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    Atodiad B 
 

 BETH ydych am wneud? SUT?  PWY fydd yn gwneud y 
gwaith? 

Erbyn pryd? 

 
RÔL GRWPIAU GWLEIDYDDOL MEWN HYRWYDDO AMRYWIAETH MEWN DEMOCRATIAETH 
 

 1 Addysgu pobl a grwpiau mwyaf 
ymylol yn wleidyddol am rolau 
gwahanol aelodau etholedig   

Codi ymwybyddiaeth aelodau unigol 
drwy gynnal trafodaethau  ar 
amrywiaeth yn y Fforymau  Ardal 
 
Sicrhau bod aelodau etholedig sydd 
yn bwriadu sefyll lawr yn annog pobl 
o’r grwpiau mwyaf sydd ddim fel arfer 
yn cael eu cynrychioli i ymgeisio am y 
seddi hynny 
 
Rhaglen i baratoi ymgeiswyr posib ar 
gyfer sefyll etholiad efo gwybodaeth 
am y Cyngor, rôl cynghorydd a’r 
cymorth a chefnogaeth sydd ar gael 
yn cynnwys mentora ar ôl ethol 
 

Is-grŵp amrywiaeth 
 
 
 
Grwpiau gwleidyddol 
 
 
 
 
 
Adran Cefnogaeth 
Gorfforaethol a’r Uned 
Etholiadau  

Rheolaidd 
 
 

 
Rheolaidd 
 
 
 
 
 
Ionawr 2017 

 
RÔL AELODAU MEWN HYRWYDDO AMRYWIAETH MEWN DEMOCRATIAETH 
 

 2 Mentora Defnyddio Rhaglen Fentora 
Llywodraeth Cymru - aelodau unigol i 
gysylltu gyda Llywodraeth Cymru i 
gofrestru.   
 

Aelodau unigol 
 
 
 
 

Parhaus 
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Cyn etholiad - Aelodau i adnabod 
unigolion o grwpiau mwyaf ymylol yn 
wleidyddol, eu hannog a rhoi 
arweiniad iddynt ar sut i fynd ati i 
geisio am sedd etholiad lleol. 
 

Aelodau unigol 

 3 Rhannu Dogfen Llywodraeth 
Cymru: Amrywiaeth Mewn 
Democratiaeth i bob aelod. 

Rhannu dogfen Llywodraeth Cymru:  
Amrwyiaeth Mewn Democratiaeth i 
bob aelod. 

Is-grŵp amrywiaeth 2015/16 

 4 Ymgysylltu â phobl Gwynedd 
trwy wahanol ddulliau 
 

Codi ymwybyddiaeth ein haelodau i 
brotocolau ymgysylltu y Cyngor. 
 
Defnyddio - cyfryngau cymdeithasol 
gan dargedu ardaloedd penodol a 
phobl / oedran penodol, papurau lleol 
a Chynghorau Cymuned. 
 
Cynnal grŵp ffocws o blith aelodau’r 
Panel Dinasyddion i gael gwybodaeth 
am y math o bethau allai fod yn 
rhwystr i bobl sefyll etholiad Cyngor - 
gyda golwg ar ddatblygu rhaglen 
waith bellach 
 

Is-grŵp amrywiaeth Parhaus 

 
HYBU PAWB I GYMRYD RHAN MEWN DEMOCRATIAETH 
 

 5 Defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol 

Hysbysebu seddi gwag drwy ddulliau 
modern a  hysbysebu swyddi gwag 
Llywodraethwyr, mudiadau a 
gwirfoddolwyr yn ehangach 

Uned Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 

Parhaus 
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Edrych ar ddefnyddio gwefan 
Menywod yn Gwneud Gwahaniaeth a 
Phorth Menywod Mewn Bywyd 
Cyhoeddus  
 

Uned Etholiadau 

Adran Addysg / 
Llywodraethwyr Ysgolion;  
Cyrff Allanol a Chynghorau 
Cymuned gyda Cefnogaeth 
Gorfforaethol fel y prif bwynt 
cyswllt. 

6 Creu fideo 
 

Trefnu trwy’r Uned Gyfathrebu i greu 
fideo byr o wahanol gynghorwyr wrth 
eu gwaith yn y gymuned ac yn y 
Cyngor a gosod ar y gwahanol 
gyfryngau cymdeithasol (Facebook, 
Snapchat, Instagram, U-tube). 
 

Uned Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 

Rheolaidd 

 7 Hyrwyddo ymwybyddiaeth 
Amrywiaeth mewn 
Democratiaeth trwy ddyddiau 
dathlu e.e. 

 Diwrnod Rhyngwladol y 
Ferch 

 Diwrnod Rhyngwladol 
Democratiaeth / 
International Day of 
Democracy 

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Ferch 
gan ystyried cyraeddiadau 
economaidd, gwleidyddol a 
chymdeithasol menywod, heddiw ac 
yn y gorffennol.  
 
Cynnal cystadlaethau: 
“Ffotograffiaeth Democratiaeth  ar  
Ymgysylltu  i Newid ” a “Rhannu eich 
Llais” 

Grwpiau gwleidyddol 
Cynghorau Ysgolion 
Prifysgol Bangor 
Coleg Menai Llandrillo 

8 Mawrth yn 
flynyddol 
 
 
 
 
 
15 Medi yn 
flynyddol 

 
HYRWYDDO PLANT A PHOBL IFANC I GYMRYD RHAN MEWN DEMOCRATIAETH 
 

Panel Cyflawni Plant a Phobl Ifanc y Cyngor  

 8 Cynnwys plant a phobl ifanc 
ym mhrif waith y Cyngor 

Gellid ystyried y materion isod: 

 Gwahodd pobl ifanc i roi barn ar 

Y Cyngor/ Panel Cyflawni 
Rhaglen Plant a Phobl Ifanc 

 Parhaus 

http://www.ipu.org/idd/resources.htm
http://www.ipu.org/idd/resources.htm
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 brif ddogfennaeth y Cyngor yn y 
Panel Cyflawni Plant a Phobl Ifanc 
a chyfarfodydd eraill (cyfarfod 
nesaf ar 17 Tachwedd 2015) 

 Gwahodd a chynnwys pobl ifanc 
yn nhrafodaethau Pwyllgorau 
Craffu ac Ymchwiliadau Craffu ar 
faterion perthnasol  

 Gwahodd pobl ifanc i gyfarfodydd 
Y Cyngor a’r Cabinet pan fo 
materion perthnasol dan 
ystyriaeth. 

 Gwahodd disgyblion Ysgolion 
Uwchradd i’r Siambr i gyflwyno  
cyflwyniadau ar eu syniadau 
gwella gwasanaethau. 

(d/o Arweinydd Cabinet) 

9 Sefydlu cyfryngau ar gyfer yr  
ieuenctid i gael cyfle i gymryd 
rhan yn nemocratiaeth 
 

Gellid ystyried y materion isod: 

 Sefydlu Cyngor Ieuenctid 

 Sefydlu Cabinet a Maer 

 Cynnal Senedd yr Ifanc 

 Cynrychiolwyr y Cyngor Ieuenctid 
i fynychu cyfarfodydd Panel 
Rhianta Corfforaethol 

 Tîm Cyfathrebu’r Cyngor gyda 
grwpiau o bobl ifanc ar gyfer 
ymgysylltu / cyfranogi. 

Economi a Chymunedau 
 
 
 
 
 
Tîm Cyfathrebu 

…….. 
 
 
 
 
 
Parhaus 
 

10 Clybiau Ieuenctid Cynnwys sesiynau democrataidd yn 
rhaglenni’r clybiau. Er enghraifft, codi 
ymwybyddiaeth am drefniadau 
democrataidd y wlad a chynnal 
sesiynau ffug e.e. 

Y Gwasanaeth Ieuenctid 
Mudiad Ffermwyr Ifanc 
ac eraill  
 

Rheolaidd 
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- etholiadau  
- cyfarfodydd gyda chadeirydd 

ac is-gadeirydd er rhoi profiad 
o ddemocratiaeth i Blant a 
Phobl Ifanc 

- codi ymwybyddiaeth am wefan 
Partneriaeth Gwynedd a Môn 
(Gwynedd Ni) a’r cyfleoedd 
swyddi sydd ar gael / 
gwirfoddoli ar fudiadau 
gwirfoddol a chymunedol, 
elusennau ac 
ymddiriedolaethau lleol. 

11 Rôl Ysgolion Uwchradd 
 
 
 
 
 

Gellid ystyried yr isod: 

 Aelodau Seneddol yn ymweld ag 
ysgolion uwchradd i roi sgwrs ar 
ddemocratiaeth 

 Cynnal etholiadau ffug 

 Adborth blynyddol i’r Adran 
Addysg ar y digwyddiadau 
democrataidd. 

Ysgolion 

 

 

Rheolaidd 

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc 

12 Defnyddio Partneriaeth 
Gwynedd a Môn i wella 
cyfranogaeth ar draws y maes 
plant a phobl ifanc. 
 
(Mae Partneriaeth Gwynedd a 
Môn yn helpu i arwain y gwaith 
cydweithio yn yr ardal. 
Mae’r bartneriaeth yn cael ei 

Gellid ystyried yr isod: 
 

 Galluogi pob Cyngor Ysgol i 
gysylltu â’i gilydd fel y gallant 
gynnal etholiadau ffug. 

 

 Sicrhau bod myfyrwyr/pobl ifanc 
Prifysgol Bangor a Choleg Menai 
Llandrillo yn cael cyfle i gyfranogi 

Partneriaeth Gwynedd a Môn  …….. 
 
 
 
Parhaus 
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arwain gan arweinwyr sector 
gyhoeddus a gwirfoddol yr 
ardal gan gynnwys y 
Cynghorau Sir, Prifysgol 
Bangor, Coleg Menai, Heddlu’r 
Gogledd a’r Bwrdd Iechyd. 
Mae’r arweinwyr yma yn cwrdd 
yn rheolaidd yn y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol). 

e.e. 
Cynghorau Tref a Chymuned ac 
amrywiol gyrff allanol. 
 

 


