
Cyflogwyr...
Helpwch i lunio eich Busnes 
a’r Gymuned!

Trwy annog gweithwyr i fod yn gynghorwyr lleol yn helpu: 

• Denu gweithwyr sy’n gweithio’n galed ac yn llawn cymhelliant i’ch busnes.

• Gwella sgiliau’r gweithlu mewn meysydd fel arweinyddiaeth, gwneud 
penderfyniadau, datrys problemau a thrafod.

• Creu gweithlu gyda gwybodaeth arbenigol am y polisïau, deddfwriaeth a 
datblygiadau sy’n debygol o effeithio ar eich cynllunio busnes.

• Rhowch eich busnes fel rhan o rwydwaith eang a chynhyrchiol o bobl leol, grwpiau 
cymunedol a sefydliadau.

Fel busnes, y gyd sy’n rhaid i chi ei wneud i helpu yw:

• Hyrwyddo’r Prosiect Amrywiaeth mewn 
Democratiaeth i’ch gweithlu.

• Annog gweithwyr i gael gwybod mwy am ddod yn 
gynghorydd.

• Galluogi cynghorwyr a gyflogir eisoes gennych chi i 
gyfarfodydd mynediad.

• Adolygwch eich polisïau absenoldeb arbennig a 
gweithio hyblyg.

• Addo eich cefnogaeth i’r ymgyrch Amrywiaeth 
mewn Democratiaeth.

Gwella eich busnes, hyfforddi eich 
gweithlu a chefnogi eich cymuned leol 
am ddim drwy annog eich gweithwyr 
i ymgymryd â’r her o ddod yn 
gynghorydd lleol.



         

Bydd y prosiect Amrywiaeth mewn Democratiaeth yno i helpu drwy:

• Cynnig cyfle I weithwyr sydd  â  diddordeb gwrdd chynghorwyr lleol presennol 

• Rhwydweithio eich busnes gyda chwmnïau eraill fel cyflogwr arfer da.

• Darparu cyngor ac enghreifftiau o gwmnïau arfer da eraill.

• Cynnig cyngor a chymorth ar yr adolygiad o eich polisïau.

• Darparu cydnabyddiaeth am unrhyw gyflogwr sy’n addo eu cefnogaeth i’r ymgyrch.

Mae’r prosiect Amrywiaeth mewn Democratiaeth www.gov.wales/diversityindemocracy 
yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd â diddordeb mewn sefyll etholiad llywodraeth leol i 
gael ei mentora gan gynghorydd.

Nôd y Prosiect yw cynyddu amrywiaeth y ymgeiswyr sy’n sefyll ar gyfer etholiadau 
llywodraeth leol yn 2017.  

Mae angen eich cefnogaeth i lwyddo

Gweithredwch nawr!

Fel arweinydd busnes, ystyriwch y cyfle hwn i ddatblygu eich staff heb unrhyw 
gost ariannol i’ch busnes.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â  Arweinydd y Prosiect Amrywiaeth 
mewn Democratiaeth yn Llywodraeth Cymru DiD@cymru.gsi.gov.uk   

Ffôn 029 2080 1048

Trydar #DiDCymru
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