses o newid o'r 
camau cynnar. 
 
Ymatebion gan y Trydydd Sector neu'r Sector Gwirfoddol 
 
3.28  Cafwyd wyth ymateb gan sefydliadau'r trydydd sector a oedd yn cynnwys un 
gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Daeth yr ymatebion oddi wrth ystod o 
sefydliadau, o grwpiau cymunedol lleol i gymdeithasau ar draws siroedd cyfan. 
 
3.29  Pum ymatebydd yn unig a gyflwynodd sylw uniongyrchol ar yr egwyddor o 
greu llai o awdurdodau, a'r rheini'n rhai mwy o faint, roedd tri ohonynt yn cytuno a 
dau yn anghytuno ag uno. Ni wnaeth yr ymatebwyr a oedd o blaid ymhelaethu ar eu 
rhesymau dros gytuno â'r cynigion fel y'u hamlinellwyd yn y Papur Gwyrdd. Roedd y 
rheini a oedd yn anghytuno o'r farn nad oedd yr achos wedi'i wneud neu y byddai 
uno yn gwanhau atebolrwydd lleol a chysylltedd rhwng cymunedau. 
 
Ymatebion gan ymatebwyr eraill 

 
3.30  Dyma'r ail grŵp ymgynghori mwyaf lle cafwyd 33 o ymatebion. Cafwyd naw 
o'r rhain gan grwpiau neu bleidiau gwleidyddol lleol neu genedlaethol ac 11 gan 
sefydliadau cynrychioliadol neu gymdeithasau neu rwydweithiau cynghori. (Y 
Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol yng Nghymru, Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn 
Gwlad Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a 
Cholegau Cymru, Cymdeithas Gweinyddwyr Etholiadol Cymru, Coleg Nyrsio 
Brenhinol Cymru, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, y Sefydliad 
Cynllunio Trefol Brenhinol, Sefydliad Tai Siartredig Cymru, Cymdeithas Prif 
Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru (SOLACE), Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth, Cymdeithas Cyfarwyddwyr 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Sefydliad Tai Siartredig Cymru. Cafwyd ymatebion 
hefyd gan grwpiau buddiant plant (Pupils 2 Parliament (roedd y grŵp sampl o bobl 
ifanc yn dod o Bowys yn unig) a Phlant yng Nghymru), grwpiau crefyddol (Cytûn – 
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Eglwysi Ynghyd yng Nghymru, Gwasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig a Swyddfa 
Addysg Eglwys Loegr), ardaloedd Bargen Ddinesig / Twf (Bargen Ddinesig 
Prifddinas-ranbarth Caerdydd a Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru) 
ac ymateb hefyd gan gwmni cyfreithwyr Geldards, Grŵp Monitro Tai Ceredigion a 
Phrosiect Ymchwil Economaidd Hodge. 
 
3.31  O'r ymatebwyr, roedd naw yn cytuno â'r angen i greu llai o awdurdodau lleol, 
a'r rheini'n rhai mwy o faint, gydag 11 yn anghytuno â hynny. Ni wnaeth 13 o'r 
ymatebion nodi barn naill ffordd neu'r llall. O'r rheini a oedd o blaid, cafwyd dau o’r 
ymatebion gan grŵp neu blaid wleidyddol, tri gan gymdeithasau neu sefydliadau 
cynrychioliadol (Y Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol yng Nghymru, Coleg Nyrsio 
Brenhinol Cymru, Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru), ac un 
ymateb yr un gan Geldards, Grŵp Ymchwil Economaidd Hodge, Grŵp Monitro Tai 
Ceredigion a Phlant yng Nghymru. Roedd yr ymatebwyr yn cytuno y byddai uno yn 
darparu arbedion maint ac yn cryfhau gweithio a chydweithio'n rhanbarthol, a byddai 
hefyd yn sicrhau bod gan yr holl awdurdodau lleol yr adnoddau a'r gallu i ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus lleol effeithiol a chynaliadwy. 
 
“We would support the development of fewer / larger authorities which we would see 
as being beneficial in being able to deliver many services on a bigger scale than is 
currently the case, especially for more costly and specialist services for example, for 
disabled children.” (Plant yng Nghymru) 
 
3.32  O'r ymatebion hynny nad oeddynt o blaid uno, cafwyd chwech gan grwpiau 
neu bleidiau gwleidyddol, dau gan ardaloedd Bargen Ddinesig / Twf, dau gan 
sefydliadau cynrychioliadol (Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr 
Awdurdodau Lleol Cymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol) 
ac un grŵp plant (Pupils 2 Parliament). Roedd y rhesymau dros wrthwynebu uno yn 
ymwneud yn bennaf â'r farn nad oedd achos clir i fynd ati i ddiwygio'n strwythurol ac 
y ffefrir dulliau gweithredu rhanbarthol. Yn ogystal â hynny, teimlai rhai ymatebwyr y 
gallai'r gost fod yn sylweddol mewn cyfnod o gyni parhaus, ac y gallai darfu’n 
ormodol. 
 
“It was the unanimous view of the Forum that the proposal to make significant 
changes such as those proposed in the Green Paper is unwise in the present age of 
austerity since there are significant costs allied to making such changes.” (Fforwm 
Ymgyrch Leol y Blaid Lafur yn Nhorfaen) 
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4. Crynodeb o Ymatebion i Gwestiynau Ymgynghori Penodol 

 
C1. Ym mhennod 2 o'r Papur Gwyrdd, dywedom unwaith eto ein bod wedi 
ymrwymo i weithio'n rhanbarthol mewn meysydd allweddol, gan gydnabod 
hefyd fod angen gwneud newidiadau pellach i gefnogi hyn. Ym mhennod 3, fe 
wnaethom gyflwyno'r opsiynau cyffredinol ar gyfer symud tuag at lai o 
awdurdodau, a'r rheini'n rhai mwy o faint, a chrynhoi nodweddion y broses a 
fyddai'n gyffredin i bob opsiwn. 
 
a) Pa gamau ymarferol allai Llywodraeth Cymru eu cymryd i wneud y 
trefniadau gweithio'n rhanbarthol presennol yn haws ac yn fwy effeithiol, er 
enghraifft mewn perthynas â'r consortia addysg, gwasanaethau cymdeithasol 
a'r Dinas-ranbarthau a'r Bargeinion Dinas a Thwf? 
 
4.1.1  Atebodd 70 y cant o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. Manteisiodd nifer o'r 
ymatebwyr ar y cyfle i wneud sylw ar rinweddau, neu wendidau, gweithio'n 
rhanbarthol yn hytrach na'r camau ymarferol y gallai Llywodraeth Cymru eu cymryd i 
sicrhau bod y trefniadau gweithio'n rhanbarthol presennol yn haws. O'r rheini a 
ymatebodd fel hyn, roedd yn gymharol gytbwys rhwng y rheini a oedd yn cytuno â 
gweithio'n rhanbarthol neu gydweithio a'r rheini a oedd yn anghytuno â hynny. 
 
4.1.2  Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o awdurdodau lleol o'r farn bod gweithio'n 
rhanbarthol neu gydweithio yn ddewis gwell na diwygio ar raddfa eang. Mynegodd 
nifer bach o ymatebwyr farn y gallai'r cynigion i ddiwygio llywodraeth leol gael effaith 
negyddol ar ffyrdd presennol o weithio'n rhanbarthol. 
 
4.1.3  O'r rheini a ymatebodd yn uniongyrchol i'r cwestiwn, cafwyd nifer o 
awgrymiadau ar gyfer camau ymarferol y gellid eu cymryd er mwyn hwyluso 
gweithio'n rhanbarthol presennol, gan gynnwys: 
 

 Cysoni ffiniau'n well / sicrhau ffiniau cyffredin ar lefel ranbarthol ar gyfer yr holl 
wasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
a threfniadau is-ranbarthol eraill (ee swyddogaethau awdurdodau porthladd). 

 Symleiddio trefniadau gan gynnwys cyllido, llywodraethiant, prosesau gwneud 
penderfyniadau a lleihau gofynion monitro ac adrodd a llai o ddyblygu gwaith. 

 Darparu mwy o eglurder ar rolau a phwerau / swyddogaethau strwythurau 
rhanbarthol unigol; y strwythurau eu hunain a'r ffordd y maent yn atebol ac 
annog prif awdurdodau i graffu mwy ar drefniadau rhanbarthol a'r rheini sy'n 
arwain trefniadau o'r fath. 

 Datblygu modelau llywodraethiant mwy priodol er mwyn sicrhau bod cyfle 
gwell i ddod i gytundeb rhwng darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, y sector 
preifat a'r trydydd sector, ac ar draws y darparwyr hynny. 

 Rhoi cyfrifoldeb ar Lywodraeth Cymru i osod canlyniadau clir ar gyfer 
gweithio'n rhanbarthol y gallai awdurdodau lleol a rhanddeiliaid gyflawni tuag 
atynt, gyda rhai yn credu y dylai Llywodraeth Cymru orfodi dulliau gweithio'n 
rhanbarthol / cydweithio. 

 Pennu lefel well o gyllid, neu gyllid mwy uniongyrchol ar gyfer trefniadau 
gweithio'n rhanbarthol / cydweithio, yn enwedig yn ystod y cyfnodau 
ffurfiannol a hefyd gan gyfeirio at y consortia addysg rhanbarthol. 
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 Canolbwyntio ar ddull sy'n rhoi mwy o bwys ar wasanaethau wrth gydweithio, 
'ffurf yn efelychu swyddogaeth', sy'n caniatáu ffiniau neu drefniadau 
cydweithio mwy naturiol a phriodol ac sy'n darparu gwasanaethau mwy 
integredig, yn enwedig mewn meysydd arbenigol ac ym maes iechyd a 
gwasanaethau cymdeithasol. 

 Dylai Llywodraeth Cymru osgoi micro-reoli dulliau rhanbarthol / cydweithio a 
gweithio gyda llywodraeth leol ac eraill i ddarparu'r platfform ar gyfer polisi 
gwasanaethau cyhoeddus mwy integredig yng Nghymru. 

 Dylai Llywodraeth Cymru gefnogi llywodraeth leol a'r sector cyhoeddus 
ehangach i gysoni prosesau a thelerau ac amodau lle bo hynny'n bosibl, i 
gynllunio gweithlu'r sector cyhoeddus ehangach, hwyluso'r gwaith o rannu 
arferion gorau ac ystyried rhannu / secondio staff ar draws y llywodraeth. 

 
4.1.4 Yn fras, roedd ymateb llywodraeth leol yn cefnogi dull sy'n fwy seiliedig ar 
wasanaeth dan arweiniad awdurdodau lleol o gydweithio ar y raddfa sy'n briodol i'r 
gwasanaeth. Roedd sylwadau o blaid mynd ati mewn ffordd fwy syml yn gyffredinol 
(gan gynnwys cyllid) gan ddad-haenu'n sylweddol lle bo hynny'n bosibl. Roedd hefyd 
yn croesawu'r cyfle i ddatblygu modelau llywodraethiant mwy priodol er mwyn helpu i 
hwyluso gweithio'n rhanbarthol. 
 
4.1.5 Pwysleisiodd nifer o ymatebwyr, gan gynnwys y sector awdurdodau lleol, yr 
angen am fwy o gydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yn 
gyffredinol wrth weithio'n rhanbarthol. Awgrymwyd y dylai'r cydweithio hwn geisio 
datblygu gweledigaeth a blaenoriaethau ar y cyd ar gyfer gweithio'n rhanbarthol a 
chytuno ar ba wasanaethau neu swyddogaethau y dylid eu cyflawni ar lefel 
genedlaethol, ranbarthol neu leol. 
 
b) Beth yw eich barn chi am yr elfennau cyffredin i'r prosesau uno yr ydym yn 
eu cyflwyno yn yr adran hon? 
 
4.1.6 Atebodd tua 70 y cant o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. Roedd ychydig o dan 
hanner y rhain yn cytuno'n fras ag elfennau cyffredin y prosesau uno, ac roedd 40 y 
cant yn anghytuno. Nid oedd yr ymatebion eraill yn cytuno nac yn anghytuno ag 
elfennau cyffredin y prosesau uno ond roeddynt yn cynnwys nifer o sylwadau 
perthnasol.  
 
4.1.7 O'r rheini a oedd yn cytuno â'r elfennau cyffredin, dylid nodi nad oedd unrhyw 
gysylltiad uniongyrchol ym mhob achos rhwng yr ymatebwyr hynny â’r ymatebwyr a 
gytunai â'r prosesau uno eu hunain na'r patrwm arfaethedig. Roedd llawer o'r 
ymatebwyr yn cytuno â'r elfennau cyffredin heb ddarparu sylwadau ychwanegol a 
mynegodd nifer yr angen i ‘fwrw ati’ neu eu rhwystredigaeth bod y broses ddiwygio 
wedi bod ar waith ers cymaint o amser. Cafodd nifer o arsylwadau pellach eu 
gwneud gan yr ymatebwyr, gan gynnwys: 
 

 Bod angen eglurder drwy gydol y broses i sicrhau bod dinasyddion a 
rhanddeiliaid yn cael yr holl wybodaeth, a’i bod yn bwysig sicrhau bod newid 
yn digwydd dan arweinyddiaeth ddemocrataidd a sicrhau nad oedd 
awdurdodau mwy o faint yn arwain at lai o gynrychiolaeth ac atebolrwydd 
democrataidd. 
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 Bod angen i fframwaith cyllid i gefnogi'r cynigion i ddiwygio gan sicrhau lefel 
briodol o gyllid wrth symud ymlaen. 

 Bod yn bwysig sicrhau bod gweithwyr ac uwch-reolwyr medrus a phrofiadol y 
sector cyhoeddus yn cael eu cadw, na fyddai unrhyw ddiswyddiadau gorfodol 
a bod angen hefyd osgoi cyfaddawdu ar ansawdd y gwasanaethau a 
ddarperir yn ystod y cyfnod pontio. 

 Bod angen mwy o ffocws ar y rhyngweithio rhwng pob lefel o lywodraeth, yn 
genedlaethol ac yn lleol, a chyda Chynghorau Tref a Chymuned, a 
phwysleisiwyd y gefnogaeth y gallai sector Cynghorau Tref a Chymuned 
cryfach gyfrannu at y broses. 

 
4.1.8 Roedd dros ddwy ran o dair o'r rheini oedd yn anghytuno â'r elfennau 
cyffredin yn dweud bod hynny ar y sail nad oeddynt yn cytuno â'r egwyddor o uno, 
gan gredu nad oedd yr achos dros uno wedi'i wneud, nad oedd y costau a'r 
manteision wedi'u hamlinellu ac nad oedd y goblygiadau ariannol ehangach wedi'u 
deall yn llawn. Cafodd nifer o arsylwadau pellach eu gwneud gan yr ymatebwyr, gan 
gynnwys: 
 

 Bod rhaid i unrhyw newid fod yn seiliedig ar weledigaeth a rennir ar gyfer 
llywodraeth leol, perthynas lle mae’r naill ochr yn deall y llall o ran rôl y 
Llywodraeth ar bob lefel ac eglurder ynghylch y canlyniadau a geisir a'r ffordd 
y gellid eu cyflawni. 

 Bod dull o newid sy'n fwy atebol yn ddemocrataidd, a gaiff ei arwain yn lleol, 
yn cael ei ffafrio, gyda dulliau gweithio'n rhanbarthol a chydweithio yn 
canolbwyntio ar wasanaethau unigol a ffiniau naturiol. 

 Bod angen i Lywodraeth Cymru ailystyried amseriad newidiadau o'r fath, gan 
oedi hyd nes y bydd y polisi o gyni cylldol wedi dirwyn i ben ac effaith Brexit 
yn cael ei deall yn llawn. 

 
4.1.9 Gwnaeth y rheini na fynegodd farn am yr elfennau cyffredin eu hunain ond a 
wnaeth sylw mwy cyffredinol nodi sylwadau tebyg i'r rheini uchod gan gynnwys 
ceisio eglurder ar rôl llywodraeth leol, atebolrwydd democrataidd, ymgynghori 
pellach, trefniadau ariannu symlach a gohirio tan ar ôl Brexit. 
 
c) Beth yw eich barn chi am yr opsiynau a gyflwynwyd gennym ar gyfer creu 
llai o awdurdodau, a'r rheini'n rhai mwy o faint? 
 
4.1.10 Cafwyd ymateb gan tua 85 y cant o'r ymatebwyr i'r opsiynau a gyflwynwyd yn 
y Papur Gwyrdd, ac roedd bron hanner y rheini gan aelodau o’r cyhoedd, gydag 
awdurdodau lleol a'r grŵp 'arall' yn darparu tua un rhan o chwech o'r ymatebion yr 
un. Dylid nodi nad oedd cysylltiad bob tro rhwng y rheini a ymatebodd o blaid neu yn 
erbyn yr opsiynau arfaethedig yn y cwestiwn hwn a'r ymatebwyr hynny a fynegodd 
farn ar uno fel dull polisi neu ar y patrwm arfaethedig. Peidiodd nifer bach o'r rheini a 
ymatebodd â rhoi barn am yr opsiynau eu hunain, gan ddewis gwneud sylwadau 
ehangach. Roedd y sylwadau hynny’n cynnwys nodi eu bod yn ffafrio dull o ddilyn 
patrwm neu o osod ffiniau, yr angen i ddiogelu'r gweithlu yn ystod unrhyw newid a 
gofyn am drafodaeth ehangach ynghylch rôl a swyddogaeth llywodraeth leol. 
 
4.1.11 Roedd ychydig dros hanner y rheini a roddodd eu barn yn cytuno â'r opsiynau 
a gyflwynwyd, ond o'r rheini, dim ond un rhan o dair fynegodd farn am yr opsiwn yr 
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oeddynt yn ei ffafrio. Roedd un rhan o bump o’r rheini a fynegodd hoffter yn ffafrio 
Opsiwn 3 (uno cynhwysfawr), roedd un rhan o bedair yn ffafrio Opsiwn 2 (uno fesul 
cam) ac un rhan o bedair arall ohonynt yn ffafrio Opsiwn 1 (uno gwirfoddol). Roedd 
mwyafrif y rheini a ddywedodd eu bod yn ffafrio Opsiwn 1 wedi gwneud hynny ar y 
sail na fyddai patrwm gorfodol. Roedd un ymatebydd yn ffafrio Opsiwn 3 ochr yn 
ochr â sector Cynghorau Tref a Chymuned wedi’u hadfywio. 
 
4.1.12 Roedd ychydig o dan hanner y rheini a fynegodd farn yn anghytuno â'r 
opsiynau a gyflwynwyd. O'r rheini, roedd 60 y cant yn anghytuno â'r egwyddor o uno, 
gan gredu nad oedd yr achos wedi'i wneud ac y byddai awdurdodau lleol mwy o faint 
yn lleihau atebolrwydd democrataidd, neu roeddynt yn anghytuno â'r patrwm 
arfaethedig ar gyfer y dyfodol. Roedd nifer bach yn anghytuno ag uno ond fe 
wnaethant fynegi barn am yr opsiynau arfaethedig gydag un yn ffafrio Opsiwn 1, un 
arall yn ffafrio Opsiwn 1 heb batrwm gorfodol, a'r trydydd yn ffafrio Opsiwn 3. 
 
4.1.13 Roedd yn glir o'r ymatebion fod llywodraeth leol yn gwrthwynebu Opsiwn 3 yn 
gryf, gyda'r amheuon yn canolbwyntio ar y ffaith nad yw'r achos dros newid wedi'i 
wneud a / neu nad oedd yr amserlenni'n realistig. Roedd llywodraeth leol hefyd yn 
gwrthwynebu Opsiwn 2 er bod y gwrthwynebiad hwnnw yn llai ffyrnig, ac roedd y 
sylwadau'n canolbwyntio ar y cymhlethdod a'r posibilrwydd y gallai bethau lithro. 
Mae llywodraeth leol yn agored i Opsiwn 1, ar yr amod nad oes map. 
 
4.1.14 Gwnaed nifer o sylwadau ychwanegol gan yr ymatebwyr o blaid ac yn erbyn 
yr opsiynau fel y'u cyflwynwyd, gan gynnwys: 
 

 Bod pryder parhaus ynghylch cost bosibl yr uno. 

 Bod angen ystyried y patrwm ymhellach, gan adlewyrchu bod nifer yn cytuno 
â'r opsiynau ond nid y patrwm y byddai'r opsiynau yn gymwys iddo, gydag 
amrywiol ymatebion yn ffafrio patrymau gwahanol. 

 Bod angen adolygu pob lefel o lywodraeth yn ei chyfanrwydd fel rhan o 
unrhyw ad-drefnu i sicrhau bod rolau a swyddogaethau yn glir ac ar y lefel 
briodol a'u bod yn cael y lefelau priodol o gymorth. 

 
4.1.15  Yn ei ymateb, dywedodd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru y 
byddai pob opsiwn yn cael effaith sylweddol ar ei raglen waith bresennol, ac y byddai 
angen cynnal adolygiad o'i waith gan ddibynnu ar yr opsiwn a fyddai'n cael ei ddewis 
yn y pen draw. Awgrymodd Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, 
gan ddibynnu ar yr opsiwn a ddewisir, y byddai’n cael effaith ar waith y Panel a'r 
broses o roi fframwaith taliadau cydnabyddiaeth ar waith. Dywedodd y gallai fod 
angen dau fframwaith taliadau cydnabyddiaeth ar waith ar yr un pryd ar gyfer 
Opsiwn 1 ac Opsiwn 2 yn benodol. 
 
d) A oes unrhyw opsiynau eraill y dylem eu hystyried ar gyfer creu llai o 
awdurdodau, sy'n fwy o faint? 

 
4.1.16 Atebodd ychydig dros hanner yr holl ymatebwyr y cwestiwn hwn. Fodd 
bynnag, manteisiodd llawer ohonynt ar y cyfle i nodi eu barn unwaith eto o blaid neu 
yn erbyn uno yn hytrach na chynnig opsiynau eraill. 
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4.1.17 Roedd un rhan o bump o'r ymatebwyr o'r farn mai newid y patrwm 
arfaethedig, gan gynnwys rhai ymatebion a ffafriai dychwelyd i batrwm y siroedd cyn 
1996, neu gynnal adolygiad llawn o'r ffiniau fyddai'r opsiwn a ffefrir. Credai un rhan o 
bump y byddai mwy o gydweithio’n rhanbarthol neu is-ranbarthol yn well na'r opsiwn 
i uno neu y dylid canolbwyntio'r newid ar adolygu gwasanaethau unigol, a chaniatáu, 
felly, gydweithio mwy naturiol ar ffiniau sy'n briodol ar gyfer pob gwasanaeth. Roedd 
llawer o'r rhain o'r farn bod sicrhau cyllid cynaliadwy hefyd yn rhagofyniad. 
 
4.1.18 Ni ddarparodd un rhan o bump o'r rheini a ymatebodd unrhyw opsiynau eraill 
ar gyfer creu llai o awdurdodau, mwy o ran maint, ond fe wnaethant ddarparu 
sylwadau ychwanegol gan gynnwys awgrymu y dylai Llywodraeth Cymru rewi'r holl 
benodiadau i swyddi uwch Llywodraeth Leol. Cynigiodd un ymatebydd brofion 
pellach y dylid eu bodloni cyn mynd ati i uno, gan gynnwys; eglurder pellach ar 
faterion ariannol (cysoni'r Dreth Gyngor, y fformiwla gyllido, staff etc); bod yn fwy 
pragmataidd ynglŷn â chapasiti Llywodraeth Leol i ymgymryd â rhaglenni trawsnewid 
cymhleth ar yr un pryd; a'r angen am ymrwymiad gwleidyddol cwbl bendant gan bob 
plaid. 
 
4.1.19 Awgrymodd nifer o'r ymatebwyr y dylai'r newid gael ei ysgogi gan adolygiad 
sylfaenol o rôl a swyddogaethau pob lefel o lywodraethiant a gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru ond yn benodol, rôl, pwerau, diben ac arferion llywodraeth 
leol ac y dylai 'ffurf efelychu swyddogaeth'. 
 
4.1.20 Awgrymodd gweddill yr ymatebwyr nifer o opsiynau eraill, gan gynnwys: 
 

 adolygu neu gryfhau Cynghorau Tref a Chymuned. 

 defnyddio dull o newid sy'n seiliedig ar ddiwylliant neu'r gymuned. 

 dychwelyd at lywodraeth leol ddwy haen a gweithredu dull pwyllgor ardal. 

 gosod blaenoriaethau ac amcanion yn genedlaethol gyda darpariaeth leol yn 
canolbwyntio ar wella canlyniadau. 

 cytuno ar safonau cyffredin a rhannu arferion gorau. 

 cynnal pleidlais gyhoeddus lawn ar ddyfodol awdurdodau lleol. 
 
4.1.21 Awgrymodd nifer bach, awdurdodau lleol yn bennaf, ddull o uno'n wirfoddol 
heb batrwm penodol. 
 
e) A oes gennych dystiolaeth ynglŷn â chost, manteision ac arbedion pob 
opsiwn a allai helpu i lywio'r penderfyniad? Os oes, rhowch fanylion. 
 
4.1.22 Atebodd ychydig dros un rhan o dair o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn, ond ni 
ddarparwyd llawer o dystiolaeth ychwanegol. Dewisodd rhai nodi unwaith eto eu 
safbwynt ar yr egwyddor o uno a dywedodd un rhan o dair o'r rheini a ymatebodd 
nad oedd ganddynt dystiolaeth bellach i'w darparu. Awgrymodd nifer bach y dylid 
defnyddio profiad blaenorol o ad-drefnu llywodraeth leol, amcangyfrifon blaenorol 
oedd yn ymwneud â cheisiadau i uno'n wirfoddol neu amcangyfrifon blaenorol o 
gostau yn gysylltiedig â'r Papur Gwyn 'Diwygio Llywodraeth Leol: Cadernid ac 
Adnewyddiad' i helpu i fod yn sail i'r costau. 
 
4.1.23 Gwnaeth un rhan o dair o'r rheini a ymatebodd sylw penodol ar yr achos 
ariannol dros uno. Awgrymwyd nad oedd yr achos ariannol wedi'i wneud ac nad 
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oedd y costau yn y Papur Gwyrdd wedi'u cwblhau, eu bod yn credu y byddai costau 
uno yn uwch nag a ragwelwyd neu fod yr arbedion a ragwelwyd eisoes wedi'u 
gwneud gan lywodraeth leol oherwydd cyni. Darparodd rai dystiolaeth bellach na 
fyddai uno'n gweithio ac aeth eraill ymlaen i gyfeirio at y Byrddau Iechyd fel achosion 
lle'r oeddynt yn credu nad oedd cynyddu'r raddfa o reidrwydd wedi arwain at wella'r 
perfformiad ariannol. Cytunodd nifer y byddai modd sicrhau arbedion mewn 
meysydd rheoli, seilwaith cymorth neu weinyddiaeth a swyddogaethau democrataidd 
o ganlyniad i uno. 
 
4.1.24 Cafwyd nifer o sylwadau perthnasol gan yr ymatebwyr eraill. Roedd y rhain yn 
cynnwys dweud: y dylai costau newid gael eu hysgwyddo'n ganolog gan Lywodraeth 
Cymru; bod pryderon ynghylch yr effaith bosibl ar y dreth gyngor ac am golli 
atebolrwydd democrataidd; bod angen cymryd pwyll ynghylch y buddion economaidd 
posibl o drefnu gwasanaethau'n allanol; a bod angen cydbwyso effeithlonrwydd 
tymor byr yn erbyn cynaliadwyedd ac ennill mantais gystadleuol mewn marchnad 
fyd-eang. 
 
4.1.25 Mynegodd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru a Chyfoeth Naturiol 
Cymru eu parodrwydd i ddarparu cymorth pellach i ddatblygu unrhyw Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol wrth i'r opsiynau terfynol ddod yn fwy clir. 
 
 
C2. Eglurodd pennod 4 o'r Papur Gwyrdd yr angen am eglurder ar y patrwm ar 
gyfer llywodraeth leol yn y dyfodol a'r ystod o ffactorau y dylid ei hystyried 
wrth benderfynu ar ffurf newydd. Mae'n cynnig patrwm posibl ar gyfer 
llywodraeth leol yn y dyfodol, y gellid ei gyflawni drwy bob un o'r opsiynau a 
drafodwyd yn y bennod flaenorol. 
 
a) Ydych chi'n cytuno ei bod hi'n bwysig rhoi eglurder ynghylch y patrwm ar 
gyfer llywodraeth leol y dyfodol? 

 
4.2.1 Atebodd ychydig o dan 75 y cant o'r holl ymatebwyr y cwestiwn hwn. Cytunai 
tair rhan o bedair o’r ymatebwyr hynny fod eglurder yn bwysig. Nid oedd ychydig o 
dan un rhan o bump yn credu bod darparu eglurder yn bwysig ac ni wnaeth y 
gweddill fynegi barn uniongyrchol y naill ffordd na'r llall. Aelodau o’r cyhoedd 
anfonodd hanner yr ymatebion i’r cwestiwn hwn, a daeth un rhan o bump ohonynt 
oddi wrth llywodraeth leol ac un rhan o bump arall o’r categori 'arall'. 
 
4.2.2 O'r rheini a oedd yn cytuno bod eglurder yn bwysig, dylid nodi nad oedd 
cysylltiad uniongyrchol bob amser rhyngddynt â’r rheini a oedd cytuno â'r prosesau 
uno neu'n cytuno â’r patrwm. Dywedodd tua 15 y cant o'r rheini a oedd yn cytuno 
nad oedd y Papur Gwyrdd yn darparu unrhyw eglurder neu eu bod yn anghytuno â'r 
egwyddor o uno. 
 
4.2.3 Cafwyd sylwadau ychwanegol perthnasol gan rai o'r ymatebwyr oedd yn 
cytuno bod eglurder yn bwysig, gan gynnwys y farn: 
 

 Bod y patrwm arfaethedig yn rhy syml ac nad oedd yn cydnabod y 
cymhlethdod a'r rhyngysylltiadau rhwng cynghorau a'r gwasanaeth cyhoeddus 
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yn ehangach, ac y byddai angen i unrhyw batrwm yn y dyfodol rannu ffiniau’r 
prif wasanaethau cyhoeddus eraill. 

 Bod angen canolbwyntio ar strwythurau a ffyrdd newydd o weithio – 
mabwysiadu dull systematig er mwyn cytuno lle mae angen dulliau strategol 
neu ranbarthol. 

 Bod angen deall rôl a swyddogaeth llywodraeth leol a sicrhau y cynhelir 
atebolrwydd democrataidd yn lleol. 

 Bod angen cyfathrebu da er mwyn i gymunedau ddeall ym mhle a sut y caiff 
eu gwasanaethau eu darparu ac i helpu i ysgogi newid mewn ymddygiad 
mewn awdurdodau lleol. 

 Bod datblygu gweledigaeth leol ar gyfer dyfodol llywodraeth leol yn bwysig, ac 
mai partneriaethau lleol fyddai’n gallu datblygu orau atebion sy’n seiliedig ar 
le, gan ymateb i anghenion cymunedol. 

 
4.2.4 Roedd nifer o'r rheini a oedd yn anghytuno â'r angen i ddarparu eglurder ar y 
patrwm ar gyfer y dyfodol yn gwneud hynny ar y sail nad ydynt yn cytuno â'r patrwm 
ei hun neu â’r ddadl fod angen patrwm o gwbl, neu eu bod yn anghytuno â'r 
egwyddor o uno. Roedd eraill o'r farn bod sefydlogrwydd yn bwysicach nac eglurder 
a bod angen cynnal sgwrs genedlaethol ar rolau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd pob 
lefel o lywodraeth yng Nghymru cyn trafod y strwythur a'r patrwm. 
 
4.2.5 O'r rheini na fynegodd farn benodol, cafwyd sylwadau pellach ganddynt ond 
nododd rhai unwaith eto eu bod yn gwrthwynebu uno neu batrwm gorfodol, gan 
ddweud y byddent yn ffafrio penderfyniad yn lleol ar unrhyw gynigion i uno. Roedd 
eraill o'r farn y dylid cynnal adolygiad llawn o'r ffiniau neu ymgynghoriad ehangach, 
ffocws ar gyfranogiad democrataidd cyn diwygio neu aros hyd nes y byddai'r 
hinsawdd ariannol yn fwy ffafriol i gefnogi newid a hyd nes bod y cynigion wedi'u 
datblygu ymhellach. 
 
b) Ydych chi'n cytuno â'r ffactorau a nodwyd gennym i lywio ein syniadau? A 
fyddech chi'n ychwanegu ffactorau eraill neu'n newid unrhyw ffactor? 

 
4.2.6 Atebodd tua 60 y cant o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. Roedd ychydig o dan 
40 y cant o'r rheini a ymatebodd yn cytuno â'r ffactorau a nodwyd, ac roedd ychydig 
dros eu hanner yn anghytuno. Ni wnaeth yr ymatebwyr eraill nodi eu bod yn cytuno 
nac yn anghytuno. O'r rheini a oedd yn cytuno, darparodd un rhan o bedair ohonynt 
sylwadau pellach. Cytunai amryw o’r ymatebwyr â'r ffactorau ac roeddynt yn 
croesawu mynd ati i gysoni â ffiniau byrddau iechyd ond yn rhybuddio yn erbyn 
canolbwyntio gormod ar raddfa gan gredu y gallai cynnal atebolrwydd democrataidd 
fod yn her. Roedd rhai'n credu y dylai'r ffactorau gynnwys ystyried perfformiad ac 
adnoddau awdurdodau lleol, cysylltedd a hygyrchedd trafnidiaeth a manylion pellach 
am gostau uno yn gyffredinol. Roedd eraill o'r farn y byddai'n fuddiol, wrth baratoi 
cynigion, ystyried sector Cynghorau Tref a Chymuned cryfach a ffocws ychwanegol 
ar wasanaethau, yn enwedig y rheini a allai elwa ar weithio ar raddfa fwy nag 
ardaloedd yr awdurdodau lleol arfaethedig. 
 
4.2.7 O'r rheini a oedd yn anghytuno, roedd ychydig o dan un rhan o dri ohonynt yn 
anghytuno ag uno neu nid oeddynt yn credu bod yr yr achos dros uno wedi'i wneud. 
Nid oeddynt ychwaith yn cytuno â'r map arfaethedig neu roeddynt yn ffafrio mynd ati 
i weithio'n fwy rhanbarthol yn hytrach na diwygio. Roedd ychydig dros un rhan o 
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bump yn credu bod angen ystyried atebolrwydd lleol ymhellach ynghyd â'r ffordd y 
mae awdurdodau lleol yn ystyried ac yn ymwneud â'u cymunedau, amrywiaeth y 
cymunedau, ffiniau naturiol, tirwedd, hunaniaeth, diwylliant, hanes a threftadaeth, 
cysylltiadau trafnidiaeth a theithio i fannau gwaith a rhoi mwy o ystyriaeth i 
ddangosyddion economaidd. Roedd y sylwadau oedd yn weddill yn canolbwyntio ar 
yr angen i gysylltu'n well â'r sector preifat, i ystyried trefniadau trawsffiniol (y tu allan i 
Gymru) neu i ddefnyddio dull sy'n cael ei arwain gan wasanaeth i bennu 
strwythurau'r dyfodol, un sy'n fwy hyblyg ac yn gallu addasu i anghenion 
gwasanaethau. 
 
4.2.8 Ni ddywedodd rhai o'r ymatebwyr eu bod yn cytuno mewn unrhyw ffordd â'r 
ffactorau a nodwyd yn y Papur Gwyrdd, ond fe wnaethant ddarparu sylwadau 
cysylltiedig pellach, gan gynnwys: 
 

 Cynnwys ystyriaeth ehangach o ddiben, rôl a chapasiti llywodraeth leol a'i 
pherthynas â'i phoblogaeth a gwasanaethau cyhoeddus eraill. 

 Dad-haenu radical o safbwynt cyfrifoldebau ac atebolrwydd llywodraeth leol 
ac adolygu’r modd y cyflenwir gwasanaethau a'r ffiniau gweinyddol 
cysylltiedig, a allai hefyd gynnwys ystyried asesiadau llesiant cymunedol. 

 Cynnwys set ehangach o ddata ar ddemograffeg, anghydraddoldebau ac 
amddifadedd a data economaidd megis gwerth ychwanegol gros, incwm a 
pherfformiad economaidd, ac ystyried y ffordd y mae cymunedau'n gweithio 
yn naturiol. 

 Nodi bod angen cymryd pwyll o ran chwilio am un dull sy'n addas ar gyfer 
pawb a cheisio trafodaeth ehangach ar yr holl opsiynau a fyddai'n 
canolbwyntio ar y diwylliant gofynnol, gan sicrhau bod awdurdodau lleol yn 
cael eu cefnogi a bod pob mater yn cael ei ystyried, gan gynnwys sefyllfa 
ysgolion mewn unrhyw awdurdod newydd. 

 
c) Beth yw eich barn chi am yr ardaloedd newydd a awgrymir yn yr adran hon? 
 
4.2.9 Atebodd ychydig o dan 70 y cant o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn a daeth 
hanner yr atebion hyn oddi wrth aelodau o’r cyhoedd. Roedd ugain y cant o'r rheini a 
ymatebodd yn cytuno ag ardaloedd arfaethedig y patrwm ac roedd 70 y cant yn 
anghytuno. Ni fynegodd y gweddill farn glir am yr ardaloedd. 
 
4.2.10 O'r rheini a oedd yn cytuno â'r ardaloedd, ychydig a ddarparodd rywfaint o 
sylwadau eraill dan y cwestiwn hwn. Nododd nifer bach pa mor bwysig ydyw i gynnal 
trefniadau partneriaeth yn yr ardaloedd newydd. Cwestiynodd rhai hefyd effaith 
bosibl peidio ag ystyried Powys, er mai cwestiynu pa mor gynaliadwy ydyw fel 
awdurdod ar ei ben ei hun yr oeddynt yn bennaf. 
 
4.2.11O'r rheini a oedd yn anghytuno â'r ardaloedd arfaethedig, mae'n bwysig nodi 
nad oedd unrhyw gysylltiad uniongyrchol rhwng anghytuno â'r ardaloedd ac 
anghytuno â'r egwyddor o uno. Er hyn, roedd rhai yn amlwg yn anghytuno â'r 
ardaloedd newydd ar y sail hon gan nodi y byddent yn ffafrio agwedd fwy rhanbarthol 
dan arweiniad gwasanaeth neu arweiniad lleol tuag at gydweithio. 
 
4.2.12 Ni wnaeth un rhan o bump o'r rheini a oedd yn anghytuno â'r ardaloedd 
unrhyw sylw pellach. Dywedodd ychydig yn llai nag un rhan o bump o'r rheini a oedd 
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yn anghytuno â'r ardaloedd newydd eu bod yn anghytuno â nifer yr ardaloedd 
arfaethedig – gyda hanner eisiau llai o ardaloedd newydd a'r gweddill eisiau gweld 
mwy o ardaloedd newydd yn y patrwm neu ddull gwirfoddol o uno. Roedd ymatebwyr 
o awdurdodau lleol yn ffafrio'r dull gwirfoddol, neu'r dull 'dim map'. 
 
4.2.13 Roedd ychydig dros un rhan o bump o'r rheini a oedd yn anghytuno â'r 
ardaloedd newydd yn canolbwyntio ar faterion lleol a chynigion penodol i uno. Roedd 
mwy na hanner y rheini yn canolbwyntio ar ardaloedd y De-ddwyrain (neu Gwent) ac 
roedd un rhan o bedair yn canolbwyntio ar ardaloedd y Gogledd, yn enwedig Sir y 
Fflint a Wrecsam. Roedd ymatebion eraill yn canolbwyntio ar faterion lleol iawn yn 
Sir Benfro, Abertawe, Merthyr Tudful a Blaenau Gwent. 
 
4.2.14 Roedd y sylwadau eraill gan y rheini a oedd yn anghytuno â'r ardaloedd 
newydd yn adlewyrchu sylwadau o dan adrannau blaenorol a oedd yn gofyn am 
adolygiad ehangach o'r ffactorau megis nodweddion economaidd, demograffig, 
cymdeithasol, diwylliannol, ffiniau naturiol a pherfformiad awdurdodau lleol wrth 
ystyried ardaloedd newydd. Roedd rhywfaint am weld adolygiad mwy cynhwysfawr 
o'r ffiniau a manteisiodd eraill ar y cyfle i nodi unwaith eto eu pryderon y byddai uno 
yn lleihau lleoliaeth, atebolrwydd a chynrychiolaeth. 
 
4.2.15 Cafwyd nifer bach o sylwadau eraill gan yr ymatebwyr na fynegodd farn 
uniongyrchol ar yr ardaloedd eu hunain, gan gynnwys: 
 

 Bod angen ystyried ardaloedd gwledig yn yr ardaloedd newydd arfaethedig i 
sicrhau na fyddant yn dod yn is-ardaloedd i'r ardaloedd trefol mwy o faint. 

 Bod angen ystyried datblygu ardaloedd newydd i adlewyrchu etholaethau 
etholiadol y Cynulliad Cenedlaethol, neu i rannu’r un ffiniau â nhw. 

 Bod angen cryfhau rôl Cynghorau Tref a Chymuned i gefnogi'r ardaloedd 
newydd mwy o faint a chryfhau a diogelu'r cysylltiadau rhwng y Cynghorau 
hyn a'r awdurdodau lleol newydd. 

 
4.2.16 Mynegodd Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol bryderon 
penodol ynghylch Powys, gan nodi pe na fyddai unrhyw newid i’r sir fel y saif ar hyn 
o bryd gellid gweld effaith andwyol ar y cyfle i greu fframwaith cydnabyddiaeth 
ariannol cytbwys i Gymru gyfan gyda llai o Gynghorwyr a’r rheini’n cael tâl uwch. 
 
d) A oes gennych unrhyw awgrymiadau eraill ac, os felly, pa wybodaeth sydd 
gennych i gefnogi'r rhain fel dewis arall? 

 
4.2.17 Atebodd ychydig o dan 60 y cant o'r holl ymatebwyr y cwestiwn hwn. 
Awgrymodd tua 15 y cant ohonynt nad oedd unrhyw ddewis arall neu nid oeddynt yn 
gallu cynnig unrhyw ddewis arall. Roedd yr ymatebion a oedd yn weddill yn 
cwmpasu ystod eang o gynigion er mai ychydig iawn ohonynt oedd yn cynnig 
tystiolaeth i gefnogi'r safbwyntiau eraill hyn. Roedd y rheini a oedd yn cynnig 
tystiolaeth yn gwneud hynny ar sail ystadegau poblogaeth neu gymariaethau ag 
awdurdodau lleol mwy o faint yn Lloegr. 
 
4.2.18 Roedd ychydig o dan 30 y cant o'r ymatebwyr yn cynnig 'patrymau' eraill, a llai 
na hanner ohonynt wedi rhoi sylwadau ar faterion lleol penodol a'r gweddill yn cynnig 
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'patrwm' arall ar gyfer rhan o Gymru, neu Gymru gyfan. Ymhlith y rheini a ymatebodd 
i faterion lleol penodol, roedd: 
 

 naill ai Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili neu Wrecsam barhau fel awdurdodau 
annibynnol ar eu pennau eu hun. 

 pedwar ymateb yn ymwneud yn benodol â'r bum sir yn y De-ddwyrain – roedd 
un am i'r pum prif awdurdod uno i greu un ardal newydd ac roedd tri yn gofyn 
i'r patrwm yn y De-ddwyrain gael ei adolygu, yn arbennig i ystyried tueddiadau 
teithio rhwng y Gogledd a'r De a chysylltedd. 

 un ymateb yn awgrymu y dylai Powys uno gyda Cheredigion, ac ymateb arall 
yn argymell y dylid ailystyried sefyllfa Powys fel awdurdod ar ei ben hun. 

 dau ymateb yn dweud mai'r opsiwn a ffafrwyd ganddynt oedd cael dwy ardal 
awdurdod lleol newydd yn y Gogledd yn hytrach na'r tair a gynigiwyd (Conwy, 
Gwynedd ac Ynys Môn a Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam). 

 
4.2.19 O'r rheini a gynigiodd batrymau eraill, awgrymodd dau ymatebydd wahanol 
gyfluniadau fel bod 10 ardal newydd, roedd pedwar ymateb o blaid cael llai ohonynt 
– a dau o'r rheini yn cynnig dull pedwar awdurdod (rhanbarthol), y naill ymateb yn 
cynnig saith ardal a'r llall yn cynnig wyth – a chynigiodd dau ymateb arall fwy o 
ardaloedd, gydag 11 neu 16 o ardaloedd newydd yn cael eu hamlinellu. Roedd 
rhywfaint o debygrwydd rhwng rhai o'r ymatebion, ee ffafriai rhai ymatebwyr ddwy 
ardal yn y Gogledd, Ceredigion i uno â Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro i sefyll ar ei phen 
ei hun. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw debygrwydd amlwg rhwng y rhan fwyaf o 
'batrymau' a gynigiwyd. O ran ystyried awdurdodau lleol yn y Canolbarth, y De, ac yn 
arbennig yn y De-ddwyrain, roedd gwahaniaeth mawr rhwng y dulliau a gynigiwyd. 
 
4.2.20 Amlygir y gwahaniaeth hwn ymhellach yn yr ymatebion a oedd yn mapio 
(neu'n mapio'n rhannol) siroedd y Canolbarth a'r De yn unig. Roedd enghreifftiau o 
hyn yn cynnwys ffafrio dull gyda mwy o bwyslais ar Ddinas-ranbarth Caerdydd, neu 
awdurdod Blaenau'r Cymoedd gyda Chaerdydd, Abertawe a Rhondda Cynon Taf yn 
sefyll ar eu pennau eu hunain, a dull gogledd Gwent a de Gwent. Awgrymwyd hefyd 
y gallai Ceredigion uno â Phowys. Cytunai un ymatebydd â'r cynigion ar gyfer y 
Gogledd ac awgrymu y dylid llunio'r ardaloedd sy'n weddill o Gymru i adlewyrchu 
maint yr ardaloedd newydd hynny a gynigiwyd ar gyfer y Gogledd. 
 
4.2.21 Roedd cynigion ychwanegol gan ymatebwyr am ddewisiadau gwahanol i’r 
'patrwm' arfaethedig yn cynnwys: 
 

 Awgrymodd tuag un rhan o bedair beidio ag uno ardaloedd awdurdodau, neu 
barhau i weithio'n rhanbarthol ac yn is-ranbarthol neu wneud hynny yn 
agosach a / neu uno gwirfoddol heb fap fel opsiynau eraill. 

 Roedd saith ymatebydd o blith y cyhoedd am fynd yn ôl i'r siroedd cyn 1996 
neu eisiau gweld system lywodraeth 2 haen. 

 Cynigiodd nifer bach o'r ymatebwyr adolygiad llwyr neu rannol o'r ffiniau i 
bennu’r 'patrwm'. Fodd bynnag, roedd yn well gan eraill weld ffactorau 
ychwanegol fel y diwylliant lleol, cysylltiadau â'r gymuned, materion 
economaidd-gymdeithasol, natur wledig, cysylltiadau trafnidiaeth a ffiniau 
naturiol yn chwarae mwy o rôl wrth wneud penderfyniadau ynglŷn ag 
ardaloedd newydd. 
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 Roedd pedwar ymatebydd yn ffafrio dull mwy naturiol neu organig, yn cael ei 
arwain gan wasanaeth, o gydweithio gyda rhai gwasanaethau yn cael eu 
cyflenwi ar lefel genedlaethol. Roedd un ymatebydd hefyd am weld cyfle'n 
codi i ystyried uno ar draws ffiniau byrddau iechyd yn sgil dilyn y dull naturiol 
hwn, ac roedd yn well gan dri arall ddod o hyd i atebion a fyddai'n cael eu 
harwain yn lleol i unrhyw faterion a nodwyd. 

 
4.2.22 Roedd sylwadau eraill gan ymatebwyr ynglŷn â dulliau gwahanol i'r patrwm a 
gynigiwyd yn cynnwys: 
  

 adolygiad mwy sylfaenol o rôl a swyddogaeth awdurdodau lleol a rôl 
Cynghorau Tref a Chymuned wrth gyflenwi gwasanaethau. 

 adolygiad ehangach o wasanaethau cyhoeddus yn gyffredinol er mwyn 
cyflenwi gwasanaethau sydd wedi'u hintegreiddio'n well ac sydd wedi'u 
hariannu'n fwy priodol. 

 ailgynllunio trefniadau llywodraethu yn llwyr a'r potensial ar gyfer asiantaethau 
gweithredol hyd braich i gyflawni ar lefel ranbarthol . 

 achrediad annibynnol ar gyfer trefniadau rheoli i ysgogi arferion rheoli da. 
 
e) Yng nghyd-destun y cynigion hyn, oes yna unrhyw ddulliau eraill y dylem eu 
defnyddio i symleiddio trefniadau cydweithio ar lefel ranbarthol a rhwng cyrff 
cyhoeddus â'i gilydd yn yr ardaloedd awdurdod newydd? Os oes, beth ydyn 
nhw? 
 
4.2.23 Atebodd tua 50 y cant o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. Dywedodd tua 10 y 
cant o'r rheini a ymatebodd nad oedd unrhyw ffordd arall neu nad oeddynt yn cytuno 
â'r cynigion ar gyfer uno. Dywedodd saith ymatebydd arall eu bod o'r farn na ddylai 
gweithio'n rhanbarthol fod yn arfer cyffredin, ond yn eithriad, ac y dylid paratoi achos 
busnes cadarn dros wneud hynny. Dywedont hefyd fod yr arfer hwn mewn perygl o 
fod yn or-gymhleth, gyda gormod o bwyslais ar fiwrocratiaeth. Tynnodd nifer bach 
sylw at yr angen am gyllid priodol ar gyfer trefniadau yn y dyfodol. 
 
4.2.24 Manteisiwyd ar y cyfle gan tua 20 y cant o'r ymatebwyr i ddadlau'r achos o 
blaid cydweithio dan fwy o arweiniad lleol, gan sicrhau bod mwy o le i graffu'n lleol a 
bod modd dilyn dull mwy naturiol / organig, dan arweiniad gwasanaethau, wrth 
gydweithio. Roedd hyn yn cynnwys pedwar ymateb o'r sector awdurdodau lleol a 
oedd yn ceisio gweledigaeth a rennir, ymgysylltu adeiladol ac ymrwymiad i 
bartneriaeth, fel modd o ddod o hyd i atebion y byddai'r atebolrwydd drostynt yn aros 
yn lleol ac a fyddai'n seiliedig ar achos busnes clir er mwyn gwella gwasanaethau. 
 
4.2.25 Awgrymodd mwy na 10 y cant fod angen i Lywodraeth Cymru fod yn fwy 
rhagnodol o ran eu dulliau gweithio'n rhanbarthol. Dywedwyd y dylid gwneud hyn 
gan osod canllawiau a fframweithiau clir ar gyfer cydweithio gan hefyd roi arweiniad, 
enghreifftiau o arferion gorau a thystiolaeth o ddulliau cydweithredol llwyddiannus a 
chefnogi modelau cyflenwi arloesol. Credai rhai awdurdodau lleol y dylai Llywodraeth 
Cymru ddeddfu ar gyfer cyfryngau llywodraethu priodol i alluogi awdurdodau lleol i 
weithio gyda’r sector cyhoeddus yn ehangach a phartneriaid y sector preifat, a dod i 
gytundeb cyfreithiol â nhw. Roedd amryw o'r ymatebwyr hefyd o'r farn y dylai 
Llywodraeth Cymru roi eglurder ynghylch prosesau gwneud penderfyniadau am 
rolau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd mewn unrhyw drefniadau rhanbarthol, diogelu 
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partneriaethau a threfniadau cydweithio presennol a fyddai'n cael eu heffeithio gan y 
cyfnod pontio, a symleiddio rheoliadau, polisïau a threfniadau llywodraethu ar lefel 
leol. 
 
4.2.26 Credai rhai hefyd fod mwy o gyfleoedd i symleiddio trefniadau rhanbarthol 
drwy: sefydlu un patrwm rhanbarthol ar gyfer yr holl weithgarwch rhanbarthol, gan 
gynnwys defnyddio'r un label neu enw rhanbarthol; lleihau nifer y Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus i adlewyrchu patrwm y Byrddau Iechyd gyda 
phosibilrwydd o uno â'r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol; a chyflawni rhai 
swyddogaethau, fel casglu'r dreth gyngor, gwella ffyrdd a gwasanaethau arbenigol 
eraill, yn genedlaethol. Credai un ymatebydd y byddai hefyd yn ddefnyddiol recriwtio 
ymgeiswyr i gronfa o swyddogion â sgiliau mewn meysydd penodol. 
 
4.2.27 Roedd integreiddio gwasanaethau cyhoeddus ymhellach yn thema gyffredin 
mewn nifer o ymatebion. Er enghraifft, roedd rhai ymatebion yn annog mwy o 
gydweithio rhwng y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac awdurdodau lleol ac yn 
awgrymu y dylid cael un sefydliad â chyfrifoldeb dros ofal sylfaenol, cymunedol a 
chymdeithasol gyda fframwaith atebolrwydd cyffredin ac un gyllideb – ac 
atebolrwydd democrataidd yn rhan o hyn. Roedd yr ymatebwyr hefyd yn annog 
gweithio gwell gyda gweithwyr proffesiynol yn y maes tai ac roeddynt am weld mwy 
o ymgysylltu â phartneriaid cymdeithasol i gynllunio a chyflenwi dulliau gweithio'n 
rhanbarthol. 
 
4.2.28 Ymhlith y materion eraill a godwyd gan yr ymatebwyr, dywedwyd y dylid: 
 

 Ystyried sefydlu asiantaethau datblygu partneriaethau, comisiynau datblygu a 
chyrff cyflenwi cydwasanaethau ar gyfer y sector cyhoeddus cyfan. Credai un 
ymatebydd y gallai hyn fod o gymorth i'r ardaloedd hynny nad ydynt wedi 
gweld cynnydd mewn safonau, sydd mewn tlodi incwm neu sydd â lefelau 
llythrennedd a rhifedd isel. Dywedwyd hefyd y gellid blaenoriaethu (a chyllido) 
cyfleoedd a nodwyd a'r seilwaith angenrheidiol na all awdurdodau lleol eu 
darparu ar eu pennau eu hunain. 

 Ystyried yr angen am achrediad annibynnol ar gyfer trefniadau rheoli er mwyn 
sicrhau arferion rheoli da a’u dangos ar waith. 

 Trawsnewid ac adolygu'r sector Cynghorau Tref a Chymuned er mwyn dod yn 
fwy effeithiol ac ystyried datganoli swyddogaethau a gwasanaethau i 
Gynghorau Tref a Chymuned eu cyflawni. 

 Ystyried yr angen am fentrau trawsffiniol, gan gynnwys gyda Lloegr, a chadw 
mewn cof hefyd oblygiadau Brexit, newidiadau i'r boblogaeth a symudiad pobl 
wrth drafod trefniadau rhanbarthol. 
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C3 
a) Ydych chi'n cytuno â'r broses bontio arfaethedig: sef sefydlu Pwyllgorau 
Pontio a sicrhau bod etholiadau i Awdurdodau Cysgodol yn gallu cael eu 
cynnal cyn y diwrnod breinio ar gyfer yr awdurdodau newydd? 

 
4.3.1 Atebodd bron i 50 y cant o'r holl ymatebwyr y cwestiwn hwn. Dywedodd 
ychydig llai na hanner ohonynt eu bod yn cytuno â'r broses bontio arfaethedig – 
roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr hyn yn cynrychioli Cynghorau Tref a Chymuned, 
yn aelodau o'r cyhoedd, a daeth un o'r ymatebion oddi wrth awdurdod lleol. 
 
4.3.2 Yn ogystal â chadarnhau eu bod yn cytuno, manteisiodd rhai ymatebwyr ar y 
cyfle i fynegi eu barn am y broses. Tynnir sylw at yr ymatebion hynny isod: 
 

 Teimlwyd bod angen i'r etholiadau i'r Awdurdodau Cysgodol fod yn amserol er 
mwyn sicrhau bod digon o amser i baratoi ac i wneud y penderfyniadau a'r 
trefniadau angenrheidiol. Lle bo hynny'n bosibl, dylai awdurdodau lleol 
ddechrau ar y gwaith angenrheidiol yn gynharach. 

 Dywedwyd fod angen sicrhau parhad gwasanaethau yn ystod y broses bontio. 

 Mynegwyd ei bod yn hanfodol i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol 
Cymru gael cyfarwyddyd mewn da bryd i gwblhau adolygiadau effeithiol ar yr 
etholiadau. 

 Cadarnhawyd bod y dyddiadau a nodwyd yn y Papur Gwyrdd yn rhy agos at 
etholiadau'r Cynulliad yn 2021. 

 Dywedwyd bod angen hyrwyddo'r broses a threfnu cyhoeddusrwydd er mwyn 
osgoi unrhyw ddryswch. 

 Tynnwyd sylw at bwysigrwydd sicrhau bod unigolion sy'n rhan o'r broses yn 
gynrychioladol o'u hardal. 

 Cytunai un ymatebydd gyda'r gyfundrefn drafodiadau ond byddai'n well 
ganddo weld Pwyllgorau Pontio yn cymeradwyo trafodion yn hytrach na 
Llywodraeth Cymru. Mae angen system o eithriadau a darpariaethau brys i 
sicrhau nad yw'r broses yn amharu ar gydweithio / cyflenwi gwasanaethau. 

 Dylid osgoi sefyllfa lle y bo Awdurdodau Cysgodol yn ystyried bod yr 
awdurdod presennol yn rhagflaenydd diangen. 

 Dywedwyd bod angen sicrhau bod cyn lleied â phosibl o fiwrocratiaeth ac na 
fyddai'n blatfform i wleidyddion ei ddefnyddio ar gyfer dadlau. 

 Dywedodd un ymatebydd mai un o'r prif bryderon oedd y llwyth gwaith y bydd 
angen i'r Pwyllgorau Pontio ei ysgwyddo. Gan ganolbwyntio ar dai, mae 
gwaith sylweddol i'w wneud i sicrhau bod gwahanol ddemograffeg, 
gwasanaethau a chyfansoddiad swyddogaethau tai yn cael eu cadw mewn 
cof wrth uno ardaloedd awdurdodau lleol. Roedd rhai ymatebwyr yn annog yn 
gryf y dylai unrhyw gylch gorchwyl Pwyllgorau Pontio gynnwys ymrwymiad i 
weithio'n agos gyda gweithwyr proffesiynol ar bob lefel mewn adrannau tai. 

 
4.3.3 Fodd bynnag, dywedodd un rhan o bedair o’r ymatebwyr, sef aelodau o'r 
cyhoedd yn bennaf a dau awdurdod lleol, eu bod yn anghytuno â'r broses. Rhestrir y 
prif feysydd pryder a godwyd gan ymatebwyr isod: 
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 Nid oes angen Pwyllgorau Pontio. Bydd Pwyllgorau Pontio yn tanseilio 
Pwyllgorau Cysgodol. Byddant hefyd yn cael gormod o ddylanwad ar yr 
awdurdodau presennol yn hytrach na rhai'r dyfodol. 

 Bydd Pwyllgorau Pontio yn ddrud ac yn annemocratiadd. 

 Ni ellir gwario mwy o arian ar fiwrocratiaeth. 

 Dylai cynghorwyr a etholwyd i'w rolau presennol allu aros hyd nes y gellir 
cynnal etholiadau llawn. 

 
4.3.4 O'r rheini a ymatebodd, gwnaeth mwy nag un rhan o bedair beidio â rhoi ateb 
cadarnhaol na negyddol uniongyrchol i Gwestiwn 3a ond mynegwyd barn gyffredinol 
am y broses bontio. Roedd yr amrywiol ymatebwyr yn cynnwys awdurdodau lleol, 
aelodau o'r cyhoedd, Cynghorau Tref a Chymuned, y trydydd sector neu'r sector 
gwirfoddol a gwasanaethau cyhoeddus. 
 
4.3.5 Tynnir sylw at yr ymatebion hynny isod: 
 

 Mynegwyd rhai pryderon ynglŷn ag amseru / amserlenni'r broses bontio a 
dywedwyd bod angen cael eglurder ynghylch y broses bontio. Byddai mwy o 
fanylion ac arweiniad mewn perthynas ag amrywiol agweddau ar y broses yn 
cael eu croesawu. 

 Dywedwyd bod angen sicrhau bod Pwyllgorau Pontio ac Awdurdodau 
Cysgodol yn gwbl agored ac yn weladwy i'r cyhoedd. Dylent fod yn agored i 
fod yn destun craffu bob amser a dylai'r trefniadau craffu hynny fod yn addas 
ar gyfer pob cam. 

 Awgrymwyd hefyd y dylai'r Pwyllgorau Pontio gynnwys aelodau o bob plaid a 
dylai aelodau'r Pwyllgorau wneud penderfyniadau er budd eu hardaloedd lleol 
a llywodraeth leol yn gyffredinol. Fodd bynnag, mynegwyd pryderon gan un 
ymatebydd ynglŷn â maint y Pwyllgorau Pontio. Teimlai fod pwyllgorau mawr 
yn rhy araf a thrwsgl wrth eu gwaith ac awgrymodd un aelod o bob ardal. 

 Mynegwyd pryderon ynghylch capasiti, mewn perthynas â chefnogi 
Pwyllgorau Pontio ac Awdurdodau Cysgodol. 

 Dylai Pwyllgorau Pontio fod yn rhan o fodel partneriaeth gymdeithasol 
ehangach. 

 Teimlai un awdurdod lleol y byddai'r broses bontio yn tynnu oddi ar ei agenda 
ar gyfer gweithio'n rhanbarthol a'r rhaglen drawsnewid uchelgeisiol a oedd 
ganddo ar waith eisoes. 

 Dywedodd awdurdod lleol arall nad dim ond Pwyllgorau Pontio ac 
Awdurdodau Cysgodol sy'n hanfodol i'r broses bontio, ond bod angen ystyried 
hefyd sut y byddai gwasanaethau'n cael eu cyflenwi yn yr hen gyngor neu'r 
cyngor a fydd yn uno yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf – angen osgoi colli 
ffocws. 

 Cwestiynwyd pa mor briodol ydoedd i Weinidogion Cymru chwarae rôl ym 
mhenderfyniadau Pwyllgor Pontio oherwydd gallai cyngor wynebu her 
gyfreithiol yn sgil y penderfyniadau hynny. 

 Tynnodd un ymatebydd sylw at y ffaith bod angen 'asiantiaid newid' i ganu 
clodydd newid. 
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b) Ydych chi'n cytuno, pe byddai opsiwn 1 yn cael ei ddilyn, y dylem bennu 
dyddiad terfynol ar gyfer cyflwyno cynigion ar gyfer uno gwirfoddol ym mhob 
cylch etholiadol? 

 
4.3.6 Atebodd ychydig dros 40 y cant o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. O'r rheini, 
dywedodd ychydig mwy na hanner eu bod yn cytuno, pe byddai Opsiwn 1 yn cael ei 
ddilyn, dylid pennu dyddiad terfynol ar gyfer cyflwyno cynigion ar gyfer uno 
gwirfoddol ym mhob cylch etholiadol. Daeth yr ymatebion hyn i law oddi wrth 
amrywiaeth o randdeiliaid. Yn ogystal â chytuno â'r cwestiwn, pwysleisiodd rhai 
ymatebwyr y byddai mwy o eglurder ynghylch amserlenni a dyddiadau arfaethedig 
yn cael ei groesawu. 
 
4.3.7 Ar y llaw arall, dywedodd ychydig llai na 40 y cant o'r ymatebwyr eu bod yn 
anghytuno. Dywedodd nifer bach o ymatebwyr nad oeddynt yn cytuno â phennu 
dyddiad terfynol ar gyfer cyflwyno cynigion ar gyfer uno gwirfoddol ym mhob cylch 
etholiadol oherwydd nad oeddynt yn cefnogi Opsiwn 1. Ym marn ymatebwyr eraill, 
dylai Llywodraeth Cymru weithio gydag awdurdodau lleol a / neu CLlLC i bennu 
dyddiadau y cytunir arnynt ar y cyd. O'r rheini a ymatebodd, ni wnaeth rhai ohonynt 
roi ateb cadarnhaol na negyddol uniongyrchol, ond mynegwyd barn yn gyffredinol 
ganddynt mewn perthynas â phennu dyddiad ar gyfer cynigion ar gyfer uno 
gwirfoddol ym mhob cylch etholiadol. 
 
4.3.8 Roedd yr ymatebion a ddaeth i law yn amrywio o ddweud: dylai fod terfyn 
amser ar opsiwn 1 i bawb; dim ond os na fydd uno gwirfoddol yn orfodol y'i cefnogir; 
er bod uno gwirfoddol yn ddemocrataidd, ni fydd o unrhyw gymorth i’r sefyllfa; i 
ddweud bod llawer o ystyriaethau ac, er y dylid cydnabod na fydd yr un ateb yn 
addas i bawb, dylid ffafrio dull gwirfoddol o fewn cyd-destun cyffredinol ac amcanion 
a bennwyd ar gyfer newid. Roedd cais hefyd i Lywodraeth Cymru roi canllawiau a 
disgwyliadau clir mewn perthynas â'r mater hwn.  
 
c) A oes gennych unrhyw sylwadau eraill ar y broses arfaethedig? 
 
4.3.9 Mynegodd un rhan o dair o'r ymatebwyr farn am y broses arfaethedig. Cafwyd 
ymatebion gan amrywiaeth eang o randdeiliaid: gan gynnwys awdurdodau lleol, 
Cynghorau Tref a Chymuned, y sector cyhoeddus ac aelodau o'r cyhoedd. 
 
4.3.10 Wrth ateb, manteisiodd nifer bach o'r ymatebwyr ar y cyfle i ddatgan eu 
cefnogaeth ar gyfer uno yn gyffredinol ond teimlwyd bod angen ymgymryd â hynny 
dros gyfnod byrrach o amser. Mewn cyferbyniad, dywedodd mwy o ymatebwyr eu 
bod yn gwrthwynebu. Teimlai rhai nad oedd angen uno ac y byddai gwneud hynny 
yn annhebygol o lwyddo. Roedd un ymatebydd o'r farn y byddai cynghorau mwy o 
faint yn colli synnwyr a theimlad o'u trigolion lleol ac roedd un arall yn poeni y byddai 
mwy o bŵer yn cael ei ddal gan gynulliad a fyddai'n canolbwyntio’n gyfan gwbl ar y 
De. 

 
4.3.11 Gofynnodd rhai o'r ymatebwyr am y costau a fyddai'n gysylltiedig â'r broses, a 
cheisio eglurder am hyn, yn arbennig mewn perthynas ag Awdurdodau Cysgodol. 
Teimlai un ymatebydd mai ymarfer i dorri costau yn hytrach nag ymdrech i wneud 
Cymru yn genedl gadarn a balch yw’r cynigion. 
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4.3.12 Dywedodd amryw o'r ymatebwyr fod angen i Lywodraeth Cymru weithio 
mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a CLlLC hefyd ar y cynigion. Ni ddylid 
ystyried hyn fel ymgais arall i Lywodraeth Cymru gymryd yr awenau. Yn ôl 
ymatebwyr eraill, byddai angen cynnal adolygiad llawn o'r ffiniau ond roedd rhai 
pryderon hefyd y byddai'r amserlenni ar gyfer gwneud hynny yn dynn iawn. Credai 
dau ymatebydd y dylid ystyried Powys fel rhan o unrhyw adolygiad o ffiniau. 
 
4.3.13 Tynnwyd sylw gan rai ymatebwyr eraill hefyd fod: 
 

 Angen gwneud yn siŵr bod anghenion a barn pobl hŷn yn cael eu cynrychioli 
yn yr awdurdodau newydd. 

 Angen i Bwyllgorau Pontio fod yn rhan o fodel partneriaeth gymdeithasol 
ehangach a bod angen i undebau llafur cydnabyddedig gael llais ar y 
Pwyllgorau. Angen i undebau fod yn rhan o'r dechrau'n deg ac nid fel 
ymgynghorai. 

 Meddwl am 'newid datblygiadol' yn ddefnyddiol. Gallai arloeswyr a'r rheini a 
fyddai'n cytuno'n gynnar i uno arwain ar y diwygio gan lunio trefniadau 
gweithio o bosibl â sefydliadau cymdeithasol cyhoeddus eraill a'r trydydd 
sector. Byddai angen ad-drefnu awdurdodau lleol gan fod yn addas at y diben 
a sicrhau eu bod yn gallu cyflawni ar ran pobl Cymru. 

 Angen cael achrediad annibynnol ar gyfer trefniadau rheoli er mwyn sicrhau 
arferion rheoli da a’u dangos ar waith (ar bob lefel o'r llywodraeth). 

 
 
C 4. Mae'r ymgynghoriad yn awgrymu cynnal unrhyw etholiadau llywodraeth 
leol ym mis Mehefin 2021. A oes unrhyw reswm pam na fyddai mis Mehefin 
2021 yn ddyddiad addas? Os felly, awgrymwch ddyddiad arall gan nodi’r 
rhesymau pam y byddai’r dyddiad hwnnw yn fwy addas. 

 
4.4.1 Rhoddodd tua un rhan o dair o'r ymatebwyr sylwadau ar y cwestiwn hwn. Nid 
oedd gan un rhan o bedair o'r rheini unrhyw wrthwynebiad i gynnal yr etholiadau 
llywodraeth leol ym mis Mehefin 2021, ac roedd ychydig yn llai na dwy ran o dair 
ohonynt yn anghytuno. Roedd y gweddill yn cytuno'n rhannol â'r dyddiad a 
awgrymwyd. 
 
4.4.2 O'r rheini a oedd yn anghytuno â'r awgrym i gynnal unrhyw etholiadau 
awdurdodau leol ym mis Mehefin 2021, cafwyd tri phrif reswm. 
 

 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr a oedd yn anghytuno (bron i ddwy ran o dair 
ohonynt) yn awgrymu y byddai'r dyddiad newydd yn tanseilio'r ymrwymiad i 
aelodau etholedig gael gwasanaethu tymor 5 mlynedd llawn, a/neu roeddynt 
hefyd yn teimlo y byddai'r etholiadau'n gwrthdaro ag etholiadau'r Cynulliad 
Cenedlaethol yn yr un flwyddyn. Teimlai rhai y byddai hyn yn achosi dryswch 
neu ddifaterwch ymysg yr etholwyr, ac roedd eraill yn pryderu am yr 
adnoddau a'r baich ar staff etholiadol. 

 Awgrymodd un rhan o bump o'r rheini a oedd yn anghytuno fod 2021 yn 
darged uchelgeisiol, ac na fyddai digon o amser i weithredu'r newidiadau nac 
ymgysylltu’n llawn â’r broses. 
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 Roedd y gweddill yn credu y dylid cynnal yr etholiadau'n gynharach, ac y dylid 
gweithredu'r newidiadau'n gyflymach. 

 
4.4.3 O'r ymatebwyr hynny a oedd yn cytuno'n rhannol, awgrymodd rhai ohonynt 
ddyddiadau eraill (fel y penwythnos) i gynnal y bleidlais neu i gynnal yr holl 
etholiadau ar yr un diwrnod. Mynegwyd pryderon gan eraill y gallai cynnal unrhyw 
etholiadau newydd mor agos at etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol fod yn 
broblemus. 
  
 
C5. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod rhai cynlluniau neu asesiadau 
sy’n gysylltiedig â chylchoedd etholiadol, er enghraifft asesiadau llesiant a 
baratoir gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
Byddwn yn gwneud darpariaeth i sicrhau bod y rhain yn cyd-fynd ag unrhyw 
gylchoedd etholiadol newydd yn y dyfodol. 
 
A oes unrhyw gynlluniau neu faterion eraill a allai fod ynghlwm wrth y cylch 
etholiadol y mae angen inni eu hystyried? 

 
4.5.1 Atebodd ychydig mwy nag un rhan o bedair o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. 
Roedd amryw o awgrymiadau ar gyfer materion a gyflwynwyd y dylid eu hystyried 
sy'n gysylltiedig â'r cylch etholiadol. Fodd bynnag, o'r rheini a ymatebodd nid oedd y 
rhan fwyaf (35 y cant) o'r farn bod unrhyw gynlluniau na materion yr oedd angen eu 
hystyried. Ychydig iawn oedd yn gyffredin rhwng yr awgrymiadau a gyflwynwyd. 
 
4.5.2 Yr awgrym mwyaf cyffredin oedd y dylid ystyried cynlluniau corfforaethol 
awdurdodau lleol, fel y'u disgrifir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015. Awdurdod lleol oedd pob un o'r pum randdeiliad a gynigiodd yr awgrym hwn. 
Awgrymwyd hefyd y gallai'r amserlenni ar gyfer datganiadau ardal a baratoir gan 
Cyfoeth Naturiol Cymru (sy'n rhan o'r cynlluniau llesiant) gael eu halinio'n well. 
 
4.5.3 Awgrymwyd mewn mwy nag un ymateb hefyd y dylid ystyried Deddf Trais yn 
erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015. Roedd rhai o'r 
awgrymiadau eraill a gyflwynwyd yn cynnwys: amcanion gwella ar gyfer Llywodraeth 
Leol; cyllidebau a chynlluniau ariannol tymor canolig; a gwaith gan Gomisiwn Ffiniau 
a Democratiaeth Leol Cymru. Roedd pedwar o'r ymatebwyr o Gynghorau Tref a 
Chymuned ac roedd eu hawgrymiadau hwythau yn cynnwys ystyried etholiadau'r 
Cynulliad Cenedlaethol, etholiadau cynghorau tref a Brexit. 
 
4.5.4 Roedd rhai o'r farn y dylai pob mater gwleidyddol neu ddeddfwriaeth gael ei 
alinio â chylchoedd etholiadol. 
 
4.5.5 Er bod amryw o'r ymatebwyr wedi cynnig awgrymiadau i gysylltu cynlluniau 
neu asesiadau penodol â chylchoedd etholiadol, dywedodd rhai ohonynt, er eu bod 
yn cytuno â'r syniad mewn egwyddor, fod rhaid cofio na fyddai'r amserlen honno yn 
ddelfrydol bob tro. Mewn perthynas â'r mater hwn, cafwyd y sylwadau a ganlyn: 
 

 Rhaid datgysylltu rhai o'r cylch etholiadol. Mae'n cymryd mwy na 5 mlynedd i 
wireddu newid yn y meysydd tai, addysg ac iechyd. 
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 Dylai cynlluniau a pholisïau cynghorau gydgysylltu â'i gilydd ac ni ddylent 
fodoli yn annibynnol oddi ar ei gilydd. Rhaid wrth fesurau diogelu i sicrhau nad 
yw gwaith yn cael ei effeithio gan ystyriaethau gwleidyddol byrdymor os yw 
dyletswyddau cynllunio ac adrodd i gael eu cysylltu â chylchoedd etholiadol. 

 Bydd symud at gydgyfeirio pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a 
phartneriaeth rhanddeiliaid yn amlwg yn cymryd amser. Mae'n debygol y bydd 
angen penodiadau a darpariaethau pontio. 

 
4.5.6 Gwnaed y sylwadau cysylltiedig a ganlyn hefyd: 
 

 Pam nad alinir ag etholiadau 2022 i arbed arian. 

 Gellid gweithredu fesul ardal hyd nes y bydd unrhyw gynllun newydd yn ei le. 

 Etholwyd unigolion yn 2017 ar gyfer tymor 5 mlynedd – ni ellir newid yr 
amodau o hyd. 

 Diwygiwch cyn etholiadau 2021. 

 Rhaid cael achrediad annibynnol ar gyfer trefniadau rheoli i sicrhau arferion 
rheoli da a’u dangos ar waith (ar bob lefel o'r llywodraeth). 

 Rhaid rhoi gwybod i bleidleiswyr (newydd neu hŷn) beth yw arwyddocâd y 
newid. 
 

 
C6. Beth yw eich barn am y dull y dylid ei ddilyn i benderfynu ar derfynau'r 
adolygiadau etholiadol? 
 
4.6.1 Atebodd ychydig mwy nag un rhan o dair o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. Nid 
oedd consensws clir ynghylch y dull y dylid ei ddefnyddio i bennu terfynau'r 
adolygiadau etholiadol ac mae'r ymatebion wedi'u grwpio i nifer o feysydd perthnasol 
isod. Mewn un ymateb, cafwyd sylw ffafriol ar y darpariaethau presennol yn Neddf 
Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 ar gyfer cynnal adolygiadau gan 
awgrymu y dylid parhau i'w defnyddio. Roedd llawer o'r ymatebion yn nodi, sut 
bynnag y’u cynhelir, y dylai canlyniadau'r adolygiadau etholiadol fod yn deg ac yn 
gyfiawn, y dylent gefnogi cymunedau, hyrwyddo cydlyniant a chryfhau democratiaeth 
leol. 
 
Cymarebau etholiadol 
 
4.6.2 Dywedwyd mewn amryw o ymatebion fod y gymhareb etholiadol cynghorwyr i 
etholwyr yn ystyriaeth bwysig ond roedd amrywiaeth barn ynghylch pa gymhareb yn 
union y dylid ei phennu. Roedd yr awgrymiadau'n amrywio o ddim newid i gymhareb 
o 1:4000 neu 1:5000. Dywedodd un ymatebydd y dylai'r gymhareb fod yn agosach at 
y gymhareb yn Lloegr a'r Alban ac na ddylid cael mwy o gynghorwyr mewn unrhyw 
un cyngor na nifer Aelodau'r Cynulliad. Nododd rhai ymatebwyr pa mor bwysig yw 
sicrhau cysondeb o ran y gymhareb cynghorwyr i etholwyr ledled Cymru, a nododd 
eraill y dylid hefyd ystyried natur wledig rhai ardaloedd. 
 
Trefniadau etholiadol 

 
4.6.3 Roedd amryw o'r ymatebion o blaid wardiau aml-aelod ac roedd un ymateb o 
blaid system pwyllgor ardal. Roedd eraill yn dymuno cadw'r system bresennol o un 
aelod, un ward gyda system y cyntaf i'r felin. Roedd un ymatebydd o blaid cynnal yr 



30 

 

etholiadau i gynghorau drwy system Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy/Pleidlais 
Amgen neu gyfuniad o'r ddwy. 
 
4.6.4 Roedd y ffactorau eraill a nodwyd gan yr ymatebwyr fel pwyntiau pwysig i'w 
hystyried wrth osod y terfynau yn cynnwys: 
 

 Nifer y pleidleiswyr, demograffeg a nodweddion ardal gan gynnwys 
amddifadedd, cysylltedd cymunedau a'r rhaniad rhwng ardaloedd gwledig a 
threfol. 

 Pa mor gyfartal yw adrannau etholiadol ledled Cymru. 

 Patrymau teithio rhwng y Gogledd a'r De ac ar draws y De. 

 Isafswm neu uchafswm y cynghorwyr ym mhob awdurdod lleol neu ward aml-
aelod. 

 Llwyth gwaith posibl cynghorwyr unigol pe byddai maint y ward yn cynyddu 

 Atebolrwydd lleol yn erbyn cynllunio strategol. 

 Ni wnaiff un ateb y tro ym mhob man, cymharu ardaloedd tebyg. 

 Sicrhau bod cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y wardiau. 

 Annog y rheini sydd â nodweddion gwarchodedig i sefyll mewn etholiad. 
 
Ffiniau 
 
4.6.5 Roedd amryw o'r ymatebion yn nodi cysylltiad rhwng canlyniad yr adolygiadau 
etholiadol â ffiniau eraill: un farn oedd y dylid cynnal adolygiad ehangach o'r holl 
ffiniau ac na ddylai Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru gael ei gyfyngu 
gan y ffiniau presennol. Barn arall oedd na ddylai fod unrhyw wrthdaro rhwng ffiniau 
Senedd y DU, y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Leol. 
 
Amserlen 
 
4.6.6 Nodwyd mewn sawl ymateb fod rhaglen waith bresennol Comisiwn Ffiniau a 
Democratiaeth Leol Cymru yn gwrthdaro â'r amserlen arfaethedig yn y Papur 
Gwyrdd. Cwestiynodd rhai a oes gan y Comisiwn yr adnoddau i adolygu'r holl 
awdurdodau lleol ar yr un pryd. Mynegwyd pryder gan rai ymatebwyr fod yr amserlen 
yn y Papur Gwyrdd yn afrealistig. Dywedodd eraill fod angen digon o amser ar 
weinyddwyr llywodraeth leol a phleidiau gwleidyddol i gynllunio ar gyfer yr etholiadau 
ar y ffiniau newydd. Dywedwyd mewn un ymateb bod yr adolygiadau newydd a 
awgrymwyd yn y Papur Gwyrdd yn gymhleth ac nad oedd digon o amser i 
ymgynghori a phennu unrhyw bolisi newydd ar gyfer maint cyngorhau. Yn ôl 
ymatebion eraill, dylai'r adolygiadau ddechrau cyn gynted â phosibl i ddatrys unrhyw 
ansicrwydd i'r etholwyr. 
 
Ymgynghori 
 
4.6.7 Roedd rhai o’r ymatebion yn dweud y dylai'r terfynau a ddefnyddiwyd a'r 
ffiniau newydd fod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus. Awgrymwyd hefyd y dylid 
ymgynghori â Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Bwrdd Cydlynu 
Etholiadol Cymru, Swyddogion Cofrestru Etholiadol unigol a'r Comisiwn Etholiadol.  
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Materion eraill 
 
4.6.8 Dywedodd un ymatebydd y dylai'r broses o gynnal yr adolygiadau etholiadol 
ystyried y gwasanaethau megis Tai, Addysg ac Iechyd y mae pob awdurdod lleol a 
chorff cyhoeddus arall yn gyfrifol amdanynt. Roedd yn cymryd dros 5 mlynedd i 
wneud newidiadau i'r gwasanaethau hyn yn aml. 
 
4.6.9 Soniwyd mewn rhai ymatebion am yr adolygiad presennol o Gynghorau Tref a 
Chymuned a'r angen i ffiniau wardiau mewn ardaloedd awdurdodau lleol gyd-fynd ag 
unrhyw ddiwygiadau a argymhellir o ganlyniad i'r adolygiad hwnnw. 
 
 
C7 
a) Sut gall cynghorau ddefnyddio gwybodaeth eu haelodau etholedig am eu 
cymunedau, a'u cysylltiadau ynddynt, yn fwy effeithiol? 
 
4.7.1 Atebodd tua 50 y cant o'r holl ymatebwyr y cwestiwn hwn. O'r rhain, roedd tua 
13 y cant yn awdurdodau lleol a thua naw y cant yn Gynghorau Tref a Chymuned, 
ond aelodau o'r cyhoedd oedd y rhan fwyaf o ymatebwyr, sef tua 44 y cant ohonynt. 
 
4.7.2 O'r rheini a ymatebodd, mynegwyd pryderon gan tua un o bob deg y gallai'r 
cynigion ar gyfer diwygio niweidio'r cysylltiadau rhwng cynghorwyr a chymunedau 
oherwydd maint posibl yr awdurdodau a fyddai’n uno. Mae awdurdodau lleol wedi 
gofyn am sicrwydd na fydd unrhyw gynigion i greu wardiau sy'n rhy fawr yn rhan o 
gynlluniau ailstrwythuro. Yn eu barn hwy, byddai wardiau o'r fath yn ei gwneud yn 
anos i aelodau etholedig ymgysylltu'n effeithiol â dinasyddion. 
 
4.7.3 Tynnodd rhai o'r ymatebwyr sylw at yr angen fod gan Aelodau y capsiti a'r 
amser i feithrin gwybodaeth a chysylltiadau â chymunedau. Yn ôl rhai a anfonodd 
ymateb, byddai strwythur sy'n bellach o'r un presennol, wedi'i greu drwy gael llai o 
awdurdodau sy'n fwy eu maint, yn rhwystr i hyn. Mynegwyd yr un farn gan 
awdurdodau lleol, rhai aelodau o'r cyhoedd, Comisiynydd a Chyngor Tref a 
Chymuned. 
 
4.7.4 Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf o'r ymatebion yn fwy cadarnhaol ac yn 
cynnig syniadau ynghylch cyfleoedd yn ymwneud â sut y mae cynghorwyr yn 
gweithio ar hyn o bryd neu sut y gallent weithio yn y dyfodol gyda'u cymunedau. 
Roedd rhai meysydd o'r broses y gellid eu gwella hefyd yn ôl ymatebwyr. Ceir 
crynodeb o'r prif bwyntiau isod: 
 

 Roedd cefnogaeth eang ar draws grwpiau ymatebwyr i aelodau etholedig 
ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn well ac i ddatblygu dulliau digidol i 
helpu aelodau etholedig i ddefnyddio data ystadegol. O ran cyfathrebu gwell, 
awgrymodd yr ymatebwyr hyn hefyd y gellid gwneud mwy o ddefnydd o 
gyfleusterau fideogynadledda, hybiau cymunedol, radio lleol a cholofnau 
mewn papurau newydd wythnosol. Daeth yr ymatebion hyn oddi wrth 
awdurdodau lleol, aelodau o'r cyhoedd ac eraill. 

 Cododd amrywiaeth eang o ymatebwyr y mater o gynnal archwiliad o sgiliau a 
hyfforddiant cynghorwyr, ac roedd hyn yn cynnwys hyfforddiant ar: rianta 
corfforaethol mewn perthynas â phlant sy'n derbyn gofal; technegau 
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ymgysylltu â'r gymuned a chydgynhyrchu; achredu annibynnol ar gyfer 
trefniadau rheoli; a chael hyfforddiant i fod yn eiriolwyr dros gymunedau. 
Daeth yr ymatebion hyn oddi wrth awdurdodau lleol, y sector cyhoeddus, 
Cynghorau Tref a Chymuned, y sector gwirfoddol, aelodau o'r cyhoedd ac 
eraill. 

 Trafodwyd eglurder ynghylch rôl aelodau etholedig, a chefnogaeth iddynt, 
mewn amryw o ymatebion. Dywedodd rhai o’r ymatebwyr y byddai canllawiau 
neu adnoddau clir fel disgrifiadau swyddi o fudd i roi eglurder ynghylch y 
disgwyliadau sydd ar aelodau. Teimlwyd bod angen cefnogaeth arnynt ar 
gyfer ymgymryd â'r ystod lawn o ddyletswyddau, megis rhai cynrychioliadol, 
gweithredol, rheoleiddiol ac yng nghyd-destun craffu. Daeth yr ymatebion hyn 
oddi wrth awdurdodau lleol, Rheoleiddiwr ac aelodau o'r cyhoedd. 

 Roedd ymatebion a anfonwyd gan Gynghorau Tref a Chymuned ac 
awdurdodau lleol yn tynnu sylw at yr angen i gynghorwyr roi mewnbwn ar 
ddechrau prosesau gwneud penderfyniadau, gan gynnwys craffu ymlaen llaw 
ar adroddiadau cabinet, defnyddio gweithgorau yn well a defnyddio 
Cynghorau Tref a Chymuned yn fwy effeithiol i gasglu barn dinasyddion. 

 Teimlai rhai ymatebwyr o'r sector gwirfoddol ac aelodau o'r cyhoedd fod rhaid 
i gymunedau fod yn hyderus bod gan eu cynrychiolwyr etholedig lais effeithiol 
yn y broses o wneud penderfyniadau ac y bydd eu pleidlais yn cyfrif. 
Awgrymwyd hefyd y dylai fod yn ofynnol i gynghorwyr adrodd i etholwyr bob 
chwe mis neu'n flynyddol, ac y dylent ddarparu tystiolaeth mai yr un yw eu 
safbwynt hwythau â safbwynt eu trigolion, ee drwy gyhoeddi eu hanes 
pleidleisio. Mynegwyd y pwynt gan undeb llafur/partner cymdeithasol y gallai 
symud i lywodraeth gabinet fod wedi gwanhau democratiaeth o ran trefniadau 
craffu llywodraeth leol gan ei fod yn creu mwy o bellter rhwng aelodau 
etholedig eraill â'r broses o wneud penderfyniadau. 

 Dywedodd aelodau o'r cyhoedd fod y dewis o aelodau yn hanfodol, a bod 
angen cydbwysedd teg yn ddaearyddol fel nad oes unrhyw ardal sy'n cael 
gormod o gynrychiolaeth ac y dylai cynghorwyr fyw yn y ward y maent yn ei 
gynrychioli. 

 Gwnaed nifer o awgrymiadau eraill. Roedd y rhain yn cynnwys: cydnabod y 
goblygiadau gyrfaol, ariannol a phersonol sy'n dod o ddal swydd etholedig; 
taliadau "parasiwt" posibl ar gyfer aelodau nad ydynt yn dychwelyd ar ôl 
etholiad; cyllidebau datganoledig i gefnogi prosiectau llesiant cymunedol sy'n 
cael eu harwain gan aelodau; aelodau i ymdrechu i fabwysiadu agwedd mor 
gynhwysol â phosibl er mwyn cynrychioli barn eu hetholaeth; ei bod yn 
hanfodol i gynghorwyr lleol barhau i ddefnyddio a rhannu eu gwybodaeth am 
gymunedau i graffu ar wasanaethau a gyflenwir yn rhanbarthol; y dylid nodi 
manteision ac anfanteision symud i lai o wardiau aml-aelod gan ddefnyddio 
system gynrychiolaeth gyfrannol i helpu i roi mwy o lais i'r lleiafrif; a chyflwyno 
uchafswm tymor ar gyfer cynghorwyr. 

 
4.7.5 Roedd enghraifft hefyd o arferion da i'w rhannu mewn awdurdodau lleol: 
 

 Defnyddiodd Casnewydd broffiliau llesiant ar gyfer pob ardal yn ei awdurdod i 
roi trosolwg i aelodau wardiau o'r holl ddata a gwybodaeth ar gyfer eu ward, 
er mwyn iddynt allu defnyddio'r wybodaeth i ddylanwadu ar benderfyniadau 
a'u herio. Mae gwybodaeth leol yr aelodau wedi datblygu a defnyddir y 
proffiliau gan bob partner gan gynnwys y trydydd sector a'r gymuned leol. 
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b) Sut y gallwn gydnabod yn well lefel y cyfrifoldeb o fod yn gynghorydd lleol? 
Pa newidiadau i'r gydnabyddiaeth ariannol a'r gefnogaeth mae cynghorwyr yn 
eu cael fyddai'n galluogi ystod ehangach o bobl i fod yn rhan o’r 
gynrychiolaeth ddemocrataidd leol? 
 
4.7.6 Atebodd ychydig dros 40 y cant o'r holl ymatebwyr y cwestiwn hwn. 
Cyflwynwyd tua un rhan o bedair o'r ymatebion hyn gan awdurdodau lleol a 
Chynghorau Tref a Chymuned. Aelodau o'r cyhoedd anfonodd y nifer mwyaf o 
ymatebion, tua hanner yr holl rai a ddaeth i law. 
 
4.7.7 O'r rheini a ymatebodd, gwnaeth tua 11 y cant sylwadau uniongyrchol ar rôl 
Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, gan ddweud pa mor bwysig 
yw rôl ddi-duedd y Panel i weld beth yn union yw llwyth gwaith a rôl aelodau a'r 
gydnabyddiaeth deg ar gyfer y rôl. Daeth yr ymatebion hyn oddi wrth awdurdodau 
lleol a Chynghorau Tref a Chymuned. At hynny, o ran unrhyw ddiwygio yn y dyfodol, 
dywedodd un partner undeb llafur/cymdeithasol y dylai Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol feintioli ymrwymiad amser rôl aelod etholedig awdurdodau 
newydd mwy o faint a phennu'r lefel briodol o gydnabyddiaeth. 
 
4.7.8 Cytunai tua un rhan o bump o rheini a atebodd y cwestiwn hwn fod angen i'r 
gydnabyddiaeth ariannol ar gyfer cynghorwyr fod yn well ac yn uwch, neu fod yn 
'ddigonol' o leiaf, ond dim ond os yw'n gysylltiedig â rheoli perfformiad clir er mwyn 
sicrhau ansawdd yn y rôl a rhoi gwerth am arian. 
 
4.7.9 Fodd bynnag, roedd tua 10 y cant o'r ymatebwyr yn teimlo mai gwasanaethu'r 
gymuned yw rôl y cynghorydd, ac na ddylai fod yn swydd â chyflog neu'n ddewis 
gyrfa, ac felly teimlent mai dim ond treuliau y dylid eu talu i gynghorwyr. Aelodau o'r 
cyhoedd neu ymatebwyr 'anhysbys' oedd pob un ymatebydd, fwy neu lai, a fynegodd 
y farn hon. 
 
4.7.10 Mynegodd tua 10 y cant o'r ymatebwyr i'r cwestiwn hwn farn am rôl y 
cynghorydd, a dywedont fod angen egluro'r rôl mewn mwy o fanylder. Nodwyd bod 
canfyddiadau diweddar Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn 
ddefnyddiol i weld bod llwyth gwaith a rôl y cynghorydd wedi newid, a'i bod yn galw 
am fwy o oriau a bod angen rhagolwg mwy strategol. Dywedodd un ymatebydd y 
byddai datganoli mwy o bwerau o Lywodraeth Cymru yn helpu i wneud y rôl yn fwy 
strategol. Dywedwyd bod y cyfryngau cymdeithasol yn rhywbeth a all wneud rôl y 
cynghorydd yn fwy anodd. Yn ogystal â disgrifiad swydd mwy eglur, teimlwyd y gellid 
datblygu sgiliau cynghorwyr ymhellach drwy fanteisio ar ddulliau goruchwylio a 
mentora cymheiriaid, a thrwy hyfforddiant ar y cyd ar draws awdurdodau a gyda 
swyddogion. 
 
4.7.11 Roedd y rhan fwyaf o'r sylwadau i'r perwyl hwn yn ymwneud ag amrywiaeth 
mewn democratiaeth, gyda thuag un rhan o bedair o'r rheini a atebodd y cwestiwn 
hwn yn gwneud sylwadau ar y mater hwn. Daeth yr ymatebion hyn oddi wrth 
awdurdodau lleol, aelodau o'r cyhoedd, undebau llafur/partneriaid cymdeithasol, 
Cynghorau Tref a Chymuned a rheoleiddiwr. 
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4.7.12 O'r rheini a ymatebodd, cydnabuwyd ei bod yn her denu trawsdoriad o bobl i'r 
rôl oherwydd ei bod yn anodd i unigolion gynnal cydbwysedd rhwng eu cyflogaeth ac 
ymgymryd â rôl y cynghorydd. Dywedwyd bod elfennau megis help gyda chostau 
cyfrifoldebau gofalu a pholisïau sy'n ystyriol o deuluoedd yn bethau a allai helpu i 
ddenu mwy o amrywiaeth o bobl. O ran annog unigolion â theuluoedd i sefyll i fod yn 
gynghorwyr, teimlwyd y byddai hyn yn fwy tebygol pe byddai'r rôl yn cael ei 
phroffesiynoli, yn cael ei gwneud yn un amser llawn ac yn cael ei thalu'n unol â 
hynny. O ran y rôl fel y mae ar hyn o bryd, byddai cyfarfodydd ar adegau sy'n fwy 
ystyriol o deuluoedd, er enghraifft gyda'r hwyr, hefyd yn galluogi'r rheini sy'n gweithio 
yn ystod y dydd i ymgymryd â hi. 
 
4.7.13 Nodwyd hefyd fod cael mwy o wybodaeth cyn etholiadau am beth yn union yw 
rôl cynghorydd ac am y broses ddemocrataidd yn fwy cyffredinol yn bwysig i ddenu 
grŵp ehangach o bobl i ystyried bod yn gynghorydd. At hynny, byddai sefydlu a 
chyhoeddi fframwaith cydnabyddiaeth ariannol priodol cyn yr etholiadau yn 
ddeniadol i amrywiaeth ehangach o ymgeiswyr posibl, a byddai'n helpu unigolion i 
benderfynu a fyddai'r rôl o ddiddordeb iddynt. 
 
4.7.14 Gwelodd un undeb llafur/partner cymdeithasol gyfle i gynnal grwpiau ffocws 
gydag unigolion o wahanol statws economaidd-gymdeithasol ag iddynt nodweddion 
gwarchodedig, i drafod pam nad ydynt wedi ceisio cael eu hethol. Cododd y partner 
undebau llafur/cymdeithasol y mater o bwysigrwydd ymgysylltu fwyfwy â phobl ifanc, 
a chafodd y farn hon ei mynegi gan aelod o'r cyhoedd hefyd. Cododd Cyngor Tref a 
Chymuned y mater o bwysigrwydd addysgu hanes gwleidyddol yn yr ysgol fel ffordd 
o apelio at gynulleidfa iau. Cynigiodd yr ymatebwyr hefyd bennu terfyn oedran a rhoi 
cap o 10 mlynedd ar y tymor i annog talent newydd a chynrychiolaeth ddemocrataidd 
ehangach. 
 
4.7.15 Rhoddodd nifer bach o ymatebwyr i'r cwestiwn hwn sylwadau fod angen 
cefnogaeth ychwanegol, technolegol, ymchwil a gweinyddol ar gynghorwyr. 
Dywedodd nifer bach o awdurdodau lleol hefyd y byddai wardiau mwy o faint yn 
golygu llai o gynghorwyr, er mai rhai amser llawn fyddai'r rheini, a dywedont y byddai 
hyn yn lleihau democratiaeth ac yn symud democratiaeth ymhellach oddi wrth y bobl. 
 
 
C8 
a) A oes unrhyw bwerau eraill y dylid eu rhoi i lywodraeth leol? Os oes, beth 
ydyn nhw? 
 
b) A oes rhyddid neu hyblygrwydd eraill y dylid eu rhoi i lywodraeth leol? Os 
oes, beth ydyn nhw? 
 
4.8.1 Atebodd bron hanner yr ymatebwyr y cwestiwn hwn. Roedd tua un rhan o 
bump o'r ymatebwyr yn awdurdodau lleol, roedd tua 10 y cant yn Gynghorau Tref a 
Chymuned a chafwyd tua un rhan o dair o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn gan aelodau 
o’r cyhoedd. Nid oedd rhai o'r ymatebwyr wedi gwahaniaethu rhwng rhyddid a 
hyblygrwydd a phwerau eraill, na nodi’n glir pa un ohonynt yr oeddynt yn ei geisio, 
felly mae'r ymatebion i'r cwestiynau hyn wedi'u crynhoi ar y cyd. 
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4.8.2 O'r rheini a ymatebodd, roedd y mwyafrif un ai'n amlwg yn croesawu pwerau, 
rhyddid neu hyblygrwydd newydd i lywodraeth leol neu'n cyfleu'n anuniongyrchol 
ymateb cadarnhaol drwy awgrymu pwerau, rhyddid neu hyblygrwydd penodol y 
gellid eu rhoi. Nododd rhai ymatebwyr bod diffyg manylion yn y Papur Gwyrdd 
ynghylch y weledigaeth. 
 
4.8.3 Nododd tua 15 y cant o'r rheini a ymatebodd yn glir na ddylid rhoi unrhyw 
bwerau, rhyddid na hyblygrwydd newydd i lywodraeth leol, neu dywedont nad oedd 
ganddynt unrhyw awgrymiadau. O'r rheini a roddodd eu barn am y rheswm pam na 
ddylid rhoi unrhyw bwerau, rhyddid neu hyblygrwydd newydd i lywodraeth leol, roedd 
eu sylwadau'n cynnwys awgrymu y dylid cadw rhai cyfrifoldebau'n rhanbarthol neu'n 
genedlaethol yn hytrach nag ar lefel llywodraeth leol; bod gan lywodraeth leol ormod 
o bwerau ar hyn o bryd; ac nad yw'r pwerau presennol yn cael eu defnyddio yn y 
ffordd fwyaf effeithiol. 
 
4.8.4 Gwnaed nifer o awgrymiadau am y pwerau, y rhyddid neu'r hyblygrwydd eraill 
y dylai llywodraeth leol eu cael. Roedd y rhain yn amrywio ar draws nifer o feysydd 
ac o ran eglurder a manylder. Mae'r ymatebion wedi'u grwpio fesul thema lle bo'n 
bosibl, ac mae'r rhain yn cynnwys pwyntiau a wnaed gan un ymatebydd penodol 
ynghyd â rhai a wnaed gan fwy nag un ohonynt. Mae'r themâu hyn yn cynnwys: 
 

 Materion ariannol – gan gynnwys system drethu leol (cadw'r pwerau 
presennol ac opsiynau codi trethi ychwanegol); swyddogaethau bancio 
manwerthu; ardrethi busnes; llacio trefniadau grantiau; codi tâl; hyblygrwydd o 
ran defnyddio cronfeydd a grantiau penodol; y grant cynnal refeniw; benthyca 
a'r gallu i bennu cyllidebau diffyg ar gyfer prosiectau penodol lle byddai budd 
hirdymor; a phŵer i gynhyrchu elw drwy swyddogaethau'r cyngor er mwyn ei 
ailfuddsoddi. 

 Iechyd a gofal cymdeithasol – gan gynnwys iechyd y cyhoedd; gofal iechyd yn 
y gymuned; craffu ac integreiddio agosach. 

 Addysg a sgiliau – gan gynnwys rhagor o bwerau ar gyfer rheoli ysgolion â 
pherfformiad isel; rheolaeth dros y defnydd o asedau ysgolion er budd 
cymunedol; penodiadau staff; ac addysg bellach ac uwch. 

 Cynllunio – cynyddu'r pwerau a'r hyblygrwydd dros y broses a 
phenderfyniadau; ac adolygu'r pwerau ar gyfer gwaredu a datblygu tir. 

 Tai – gan gynnwys benthyca i adeiladu tŷ; integreiddio ag iechyd a gofal 
cymdeithasol; a rôl awdurdodau lleol o ran tai cymdeithasol. 

 Llywodraethiant a chydweithio – gan gynnwys y gallu i sefydlu cyd-bwyllgorau 
â gwasanaethau cyhoeddus eraill; mwy o integreiddio rhwng cyrff cyhoeddus; 
rhyddid i ddewis pwy i gydweithio â nhw yn hytrach na dull gorfodol; 
symleiddio'r trefniadau adrodd a llywodraethiant ar gyfer fframweithiau polisi a 
gofynion statudol amrywiol; mwy o ddisgresiwn lleol; hyblygrwydd dros 
fodelau cyflenwi; a diddymu Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 fel bod 
modd ail-ddosbarthu adnoddau a gweithredu trefniadau mwy cymesur ar 
gyfer archwilio ac asesu. 

 Trafnidiaeth, datblygu economaidd, seilwaith ac annog twf busnesau. 

 Trefniadau etholiadol – gan gynnwys y gallu i osod dyddiadau eu hunain, 
diddymu cynghorau'n gynnar a chynnig cynigion o ddiffyg hyder (ond 
dywedodd un ymatebydd fod rhaid cael cysondeb ledled Cymru). 

 Materion amgylcheddol – gan gynnwys ailgylchu gwastraff. 
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 Mewnfudo – yn benodol, pwerau i ymyrryd mewn penderfyniadau. 

 Pŵer i ddiddymu adrannau o Ddeddf yr Iaith Gymraeg mewn ardaloedd lle 
nad ydynt yn cael eu defnyddio llawer. 

 Gofyniad i lunio cynlluniau cynghori ar gyfraith llesiant cymdeithasol ar y cyd i 
gyfrannu at benderfyniadau ynglŷn â grantiau a chomisiynu. 

 
4.8.5 Awgrymodd nifer bach o'r ymatebwyr ddatganoli mwy o bwerau i Gynghorau 
Tref a Chymuned neu y dylai'r pwerau ddilyn egwyddor sybsidiaredd a bod ar gael ar 
y lefel briodol ar gyfer y penderfyniad sy'n cael ei wneud. 
 
4.8.6 Cyfeiriodd rhai o’r awdurdodau lleol a ymatebodd at awgrymiadau a 
gyflwynwyd yn flaenorol ar gyfer pwerau a hyblygrwydd newydd gan arweinwyr 
llywodraeth leol, yn dilyn gwahoddiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol 
a Gwasanaethau Cyhoeddus iddynt amlinellu'r pwerau a'r hyblygrwydd eraill sydd eu 
hangen arnynt. Roedd yr ymatebion hyn yn cynnwys ystod eang o feysydd gan 
gynnwys materion ariannol, iechyd y cyhoedd a thrafnidiaeth. 
 
4.8.7 O ran amseru'r broses o drosglwyddo pwerau, rhyddid neu hyblygrwydd 
newydd, dywedodd rhai o'r ymatebwyr fod angen y pwerau newydd nawr, ond 
awgrymodd nifer bach o'r ymatebwyr y dylai hyn ddigwydd maes o law. 
 
4.8.9 Cyfeiriodd tua 15 y cant o'r ymatebwyr i'r cwestiwn hwn yn benodol at y 
bwriad a amlinellwyd yn y Papur Gwyrdd i ddeddfu ar gyfer y pŵer cymhwysedd 
cyffredinol i brif gynghorau sy'n uno, a chynghorau cymuned sy'n bodloni'r meini 
prawf cymhwysedd. Roedd pob un yn cefnogi'r pŵer cyffredinol, ond dywedodd rhai 
o’r ymatebwyr a gyfeiriodd at hyn na ddylai hyn, nac unrhyw bwerau eraill yn 
gyffredinol, fod yn gyfyngedig i'r awdurdodau hynny sy'n uno yn unig. 
 
4.8.10 Tynnodd rhai o’r ymatebwyr sylw hefyd at yr egwyddorion cyffredinol i'w 
hystyried wrth roi mwy o bwerau, rhyddid neu hyblygrwydd i lywodraeth leol. Er 
enghraifft, awgrymodd nifer bach o'r ymatebwyr y dylid cynnal hyblygrwydd a 
disgresiwn lleol wrth arfer pwerau, ac nad yw un dull yn addas i bawb. I'r 
gwrthwyneb, roedd nifer bach o'r ymatebwyr yn galw am gysondeb o ran y ffordd y 
caiff pwerau presennol a'r dyfodol eu defnyddio gan lywodraeth leol. Dywedodd nifer 
bach o'r ymatebwyr y dylid ystyried y capasiti lleol i arfer pwerau newydd, ac y dylid 
gwrando ar gymunedau. 
 
4.8.11 Roedd y pwyntiau cyffredinol eraill a godwyd mewn ymateb i'r cwestiwn hwn 
yn cynnwys yr angen am eglurder ar holl bwerau a dyletswyddau llywodraeth leol; yr 
angen i ddeall sut y byddai unrhyw newidiadau'n effeithio ar sefydliadau 
gwasanaethau cyhoeddus eraill; na ddylai unrhyw bwerau eraill roi ardaloedd tlotach 
o dan anfantais; y dylai cyllido teg gyd-fynd â phwerau newydd; ac y dylid diogelu 
hawliau gweithwyr. 
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C9 
a) Pa feysydd sy'n cynnig y cwmpas mwyaf i rannu gwasanaethau trafodiadol? 

 
4.9.1 Atebodd bron i ddau ran o bump o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. Daeth 
mwyafrif yr ymatebion oddi wrth aelodau o’r cyhoedd (dwy ran o bump) ac 
awdurdodau lleol (un rhan o bump). 
 
4.9.2 Roedd mwyafrif y rhanddeiliaid yn cydnabod potensial cydwasanaethau ond 
roedd llawer yn cytuno y dylid gwneud achos busnes cadarn cyn bwrw ymlaen ag 
unrhyw drefniadau ar y cyd, ac y dylai fod yn amlwg beth yw 'gwasanaethau 
trafodiadol'. Nodwyd hefyd fod angen cymryd pwyll nad yw'r cynnydd i'r costau a'r 
cymhlethdod yn dirymu'r budd ariannol. 
 
4.9.3 Mynegwyd pryder gan rai rhanddeiliaid am y swyddi y gellid eu colli drwy 
sefydlu cydwasanaethau a phe byddai'r trefniadau i rannu yn mynd rhagddo, na 
ddylid trefnu'r gwasanaethau hyn yn allanol. 
 
4.9.4 Roedd nifer o'r ymatebwyr o'r farn y dylid sicrhau bod atebolrwydd 
democrataidd clir ar waith cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer cydwasanaethau. 
Roedd gan rai ymatebwyr bryderon penodol am yr anfodlonrwydd presennol yn y 
gwasanaeth iechyd ac y dylid ystyried hyn wrth wneud trefniadau ar gyfer y 
gwasanaethau hyn. 
 
4.9.5 Er bod y mwyafrif o’r ymatebwyr yn gallu gweld bod llunio cydwasanaethau 
eraill yn bosibilrwydd, roedd rhai o'r farn na fyddai angen trefniadau ychwanegol i 
rannu gwasanaethau os byddai'r uno'n cael ei wneud yn iawn. 
 
4.9.6 Awgrymodd yr ymatebwyr ystod eang o wasanaethau a fyddai, o bosibl, yn 
addas i'w rhannu. Rhestrir yr holl wasanaethau y byddai'n bosibl iddynt rannu 
gwasanaethau trafodiadol isod. 
 

 Rheoli asedau, Eiddo / Ystadau 

 Prosesu bathodynnau glas 

 Gofal plant i'r gweithlu 

 Trwyddedu plant mewn cyflogaeth 

 Canolfannau cyswllt 

 Casglu'r dreth gyngor ac ardrethi annomestig 

 Rheoli Dyledwyr a Chredydwyr 

 Prosesu ceisiadau ar gyfer y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) 

 Addysg 

 Ynni 

 Cynllunio amgylcheddol 

 Gwasanaethau cyfreithiol a chyllid 

 Iechyd a diogelwch 

 Gofal iechyd a gofal cymdeithasol  

 Dylunio ac adeiladau priffyrdd 

 Budd-daliadau tai 

 Adnoddau dynol, y gyflogres, gweinyddu pensiynau, recriwtio, dysgu a 
datblygu / hyfforddiant 
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 TGCh a Chefnogaeth TGCh 

 Datblygiad diwydiannol 

 Archwiliadau mewnol 

 Cyfieithu 

 Trafnidiaeth teithwyr a gwasanaethau trafnidiaeth 

 Rheoli perfformiad 

 Rheoli adeiladu a Chynllunio 

 Caffael a Phrosesu archebio 

 Gwasanaethau gwastraff  
 
b) Beth yw'r ffordd orau o ddatblygu trefniadau o'r fath? 

 
4.9.7 Atebodd un rhan o dair o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. Roedd y farn yn 
rhanedig o ran y trefniant gorau o fynd ati i ddatblygu cydwasanaethau. Roedd 
mwyafrif yr awdurdodau lleol hynny a ymatebodd o'r farn y dylid datblygu unrhyw 
drefniadau ar y cyd yn rhanbarthol rhwng yr awdurdodau eu hunain. Credai llawer o'r 
awdurdodau lleol fod ganddynt yr wybodaeth a'r arbenigedd perthnasol i bennu orau 
ba wasanaethau fyddai â'r potensial i gydweithio, ac roeddynt o'r farn y dylid osgoi 
defnyddio un dull sy'n addas i bawb. Ni ddylid trefnu cydwasanaethau ym marn rhai. 
 
4.9.8 Roedd cyfran fawr o'r ymatebwyr hefyd o'r farn y dylai unrhyw benderfyniadau 
ynghylch y cydwasanaethau ddod yn uniongyrchol o Lywodraeth Cymru, gyda 
pholisi a chanllawiau clir, cefnogaeth ariannol a mynediad at sgiliau ac adnoddau 
arbenigol. 
 
4.9.9 Dywedwyd y dylai deddfwriaeth sicrhau'r hyblygrwydd pennaf ar gyfer 
cydweithio i gyflawni swyddogaethau swyddfa gefn ar draws y sector cyhoeddus 
cyfan ee y gallu i ddarparu gwasanaethau tirfesur a gwasanaethau cyfreithiol ar 
gyfer eiddo ar draws pob cangen o'r sector cyhoeddus. 
 
4.9.10 Awgrymwyd y gallai sefydlu cydwasanaethau helpu i ddatblygu arbenigedd 
pellach yng ngweithlu Cymru ar yr amod y byddai digon o hyfforddiant a chyfleoedd i 
ddatblygu ar gael. Cynigiodd yr ymatebwyr y dylid lleoli gweithrediadau'r 
cydwasanaethau newydd yn y rhannau cymharol ddifreintiedig o Gymru – yn 
enwedig y rhannau hynny sydd â lefelau uwch na'r cyfartaledd o anweithgarwch 
economaidd, diweithdra neu dangyflogaeth. 
 
4.9.11 Awgrymwyd hefyd y byddai angen corff cyhoeddus i gynnal gweithgarwch 
cydwasanaethau ac y dylai pŵer statudol cyffredinol a hyblyg fod ar gael i 
weinidogion sefydlu cyrff i ddarparu cydwasanaethau ledled y sector cyhoeddus, gan 
weithio ar draws cyrff cyhoeddus Cymru. Dylai'r rheoliad wneud darpariaeth i 
randdeiliaid enwebu aelodau eu byrddau rheoli, ac ar gyfer cyfethol neu benodi 
aelodau annibynnol sy'n meddu ar sgiliau arbenigol. 
 
4.9.12 Awgrymwyd hefyd y gellid defnyddio Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i 
ddatblygu cydwasanaethau yn gynnar os caiff hyn ei integreiddio'n gywir ag unrhyw 
drefniadau i'r dyfodol. 
 
4.9.13 Cafodd y sylwadau cysylltiedig canlynol hefyd eu nodi pan ofynnwyd sut y 
gellid gwneud trefniadau o'r fath: 
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 Dechrau gyda model rhanbarthol a'i ehangu, edrych ar y ffiniau presennol. 

 Addasu awdurdodau lleol at ddibenion gwahanol fel asiantaethau cyflenwi 
neu ddarparu drwy un sefydliad â fframwaith atebolrwydd cyffredin ac un 
gyllideb. 

 Darparu cydwasanaethau drwy atebion TG megis TASCOMI ar gyfer 
gwasanaethau diogelu'r cyhoedd i ddechrau. 

 Defnyddio un Awdurdod Lleol a fydd yn lletya gyda threfniadau clir a rhwymol 
rhwng awdurdodau er mwyn bod mor glir â phosibl o ran y cyfrifoldebau, y 
cyfraniadau ariannol, y trosolwg democrataidd a'r atebolrwydd. 

 Ystyried Cymru fel un ardal neu ranbarth cyfan ar gyfer darparu 
gwasanaethau er enghraifft gallai Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol redeg gwasanaethau cymdeithasol. Cyfle i ddarparu addysg ar 
sail consortia rhanbarthol. 

 Roedd rhai o'r farn y gellid gwneud mwy drwy bartneriaethau cymunedol a 
threfnu gwasanaethau'n allanol. 

 Roedd eraill o'r farn y dylid rhoi cymorth ariannol yn ei le ar gyfer darparu 
cydwasanaethau. 

 
 
C10  
a) Er mwyn sicrhau ein bod yn datblygu dull cyson ar draws Cymru, lle bo 
cysondeb yn bwysig, sut ydych chi'n meddwl fyddai orau i ddarparu'r cyngor 
a'r cymorth ar y materion hyn?  
 
4.10.1 Atebodd tua un rhan o dair o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. O'r rheini, nid oedd 
tua un rhan o ddeg yn cefnogi'r angen am gysondeb; cafwyd yr ymatebion hyn yn 
bennaf gan awdurdodau lleol ac aelodau o’r cyhoedd. Roedd yr ymatebion hyn yn 
rhoi mwy o bwys ar hyblygrwydd a phenderfyniad lleol na chysondeb. Tynnwyd sylw 
at y costau a’r amhariad a fyddai’n annatod o uno yn ymatebion rhai o’r awdurdodau 
lleol. Nodwyd mewn ymatebion eraill fod angen cytuno lle i gydweithio'n lleol, i roi 
mwy o ystyriaeth i awdurdodau lleol bach a mynd i'r afael â'r goblygiadau ar draws y 
gwasanaeth cyhoeddus. 
 
4.10.2 Roedd mwyafrif helaeth yr ymatebion i'r cwestiwn hwn yn nodi'r pethau 
ymarferol y gellid eu gwneud i roi cyngor a chymorth, a chafwyd ymatebion gan yr 
holl sectorau. Roedd nifer o themâu eang yn y meysydd a nodwyd, ac ym mhob 
achos, roedd cyfanswm nifer yr ymatebion a ganolbwyntiodd ar un thema yn fach. 
Ceir crynodeb o'r themâu bras gan yr ymatebwyr isod: 
 

 Nodwyd pwysigrwydd cysondeb yn gyffredinol mewn rhai ymatebion gan y 
cyhoedd a sefydliadau eraill, ynghyd â'r angen i drin pobl yn gyfartal ac yn 
deg. Roedd hyn yn cynnwys ymateb a ddywedodd bod dulliau gwahanol yn 
rhwystro buddsoddiadau. 

 Tynnwyd sylw at bwysigrwydd cyfeiriad clir gan Lywodraeth Cymru neu ar y 
cyd rhwng Llywodraeth Cymru a CLlLC, a gwelwyd hyn mewn nifer o 
ymatebion gan y cyhoedd, partneriaid cymdeithasol, Cynghorau Tref a 
Chymuned a sefydliadau eraill. 
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 Gwnaeth rhai o’r ymatebwyr un ai nodi'r angen am becyn o gymorth 
cyffredinol wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru neu fod angen iddi ddarparu 
canllawiau clir. Cafwyd yr ymatebion hyn gan yr holl sectorau, gan gynnwys 
awdurdodau lleol, partneriaid cymdeithasol a'r sector gwirfoddol. Dywedwyd 
mewn un ymateb yn benodol fod angen cyllid ar gyfer diswyddiadau 
gwirfoddol. Ynghyd â chyfeiriadau at ganllawiau, roedd yr ymatebion hefyd yn 
gwneud sylw bod pethau megis meincnodi a fforymau ymarfer yn ddefnyddiol. 

 Nodwyd yr angen am gyfathrebu clir mewn rhai ymatebion gan Gynghorau 
Tref a Chymuned, y cyhoedd a sefydliadau eraill. Roeddynt yn sôn am ystod 
o sianeli y gellid eu gweithredu. Tynnodd un ymatebydd sylw at bwysigrwydd 
ymgysylltu'n uniongyrchol â'r staff yr effeithir arnynt gan unrhyw newidiadau. 

 Cafodd y cwmpas i ddatblygu cydwasanaethau neu i uno platfformau TG, 
mewn rhai achosion, fel mater ar wahân i uno, ei drafod mewn amryw o 
ymatebion. Cafwyd yr ymatebion hynny gan awdurdodau lleol, Cynghorau 
Tref a Chymuned, aelodau o’r cyhoedd a sefydliadau eraill. 

 Dywedodd rhai ymatebwyr, aelodau o’r cyhoedd neu'r sector gwirfoddol yn 
bennaf, fod angen cynnwys y cyhoedd yn y broses. Awgrymwyd amrywiol 
ddulliau gan gynnwys sefydlu panel o ddinasyddion ar lefel Llywodraeth 
Cymru a chynnal cyfarfodydd cyhoeddus. Amlygwyd mewn un ymateb hefyd 
fod angen addysgu ynghylch bod yn ddinesydd effeithiol. 

 
4.10.3 Gwnaed nifer o awgrymiadau eraill. Roedd y rhain yn cynnwys yr angen am 
gymorth i gefnogi gwleidyddion drwy'r broses; cysylltu â rhanbarthau sy'n wynebu 
heriau tebyg a dysgu ganddynt; defnyddio Busnes Cymru; defnyddio safon rheoli 
ansawdd ISO; sicrhau y gallai Powys gael mynediad at gymorth hefyd; recriwtio 
cronfa o staff medrus; cytuno ar safonau ac yna dwyn yr awdurdodau lleol i gyfrif 
arnynt a safoni'r gwaith o gyflenwi gwasanaethau statudol. Awgrymodd un ymateb 
hefyd y dylid cael un cyngor yng Nghymru. 
 
b) Oes unrhyw heriau neu gyfleoedd eraill yn deillio o newid strwythurol neu 
ddarparu pwerau a hyblygrwydd ychwanegol nad ydynt wedi eu nodi uchod? 
Os oes angen cymorth ar y meysydd hyn, ym mha ffordd y dylid rhoi'r cymorth 
hwnnw? 

 
4.10.4 Atebodd ychydig dros 30 y cant o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. O'r rhain, 
roedd cyfran fach un ai'n anghytuno â'r cwestiwn gan nad oeddynt yn cytuno ag uno 
neu wedi nodi nad oedd unrhyw gyfleoedd eraill. Cafwyd yr ymatebion hyn gan 
aelodau o’r cyhoedd, Cynghorau Tref a Chymuned ac un awdurdod lleol. Gwnaeth 
nifer bach arall o'r ymatebwyr nad oedd yn cefnogi uno fanteisio ar y cyfle i fynegi 
pryder a fyddai unrhyw gymorth yn gallu goresgyn yr heriau sy’n gysylltiedig ag uno. 
 
4.10.5 Nododd dau awdurdod lleol hefyd mai'r gwir her oedd yr angen am gyllid 
ychwanegol. Roedd mwy nag un o'r ymatebion yn herio'r awgrym y dylai rhagor o 
bwerau fod yn amodol ar uno. Roedd rhai o'r ymatebion yn chwilio am ffocws ar y 
cwestiynau strategol mawr gan gynnwys y weledigaeth ar gyfer llywodraeth leol, yr 
angen i arloesi a materion megis rheoli'r galw a newid gwasanaethau. 
 
4.10.6 Nodwyd yn yr ymatebion eraill ystod eang iawn o feysydd lle'r oedd heriau 
neu gyfleoedd eraill, a chynigiwyd syniadau ar gyfer cymorth a fyddai'n ddefnyddiol. 
Rhestrir y prif feysydd a nodwyd isod: 



41 

 

 

 Tynnwyd sylw at bwysigrwydd cyfathrebu mewn rhai ymatebion. 

 Nodwyd bod angen cysoni tâl a dulliau cenedlaethol o adleoli a dileu 
swyddi mewn rhywfaint o ymatebion gan awdurdodau lleol. Tynnwyd sylw 
hefyd at bwysigrwydd partneriaeth gymdeithasol a'r cwmpas i ganfod staff 
yn fewnol. 

 Codwyd y pwynt ynghylch cysoni'r dreth gyngor gan awdurdodau lleol ac 
mewn ymateb gan sefydliad arall. Gwnaed y pwynt hefyd ynghylch cysoni 
ffioedd a chostau. 

 Soniwyd fod angen gorwel cynllunio ariannol hwy a bod angen hefyd 
gydbwysedd gwell o ran cyllid ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. 
Dywedwyd mewn ymateb arall fod angen i awdurdodau lleol fynd ati i 
gynllunio eu cyllidebau'n well, a chymryd camau craffu mwy effeithiol. 

 Tynnwyd sylw at gyfleoedd ar gyfer trefnu cydwasanaethau a crybwyllwyd 
cyfieithu fel un maes lle byddai hynny'n bosibl. 

 Soniwyd am bwysigrwydd sicrhau bod cyfleoedd i annog y defnydd o'r 
Gymraeg a datblygu sgiliau ieithyddol. 

 Nodwyd bod angen cymorth i staff a'r rheini yr effeithir arnynt gan y 
newidiadau arfaethedig. Dywedwyd hefyd fod angen cefnogi gwleidyddion 
drwy'r broses o newid. 

 Dywedwyd bod angen system drethu fwy blaengar a fyddai'n caniatáu 
mwy o fuddsoddiad mewn ardaloedd mwy difreintiedig. 

 Tynnwyd sylw at y cyfle i integreiddio gofal cymdeithasol ac iechyd fwyfwy 
a chysylltu hynny â thai. 

 
4.10.7 Roedd nifer bach o ymatebion yn tynnu sylw at faterion eraill, gan gynnwys: 
 

 cydnabod rôl parciau cenedlaethol. 

 bod angen i ganolbwyntio ar yr amgylchedd a'n hadnoddau naturiol. 

 bod achos dros roi ffocws lleol i Gynlluniau Datblygu Lleol. 

 pwysigrwydd edrych ar yr achos dros newid yn y gwasanaethau 
cyhoeddus cyfan ar yr un pryd. 

 bod angen cael gwared ar gwangos. 

 bod angen mynd i'r afael â threfniadau cyflogaeth ar gyfer athrawon. 
 
c) Pa un o'r materion a nodwyd uchod neu yn eich ymateb ddylai gael 
blaenoriaeth i'w ddatrys yn gynnar? 
 
4.10.8 Atebodd tua 30 y cant o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn ac roedd y 
blaenoriaethau a nodwyd yn amrywio. 
 
4.10.9 Roedd rhai ymatebion yn dweud mai'r flaenoriaeth oedd peidio ag uno, un ai'n 
gyffredinol neu mewn perthynas ag awdurdodau lleol penodol. Cafwyd yr ymatebion 
hyn gan gymysgedd o'r cyhoedd, Cynghorau Tref a Chymuned ac awdurdodau lleol. 
Gwnaeth nifer tebyg o ymatebion ddatgan mai uno ddylai fod yn flaenoriaeth neu 
‘fwrw ati’ i wneud hynny cyn gynted â phosibl. Cafwyd yr ymatebion hyn gan y 
cyhoedd, Cynghorau Tref a Chymuned a'r sector gwirfoddol. Dywedwyd mewn mwy 
nag un o'r ymatebion fod angen penderfynu ar y rhanbarthau neu’r ardaloedd 
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awdurdodau lleol yn gyntaf ac roedd ymateb arall yn cynnig mynd ati fesul cam. 
Awgrymodd rhai ymatebion mai Llywodraeth Cymru ddylai bennu'r blaenoriaethau. 
 
4.10.10 Roedd mwyafrif yr ymatebion eraill yn cynnig awgrymiadau ar gyfer 
meysydd ddylai fod yn flaenoriaeth. Amlinellir y themâu yn yr ymatebion isod: 
 

 Materion y gweithlu – roedd y blaenoriaethau a nodwyd yn cynnwys materion 
megis cynllun diswyddo gwirfoddol cenedlaethol; archwiliad sgiliau 
cenedlaethol; Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 
1981; datblygu cyflog ac amodau safonol; datblygu cynllun i'r gweithlu; 
sicrhau nad oedd diswyddiadau gorfodol a rhewi penodiadau i lywodraeth 
leol. Cafwyd yr ymatebion hyn gan awdurdodau lleol, partneriaid cymdeithasol 
a Chynghorau Tref a Chymuned. 

 Codwyd y mater o ddatblygu amcangyfrif ystyrlon o'r gost o uno a darparu'r 
cyllid ar ei gyfer mewn nifer o ymatebion. Cafwyd y rhain gan awdurdodau 
lleol, Cynghorau Tref a Chymuned ac aelod o'r cyhoedd. Gofynnodd mwy nag 
un awdurdod lleol hefyd sut y byddai unrhyw fylchau mewn capasiti yn cael eu 
llenwi. 

 Tynnwyd sylw at faterion yn ymwneud â'r broses ddemocrataidd a chafodd 
pob blaenoriaeth a awgrymwyd ei chrybwyll mewn un ymateb. Roedd y rhain 
yn cynnwys y pwysigrwydd o fynd i'r afael â diffyg democrataidd ac ysgogi 
dadl wleidyddol leol; craffu'n effeithiol ar y broses bontio; yr angen i leihau 
nifer y cynghorwyr a'r angen am dymhorau penodol ar gyfer cynghorwyr. 

 
4.10.11Roedd rhai ymatebion yn dweud bod meysydd gwasanaeth penodol, er 
enghraifft tai, yn flaenoriaeth neu’n dweud mai cynnal dadl ar ddarparu 
gwasanaethau a phwerau ddylai fod yn flaenoriaeth. Cafwyd ymatebion unigol a 
oedd yn canolbwyntio ar flaenoriaethu materion eraill gan gynnwys: cyfathrebu â 
dinasyddion; 'cael gwared ar' gwangos; datblygu un dull o fynd ati i gaffael; mynd i'r 
afael â newid ar draws y gwasanaeth cyhoeddus cyfan ac ar yr un pryd; 
canolbwyntio ar ddiben llywodraeth leol; rhoi fframwaith newid clir a chefnogol ar 
waith a mynd i'r afael â materion trawsffiniol. 
 
 
C11. Hoffem wybod eich barn am ba effeithiau y byddai’r cynigion yn yr 
ymgynghoriad hwn yn eu cael ar y Gymraeg, yn enwedig ar y cyfleoedd i bobl 
ddefnyddio’r iaith ac o ran peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg. 
 
a) Beth fyddai’r effeithiau yn eich barn chi? 

 
4.11.1 Atebodd ychydig mwy nag un rhan o dair o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. 
Roedd yr ymatebion yn dangos cydbwysedd gweddol gyfartal rhwng y rheini a oedd 
o'r farn y byddai'r effeithiau'n gadarnhaol, y rheini a oedd o'r farn y byddai'n niwtral 
a'r rheini a oedd o'r farn y byddai'n negyddol. 
 
4.11.2 Crynodeb o'r farn gadarnhaol gan yr ymgyngoreion 
 

 Byddai'n darparu cyfle i sicrhau gwell cydbwysedd rhwng y Gymraeg a'r 
Saesneg. Byddai pob awdurdod lleol yn ddwyieithog. 
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 Mae potensial i gyflwyno mwy o siaradwyr Cymraeg i ddemograffeg sirol 
cyffredinol. 

 Dylai roi mwy o gyfle i'r holl weithwyr ddefnyddio'r Gymraeg. 

 Dylai awdurdodau mwy eu maint gael mwy o adnoddau i hyrwyddo'r 
Gymraeg, drwy arbedion maint. 

 Byddai'n gyfle i gryfhau gwasanaethau dwyieithog a defnyddio'r Gymraeg fel 
yr iaith weinyddu. 

 Bydd manteision ariannol i uno ar gyfer awdurdodau lleol mewn perthynas â 
pharhau i ddarparu gwasanaethau dwyieithog. 

 Mae manteision i grwpio poblogaethau Cymraeg eu hiaith gyda'i gilydd yn yr 
adrannau etholiadol newydd. 

 
4.11.3 Crynodeb o'r farn negyddol gan yr ymgyngoreion 
 

 Y posibilrwydd y caiff siroedd sydd â gwahanol lefelau o ran y defnydd o'r 
Gymraeg, y ddarpariaeth a'r gwerthoedd diwylliannol eu huno. 

 Y potensial i erydu'r defnydd o'r Gymraeg fel yr iaith weinyddu. 

 Mae sefydliadau mwy eu maint yn fwy datgysylltiedig o'r cymunedau maent yn 
eu gwasanaethu ac felly bydd hyn yn cael effaith andwyol ar y Gymraeg. Mae 
cymunedau llai yn cael eu tanseilio a bydd hyn yn cael effaith negyddol ar y 
diwylliant a'r iaith. 

 Annog camau i gael eu cymryd i sicrhau nad yw'r defnydd o'r Gymraeg yn 
lleihau o ganlyniad i Ddiwygio Llywodraeth Leol. 

 Y potensial i wyro adnoddau i ffwrdd o wasanaethau Cymraeg a tharged 
Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

 Mae'n amhosibl sicrhau cydraddoldeb ar gyfer yr ieithoedd ac arbedion cost 
ar yr un pryd. 

 Mae'r Gymraeg yn ddefnyddiol ond yn rhy ddrud inni ei fforddio; mae'r costau 
cydymffurfio yn peri i fusnesau droi eu cefn. Ni ddylid gorfodi'r Gymraeg. 

 Mae potensial y caiff rhwystrau eu gosod yn ffordd y rheini nad ydynt yn 
siarad Cymraeg, neu y gwahaniaethir yn eu herbyn, wrth iddynt geisio am 
swyddi mewn awdurdodau lleol. Yn anodd cael swydd ar y rheng flaen os nad 
ydych chi’n siarad Cymraeg – oni bai eich bod yn barod i ddysgu. Yn anodd 
denu talent addas i swyddi'r sector cyhoeddus a’r nifer cynyddol o bobl nad 
ydynt yn siarad Cymraeg yn cael eu dieithrio. 

 Mae'n debygol o gynyddu – gwastraff arian. Dylai awdurdodau lleol lle mae 
lefel y siaradwyr Cymraeg yn isel allu diddymu adran o Ddeddf yr Iaith 
Gymraeg i arbed arian. 

 Yn benodol i ranbarth: ni allaf weld sut y bydd y Gymraeg yn dioddef mwy nag 
y mae wedi gwneud eisoes yn y Gogledd-orllewin a’r Canolbarth a’r Gorllewin. 
Y broblem, ac nid yr ateb, yw polisïau cynllunio ac awdurdodau lleol. Ni fydd 
uno Sir y Fflint â Wrecsam yn ffafriol i'r Gymraeg. Peidiwch ag uno Caerffili a 
Chasnewydd. 

 
4.11.4 Crynodeb o'r farn niwtral gan yr ymgyngoreion 
 

 Mae pob awdurdod lleol yn ddarostyngedig i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 
a byddant yn parhau felly, ac ni fydd y cynigion yn cael unrhyw effaith. 
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 Ni dylai fod unrhyw effaith – mae'r iaith yn fater ar wahân y mae deddfwriaeth 
arall yn gymwys iddi. 

 Yn amherthnasol yng nghyd-destun Diwygio Llywodraeth Leol. 

 Mae angen darparu gwasanaethau yn newis iaith y defnyddiwr bob amser. 

 Dylid rheoli unrhyw newid yn ofalus. 

 Dylai'r holl wasanaethau cyhoeddus geisio cynnal lefelau uchel o ruglder yn y 
Gymraeg ond hefyd annog diwylliant Cymreig. Bydd hunan rymuso drwy 
lythrennedd ac addysg yn sicrhau bod cymunedau'n rhan gryf ac effeithiol o 
ddemocratiaeth. 

 Efallai mai'r peth gorau fyddai cynnal ymchwil benodol mewn perthynas â hyn, 
gan y gallai fod yno rai materion cymhleth. 

 Ni ddylai'r cyfleoedd sy'n codi drwy uno ffafrio un grŵp o weithwyr dros un 
arall. 

 Sicrhau nad yw Powys, fel awdurdod na fydd yn uno, yn cael ei drin yn 
annheg. 

 Rhoi cyllid ychwanegol ar gyfer sicrhau bod hyfforddiant ar y Gymraeg yn 
rhan annatod o waith Cynghorau, o bosibl drwy strategaeth y Gymraeg i staff. 

 Dim – bydd yr awdurdodau sy'n cynnwys cymunedau Cymraeg yn parhau i 
gefnogi'r defnydd o'r iaith ac ni fydd yr awdurdodau eraill yn gwneud hynny. 

 Dylai awdurdodau lleol allu optio allan o 'bopeth yn ddwyieithog' i arbed arian. 
Ystyried ieithoedd eraill? 

 
b) Sut y byddai modd cynyddu’r effeithiau cadarnhaol, neu liniaru’r effeithiau 
negyddol? 

 
4.11.5 Cafwyd ymateb gan tuag un rhan o bedair o'r ymatebwyr. Awgrymodd yr 
ymatebwyr y gellid cyflawni hyn: 
 

 drwy lynu at Safonau'r Gymraeg. 

 drwy gymryd camau rhagweithiol i sicrhau bod gan y gweithlu'r lefel briodol o 
sgiliau dwyieithog. 

 drwy ddarparu cwmpas ehangach o gyfleoedd dysgu a chyfleoedd i siarad 
Cymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth. 

 drwy ddarparu cyllid ychwanegol ar gyfer cynnal hyfforddiant Cymraeg. 

 drwy sicrhau mynediad cyfartal at y gwasanaethau ac at yr awdurdodau lleol 
yn gyffredinol yn y ddwy iaith. 

 drwy ystyried yr adroddiadau sicrwydd blynyddol gan Gomisiynydd y 
Gymraeg. Rhoi mwy o rôl i'r Comisiynydd. 

 drwy fod yn ymwybodol o ddiwylliant ieithyddol pob ardal awdurdod lleol sy'n 
bwriadu uno, a sicrhau bod gwahanol ardaloedd yn cydweddu â’i gilydd o 
safbwynt ieithyddol, wrth ystyried sut i fynd ati i ad-drefnu. 
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C12. Eglurwch hefyd sut y credwch y byddai modd ffurfio neu newid (os bydd 
angen) y cynigion yn yr ymgynghoriad hwn er mwyn arwain at effeithiau 
cadarnhaol, neu fwy o effeithiau cadarnhaol, ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, ac er mwyn 
peidio â chael effaith andwyol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg nac o 
ran trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

 
4.12.1 Atebodd ychydig llai nag un rhan o bedair o'r ymatebwyr y cwestiwn hwn. Yn 
bennaf, roedd yr ymatebwyr yn awgrymu enghreifftiau o sut i wella'r ffordd o 
ddefnyddio'r Gymraeg yn gyffredinol, er enghraifft: 
 

 Dylid bod yn rhagweithiol a hyrwyddo dysgu Cymraeg, gan gynnwys 
defnyddio enwau lleoedd Cymraeg yn unig ar arwyddion. 

 Dylai pob awdurdod lleol feddu ar adran sy'n delio â chydymffurfiaeth â Deddf 
yr Iaith Gymraeg a chael y staff priodol i ddarparu gwasanaethau dwyieithog. 

 Dylid sicrhau cysondeb o ran polisi'r Gymraeg. 

 Dylai awdurdodau lleol newydd hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg a chroesawu 
polisïau dwyieithog. 

 Byddai awdurdodau mwy o faint yn creu cyfran fwy cytbwys o'r ardaloedd sy'n 
siarad Cymraeg a Saesneg gan arwain at effeithiau cadarnhaol ar y Gymraeg 
mewn awdurdodau sy'n Saesneg eu hiaith yn bennaf ar hyn o bryd. 

 Gallai uno amharu ar y ffocws ar anghenion cymunedau – gellir lliniaru'r 
effeithiau negyddol drwy fynd ati i gydweithio mewn ffordd fwy hyblyg a 
pheidio â gorfodi uno. 

 Bydd y cyfle i ad-drefnu, ail-gynllunio a thrawsnewid y ffordd y darperir 
gwasanaethau yn gyfle euraid i awdurdodau lleol rannu eu profiadau o ran 
darparu gwasanaethau Cymraeg. Mae hefyd yn cynnig cyfle i ystyried dulliau 
newydd ac amgen o ddarparu gwasanaethau Cymraeg, ac felly hyrwyddo'u 
defnydd ohonynt. Dylid ystyried ffordd o'u galluogi i rannu gwybodaeth. 

 
4.12.2 Roedd rhai hefyd o'r farn bod diffyg mawr mewn capasiti yn rhai rhannau o 
Gymru, lle Saesneg yw'r brif iaith, i sicrhau cydraddoldeb o ran iaith ac roeddynt yn 
rhybuddio yn erbyn creu awdurdodau 'Cymraeg' neu 'Saesneg'. 
 
 
C13. Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant a gyhoeddir ochr yn ochr â’r 
ymgynghoriad yn amlinellu barn Llywodraeth Cymru ar effaith y cynigion sydd 
wedi’u cynnwys yn yr ymgynghoriad ar blant a phobl ifanc. Mae Llywodraeth 
Cymru yn ceisio barn am yr asesiad hwnnw. 
 
a) A oes unrhyw effeithiau cadarnhaol neu andwyol eraill sydd heb eu nodi yn 
yr asesiad? 
 
4.13.1 Cafwyd llai o ymatebion i’r cwestiwn hwn, gydag ychydig dros 20 y cant yn 
ymateb. Roedd mwyafrif y rheini a ymatebodd yn credu na fyddai unrhyw effaith, ac 
roedd rhai o'r farn y byddai'n effaith gadarnhaol. Lle mynegwyd pryderon, roedd y 
rhain yn canolbwyntio ar y risgiau o greu sefydliadau mwy eu maint ac roedd rhai 
ymatebwyr yn teimlo y gallai sefydliadau mwy eu maint fod yn fwy datgysylltiedig o'r 
cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Gallai felly fod yn haws iddynt anwybyddu 
pobl ar yr ymylon sydd wedi'u dadrymuso, gan gynnwys pobl ifanc. Roeddynt hefyd 
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o'r farn os byddai llai o Gynghorwyr, gallai hyn leihau'r cyfleoedd i ymgysylltu â'r 
broses ddemocrataidd ac y gallai effeithio ar hygyrchedd pe byddai gwasanaethau'n 
cael eu crynhoi mewn llai o leoliadau. 
 
4.13.2 Roedd pryder cyffredinol ynghylch sicrhau na fyddai unrhyw amhariad ar 
wasanaethau yn ystod unrhyw broses newid ac na fyddai effaith andwyol ar 
gyllidebau. Y teimlad oedd y gallai unrhyw amhariad ar wasanaethau effeithio ar 
blant a phobl ifanc, yn enwedig y rheini sy'n agored i niwed, pobl anabl, pobl ag 
anawsterau dysgu neu bobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Pwysleisiwyd yr angen 
gan rai i ddiogelu safonau gwasanaethau cymdeithasol. 
 
b) A ellid ail-lunio’r cynigion er mwyn cynyddu’r effeithiau cadarnhaol neu 
leihau unrhyw effeithiau andwyol posibl? 
 
4.13.3  Atebodd llai nag 20 y cant y cwestiwn hwn. Darparwyd yr awgrymiadau a 
ganlyn ynghylch y ffordd y gellid ail-lunio’r cynigion er mwyn cynyddu’r effeithiau 
cadarnhaol neu leihau unrhyw effeithiau andwyol posibl ar Blant a Phobl Ifanc: 
 

 Mae angen i wasanaethau cyhoeddus ailddosbarthu'r cyfleoedd i'n 
cymunedau a'n hunigolion sydd dan yr anfantais fwyaf. 

 Byddai sefydlu fforymau ieuenctid a phobl ifanc sy'n gallu cysylltu â 
chabinetau, pwyllgorau craffu a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn 
caniatáu i bobl ifanc ddylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau. 

 Gellid defnyddio asesiadau llesiant a barn pobl ifanc fel sail ar gyfer gwaith 
cynllunio pellach ar lefel leol. 

 Dylai fod yn ofynnol i blant a phobl ifanc drafod goblygiadau newidiadau a 
dylid ystyried eu safbwyntiau o ddifrif. 

 Dylai Cynghorwyr Lleol gael hyfforddiant gorfodol ym maes diogelu. 

 Dylai awdurdodau addysg gyd-fynd ag awdurdodau lleol i sicrhau bod gan 
bob ardal awdurdod lleol yr un awdurdod addysg, bwrdd iechyd a Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 Mae llawer o'r Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant yn canolbwyntio ar y 
weledigaeth a'r bwriadau fel yr amlinellwyd yn y Bil yn hytrach nag unrhyw 
ganlyniad uniongyrchol i blant a phobl ifanc o'r Papur Gwyrdd hwn. Mae'n 
galonogol bod yr Asesiad Effaith hwn wedi ystyried yr effeithiau negyddol a 
chadarnhaol posibl ar ddarpariaeth gwasanaethau. Fodd bynnag, mae'r cyd-
destun yn ymwneud mwy â'r ffordd y bydd y newidiadau strwythurol yn 
galluogi iddynt wneud rhagor a sut y byddant yn caniatáu i awdurdodau lleol 
ystyried barn plant heb ddweud yn union sut y bydd hyn yn digwydd yn ystod 
y cam hwn o'r broses. 
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C14. Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r 
ymgynghoriad yn rhoi braslun o farn Llywodraeth Cymru ar effaith y cynigion 
sydd wedi’u cynnwys yn yr ymgynghoriad ar grwpiau sy’n cael eu diogelu o 
dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio barn am yr 
asesiad hwnnw. 
 
a) A oes unrhyw effeithiau cadarnhaol neu andwyol eraill sydd heb eu nodi yn 
yr asesiad? 
 
4.14.1 Cafwyd ymateb gan ychydig llai nag un rhan o bedair o'r ymatebwyr ynghylch 
unrhyw effeithiau cadarnhaol neu andwyol na nodwyd yn yr asesiad. O'r rheini a 
ymatebodd, roedd y mwyafrif o'r farn na fyddai unrhyw effaith ar y grwpiau 
gwarchodedig o ganlyniad i uno. Fodd bynnag, dywedodd rhai ymatebwyr fod 
diwygio llywodraeth leol yn cynnig cyfle i wneud gwelliannau i'r maes hwn. Yn fras, 
roedd y nifer a oedd yn credu y byddai'r cynigion yn cael effaith gadarnhaol neu 
negyddol yn gyfartal. O'r rheini a oedd yn meddwl y byddai'r cynigion yn cael effaith 
gadarnhaol, roeddynt yn eu gweld fel cyfle i hyrwyddo amrywiaeth o fewn 
awdurdodau lleol, i gronni arbenigedd ac i wella'r gwasanaethau i grwpiau sydd ar yr 
ymylon a theimlent hefyd eu bod yn ffordd gadarnhaol o fynd i'r afael ag anghenion y 
boblogaeth, sy’n newid. 
 
4.14.2 Roedd y rheini a oedd o'r farn y byddai'r cynigion yn arwain at effaith 
negyddol yn bryderus ynghylch unrhyw amharu posibl ar wasanaethau, y potensial i 
gynyddu'r pellter oddi wrth gymunedau lleol a gwanhau'r gynrychiolaeth a'r 
ymgysylltu lleol. Mynegwyd hefyd bryderon ynghylch uno awdurdodau sydd o bosibl 
â gwahanol ddulliau demograffeg a dulliau o fynd i'r afael â chymunedau ar yr 
ymylon sydd wedi'u dadrymuso. 
 
b) A ellid ail-lunio’r cynigion er mwyn cynyddu’r effeithiau cadarnhaol neu 
leihau unrhyw effeithiau andwyol posibl? 

 
4.14.13 Atebodd ychydig o dan 20 y cant y cwestiwn hwn. Cynigiwyd yr 
awgrymiadau canlynol gan ymatebwyr o ran y ffordd y gellid ail-lunio’r cynigion er 
mwyn cynyddu’r effeithiau cadarnhaol neu leihau unrhyw effeithiau andwyol posibl ar 
grwpiau gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010: 
 

 Gosod dyletswydd ar arweinwyr Cynghorau, arweinwyr grwpiau a Phrif 
Weithredwyr i sicrhau y caiff amrywiaeth ei barchu. 

 Rhaid i Lywodraeth Cymru roi arweiniad cryf i unrhyw wasanaeth cyhoeddus 
sy'n cael ei ad-drefnu i gydnabod hawliau pob dinesydd i fyw bywydau llawn, 
wedi’u cyfoethogi. 

 Gellid lliniaru unrhyw effeithiau negyddol drwy fynd ati mewn ffordd fwy hyblyg 
i fynd i'r afael â phwerau newydd a chydweithio. 

 Mae angen darparu diogelwch parhaus a chysondeb o ran cyllid i gyflawni 
dyletswyddau statudol yn effeithiol a gwella gwasanaethau. 

 Rhaid ystyried sut y gallai newidiadau i leoliadau gwaith o ganlyniad i uno 
effeithio ar y rheini sydd â nodweddion gwarchodedig neu sydd heb fynediad 
at drafnidiaeth gyhoeddus. 
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 Gellir gwneud mwy i fonitro effaith polisïau ar bobl â nodweddion 
gwarchodedig. Mae gan awdurdodau lleol mwy eu maint a mwy cynaliadwy 
fwy o gapasiti hefyd i gyflawni gwelliannau yn y maes hwn. 

 Mae angen gweithredu i annog cynghorwyr lleol i ddangos proffil mwy 
amrywiol o'r holl nodweddion gwarchodedig (gan gynnwys arweinwyr a 
chabinetau Cyngor), drwy osod cwotas posibl ar rywedd, pobl dduon a 
lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl neu drwy lunio rhestri byr sy’n ystyrlon o’r 
holl nodweddion gwarchodedig. 

 Wrth ystyried diogelu pobl, rhaid hefyd ymestyn hyn i gynnwys gweithwyr 
awdurdodau lleol a'r rheini sy'n gweithio o dan delerau contract ar gyfer 
awdurdod lleol. Cynghorir yn gryf yn erbyn defnyddio contractau dim oriau a 
gwaith heb sicrwydd yn y ddau faes cyflogaeth. 

 Mae cyfle i sefydlu gweithlu sy'n canolbwyntio llai ar y gwahaniaethau rhwng y 
ddau ryw a mynd ati i ddosbarthu swyddi'n fwy cyfartal rhwng dynion a 
menywod. 

 
4.14.4 Cafwyd sylwadau hefyd ar sut i wella'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ei 
hun a bydd y sylwadau hyn yn cael eu hystyried wrth lunio unrhyw Asesiad o'r fath 
wrth i'r polisi fynd rhagddo: 
 

 Dylai'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ystyried ymhellach wirionedd 
gweithredu a'r effaith ar staff, cymunedau a gwasanaethau a darparu 
cydbwysedd gwell o ran ystyried effeithiau uno. 

 Dylid ystyried cynnwys cyfeiriad at egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar 
gyfer pobl hŷn yn yr asesiad effaith. 

 Nid yw'r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb yn cydnabod bod mwyafrif gweithlu 
llywodraeth leol yn fenywod ac felly gallai unrhyw newidiadau i lywodraeth leol 
gael effaith anghymesur arnynt. Mae diffyg data wedi'u dadgyfuno yn yr 
Asesiad Effaith i gefnogi'r casgliadau a wnaed ynddo. Mae'r Asesiad Effaith 
yn nodi nad oes un o'r cynigion yn ymwneud â phobl ag anableddau yn unig 
ac na nodwyd unrhyw effeithiau negyddol ar bobl sydd ag anableddau. Er 
hyn, nid yw'r Asesiad Effaith yn ystyried effaith bosibl diwygio ar ddefnyddwyr 
gwasanaethau mewn awdurdodau lleol, a bydd nifer ohonynt yn anabl. 

 Nid yw'r Asesiad yn nodi'r effeithiau ar ddisgyblion ag anghenion dysgu 
ychwanegol mewn ysgolion awdurdodau lleol, gan gynnwys y rheini sy'n cael 
eu haddysgu y tu allan i'w hawdurdod lleol eu hunain. Gan ystyried bod 
system newydd ar gyfer asesu a darparu ar gyfer anghenion o'r fath wrthi'n 
cael ei chyflwyno, byddwn yn annog i asesiad o'r fath gael ei gynnal. 

 Mae'r Asesiad Effaith yn unochrog – mae'n ystyried yr ongl gadarnhaol yn 
unig ac nid yw wedi ystyried gwirionedd gweithredu a'r effaith ar staff, 
cymunedau a gwasanaethau. Mae angen bod yn fwy ffeithiol a darparu gwell 
cydbwysedd o'r ddwy agwedd. 

 
C15. Rhowch unrhyw sylwadau eraill sydd gennych ar gynnwys yr 
ymgynghoriad hwn. 

 
4.15.1 Roedd y cwestiwn olaf yn yr ymgynghoriad yn cynnig cyfle i randdeiliaid 
wneud unrhyw sylw pellach am y Papur Gwyrdd. Ar y cyfan, manteisiodd tua 63 y 
cant o'r ymatebwyr ar y cyfle i ddarparu sylwadau ychwanegol ar yr ymgynghoriad a 
materion perthnasol eraill. 
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4.15.2 Defnyddiodd tua 40 y cant o'r rheini a ymatebodd y cyfle i nodi unwaith eto eu 
sefyllfa o blaid neu yn erbyn uno. Nododd ychydig o dan hanner y rheini eu 
cefnogaeth dros uno a nododd y gweddill eu gwrthwynebiad. Pwysleisiodd nifer bach 
o'r ymatebwyr mai'r unig ddatrysiad fyddai model cyllido teg a chafwyd sylwadau 
adeiladol gan eraill ar amseru'r opsiynau unigol. 
 
4.15.3 Roedd y sylwadau eraill yn amrywio'n fawr ac roedd llawer yn canolbwyntio ar 
faterion penodol sy'n effeithio ar randdeiliaid. Er enghraifft, amlygodd Cymdeithas 
Cyfieithwyr Cymru gyfle i gyfieithu arwain y ffordd ar gyfer cydweithio. Yn yr un 
modd, rhybuddiodd Sefydliad Tai Siartredig Cymru y dylai Llywodraeth Cymru 
sicrhau na fyddai uno yn arwain at ganlyniadau anfwriadol yn nhermau cyfraniad 
awdurdodau lleol tuag at y targed tai fforddiadwy. Pwysleisiodd hefyd fod angen 
ystyried llais y defnyddwyr gwasanaethau wrth wneud unrhyw newid ar raddfa fawr – 
yn benodol lle darperir gwasanaethau mewn gwahanol ffyrdd yn y sefydliadau fydd 
yn uno. 
 
4.15.4 Yn ogystal â hynny, roedd ymatebwyr o undebau llafur yn croesawu'r 
ymrwymiad i bartneriaeth gymdeithasol a oedd yn sail i'r cynigion, gan nodi bod 
angen diogelu a gwella'r gweithlu yn ystod unrhyw gyfnod pontio. Roedd rhai 
undebau llafur am weld ymrwymiad i bartneriaeth gymdeithasol, y byddai 
deddfwriaeth yn sail iddu, ar bob lefel o lywodraeth. 
 
4.15.5 Defnyddiodd nifer sylweddol o'r ymatebwyr y cyfle i awgrymu neu nodi 
unwaith eto ddulliau eraill o fynd ati i ddiwygio llywodraeth leol. Roedd yr ymatebion 
yn cynnwys yr awgrymiadau a ganlyn: 
 

 edrych eto ar rôl, cyfrifoldebau a diben pob lefel o lywodraeth, trefniadau 
rhanbarthol eraill a'r gwasanaeth cyhoeddus yn ehangach (gan gynnwys 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol) yn gyffredinol. 

 defnyddio cwmpas ehangach o ffactorau i ystyried y patrwm ar gyfer y dyfodol 
megis materion economaidd-gymdeithasol, diwylliant a threftadaeth, 
cydlyniant cymunedol a chysylltiadau naturiol. 

 mabwysiadu dull o gydweithio sy'n seiliedig ar wasanaeth yn dilyn ffyrdd mwy 
naturiol a phwrpasol o gyflenwi. 

 sicrhau eglurder ynghylch sut yr oedd llywodraeth am weithio gyda phobl a 
chymunedau lleol yn y dyfodol a dealltwriaeth glir o'r hyn roedd dinasyddion 
am ei gael o'r llywodraeth ar bob lefel. 

 
4.15.6 Roedd y sylwadau eraill a wnaed gan dri neu ragor o'r ymatebwyr yn 
cynnwys: 
 

 Sylwadau pellach ar gynigion unigol i uno, yr elfennau cyffredin sy'n sail i'r 
patrwm a'r cyfleoedd yn ymwneud â chysoni ffiniau ag ardaloedd byrddau 
iechyd. 

 Mwy o rôl i Gynghorau Tref a Chymuned o ran gweithio gyda chymunedau i 
lywio'r dyfodol o amgylch y cymunedau hynny, er mwyn datblygu cynlluniau 
sy'n seiliedig ar le i hyrwyddo camau cydweithio ac wrth gyflenwi 
gwasanaethau. 
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 Manteision trefniadau cydweithio a rhanbarthol presennol a'r angen i ddeall yn 
llawn effaith bosibl diwygio ar y trefniadau hyn a sicrhau bod y partneriaethau 
rhanbarthol a dulliau a pherthnasau cydweithio presennol yn cael eu cynnal 
mewn unrhyw strwythur newydd. Fodd bynnag, roedd rhai hefyd o'r farn bod 
cyfle i resymoli rhai trefniadau rhanbarthol i wella cynhyrchiant, atebolrwydd 
ac eglurder o amgylch eu rolau. 

 Yr angen i ddiogelu a gwella ymgysylltu democrataidd a chyfranogiad ac 
atebolrwydd, rôl craffu'n lleol ac ystyried diwygio etholiadol megis y Bleidlais 
Sengl Drosglwyddadwy ar gyfer llywodraeth leol. Awgrymodd CLlLC hefyd y 
dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi cofrestr genedlaethol o benodiadau 
cyhoeddus i gynorthwyo hygyrchedd, tryloywder ac eglurder – yn enwedig yn 
y prosesau o wneud penderfyniadau. 

 Yr angen i gynnal a diogelu gwasanaethau'n gyffredinol a chynnal mwy o 
wasanaethau arbenigol yn ystod unrhyw gyfnod pontio, gan gynnwys 
gwasanaethau all-lein, a sicrhau bod y prosesau pontio yn dryloyw a bod 
gwybodaeth amdanynt yn cael ei rhannu’n briodol â defnyddwyr 
gwasanaethau a dinasyddion. 

 
4.15.7 Nododd nifer bach o ymatebwyr hefyd fod yr ymgynghoriad yn cynnwys 
meysydd technegol a chymhleth a oedd yn anodd eu deall, ac yn anodd ymateb 
iddynt felly. 
 

5. Y camau nesaf 

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad Papur Gwyrdd. 
Gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus ddatganiad ar y ffordd ymlaen ar 17 Gorffennaf 2018. 
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6. Rhestr o'r Ymatebwyr  

 
Cyngor Tref Abergele 

Adam Scott 

ALACE 

Alyson King 

Cyngort Tref Amlwch 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

ASCL Cymru  

Cymdeithas Cyfarwyddwyr 

Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) 

Cymru  

Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol 

B Griffiths 

Cyngor Tref y Barri 

Cyngor Tref Bae Colwyn 

Sefydliad Bevan 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau 

Gwent 

Bob Chapam 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar 

Ogwr 

C. Jones  

Cyngor Caerdydd 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Grŵp Llafur Caerffili 

Cyngor Sir Gâr 

Y Gwasanaeth Addysg Catholig 

Canolfan ar Gyfer Archwiliad 

Cyhoeddus 

Sefydliad Tai Siartredig Cymru 

CIPFA 

Cyngor Tref Cas-Gwent 

Plant yng Nghymru 

Dinas a Sir Abertawe 

CLA Cymru 

Clayton Jones 

Cynghorydd Lisset Burrett 

Cyngor Cymuned Colwinston 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Cyngor Dinas Bangor 

Cyngor Sir Ceredigion 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

Parti Etholaethol Llafur Cwm Cynon 

Cytûn – Eglwysi Ynghyd yng Nghymru 

David Cook 

David Harries 

David Rowlands 

David Shield 

Cyngor Sir Ddinbych 

Dr Roger Morgan, ar rhan prosiect 

‘Pupils 2 Parliament’ 

Dr Pedr Jarvis 

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau 

Celf Cymru 

Siambr Fasnach a Thwristiaeth 

Abergwaun ac Wdig 
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Cyngor Sir y Fflint 

Gareth Wardell 

Godfrey D Northam 

Cyngor Cymuned y Graig 

Cyngor Gwynedd 

Hedd Bleddyn 

Helen Stephenson 

Prosiect Ymchwil Economaidd Hodge, 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

Huw Williams, Geldards 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Panel Annibynnol Cymru ar 

Gydnabyddiaeth Ariannol 

Cyngor Sir Ynys Môn 

Jane Phillips 

Hayne Rees 

John Burrows 

Kathryn Hilsden 

Cyngor Sir Powys 

Cyngor Cymuned Llandochau 

Cyngor Tref Llanilltud Fawr 

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth 

Leol Cymru 

Lyndon Moore 

Cyngor Tref Maesteg 

Mark Jones 

Martin Warren 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr 

Tudful 

Cyngor Tref yr Wyddgrug 

Cymdeithas Sir Fynwy 

Cyngor Sir Fynwy 

R W Ebley 

NASUWT Cymru 

Nathan Tarr 

Cymdeithas Genedlaethol (Eglwys 

Loegr a Eglwysi yng Hgynru) ar gyfer 

Hyrwyddo Addysg 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd 

Port Talbot 

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol 

Castell-nedd Port Talbot 

Cyngor Tref Castell-nedd 

Neil Moore 

Nick Thomas-Symonds MP 

Ymateb Rhanbarthol Awdurdodau 

Lleol Gogledd Cymru 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

Pat Powell 

Cyngor Sir Penfro 

Grŵp Plaid Cymru Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Caerffili 

Cymorth Cynllunio Cymru 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu 

Gwent 

Cyngor Cymuned Pon-y-pŵl 
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R D Sandy Blair 

Bwyllgor Rhanbarthol y Cabinet am y 

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth 

Caerdydd 

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 

Rhondda Cynon Taf 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Roger Evans 

Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru 

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol 

yng Nghymru (RTPI Cymru) 

S Dean 

Cymdeithas Iechyd Sosialaidd Cymru 

Cymdeithas Prif Weithredwyr 

Awdurdodau Lleol 

Awdurdod Iechyd Porthladdoedd Bae 

Abertawe 

Grŵp Monitro Tai Ceredigion 

Y Gymdeithas Trosgloddwyr a 

Dehonglwyr Cymraeg 

Y Comisiwn Etholiadol Cymru 

Grŵp Llafur Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Torfaen 

Fforwm Ymgyrchu Lleol Llafur Torfaen 

Prosiect Tyfi Tai Cymru, Sefydliad Tai 

Siartredig 

Undeb Cenedlaethol Athrawan Cymru 

(UCAC) 

UNISON Cymru  

Cyngor Bro Morgannwg 

Swyddfa Archwylio Cymru 

TUC Cymru 

Ceidwadwyr Gymraeg 

Comisiynydd y Gymraeg 

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 

Conffederasiwn GIG Cymru 

Will Godfrey 

CLlLC 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

 


