
Atodiad A – Canllawiau Gwreiddiol

ADRODDIADAU BLYNYDDOL AELODAU O AWDURDOD LLEOL

Cyflwyniad

Mae Rhan 1 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (“y Mesur”) yn cynnwys 
darpariaethau a fwriadwyd i gryfhau democratiaeth leol. Mae Pennod 1 o’r Rhan 
honno’n ymwneud â’r gefnogaeth a roddir i aelodau o awdurdod lleol ac mae adran 5 
o’r bennod honno’n cyfeirio at baratoi adroddiadau blynyddol ar gyfer yr aelodau hyn. 
Cyhoeddir y canllawiau statudol hyn o dan adran 5(4) o’r Mesur. Mae’r canllawiau yn 
ymwneud â threfniadau awdurdodau lleol i lunio adroddiadau blynyddol.

Yr hyn sy’n ofynnol yn ôl y Mesur

Mae adran 5 yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol 
(awdurdodau lleol) sicrhau bod pob un o’u haelodau etholedig yn gallu llunio 
adroddiad blynyddol ar ei weithgareddau fel aelod o’r cyngor yn ystod y flwyddyn a 
aeth heibio. Mae hyn yn cynnwys galluogi unrhyw aelod o weithrediaeth y cyngor i 
adrodd ar ei weithgareddau fel aelod o’r weithrediaeth. Rhaid i’r cyngor dan sylw 
gyhoeddi unrhyw adroddiadau y bydd aelodau o gyngor sir neu gyngor bwrdeistref 
sirol yn eu llunio. Gall yr awdurdod lleol bennu amodau/terfynau ar yr hyn sy’n cael ei 
gynnwys mewn adroddiad.

Rhaid i’r awdurdod lleol roi cyhoeddusrwydd i’w drefniadau ar gyfer cyhoeddi 
adroddiadau blynyddol, ac wrth wneud y trefniadau hynny, rhaid iddo roi sylw i’r 
canllawiau hyn.

Canllawiau

Dyletswyddau awdurdod lleol - Rhaid i awdurdod lleol wneud trefniadau sy’n galluogi 
ei aelodau i lunio adroddiadau blynyddol. Mae hyn yn golygu bod rhaid iddo ddweud 
wrth ei aelodau sut i’w llunio ac erbyn pryd i’w llunio. 

Mae’r Mesur, yn adran 8 a’r adrannau sy’n dilyn, yn nodi mai’r Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd sy’n cyflawni swyddogaethau gwasanaethau 
democrataidd, fel y’u diffinnir yn adran 9. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth i roi 
cymorth a chyngor i aelodau i’w cynorthwyo i gyflawni eu swyddogaethau, ac mae 
trefnu proses yr adroddiadau blynyddol yn perthyn i’r categori hwn. Mae’r Mesur yn 
atal y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd rhag rhoi cymorth a chyngor i aelod 
yn ymwneud â chyflawni ei swyddogaethau gweithredol fel aelod o weithrediaeth. Er 
hynny, nid yw llunio adroddiad blynyddol yn swyddogaeth weithredol ynddi’i hun, hyd 
yn oed os yw’n cyfeirio at weithgareddau’r cynghorydd fel aelod o’r weithrediaeth. 

Cyhoeddi adroddiadau

Mater i’r awdurdod lleol yw penderfynu sut y bydd yn cyhoeddi adroddiadau 
blynyddol. Disgwylir i’r awdurdod gynnwys dolen i adroddiadau blynyddol yr aelodau, 
o leiaf, a hynny ar y rhan honno o wefan yr awdurdod sy’n dangos manylion aelodau 



unigol. Nid oes disgwyl i’r awdurdod drefnu unrhyw gyhoeddusrwydd y tu hwnt i hyn, 
ac os yw’n penderfynu rhoi cyhoeddusrwydd pellach i’r adroddiadau, dylai ofalu ei 
fod yn gwneud yr un ddarpariaeth ar gyfer pob aelod. Felly, os bydd aelod yn gofyn i 
awdurdod roi mwy o gyhoeddusrwydd i’w adroddiad, dylid gwrthod y cais hwnnw oni 
bai fod mwy o gyhoeddusrwydd yn cael ei roi i adroddiad pob aelod.

Dylai awdurdodau lleol hefyd sicrhau bod eu gwefan yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn 
â chyflwyno adroddiadau blynyddol a sut y gall aelodau’r cyhoedd eu gweld.
 
Cynnwys yr adroddiadau

Prif bwrpas yr adroddiadau yw galluogi aelodau’r cyhoedd i ddod o hyd i wybodaeth 
am weithgarwch eu cynghorydd lleol. Gall awdurdodau lleol roi eu cyfyngiadau eu 
hunain ar gynnwys adroddiadau. Dim ond gwybodaeth ffeithiol y dylai adroddiadau 
blynyddol ei chynnwys. Mae hynny’n awgrymu mai gwybodaeth am gyfarfodydd, 
digwyddiadau, cynadleddau ac ati a fynychwyd gan y cynghorydd y dylid ei 
chynnwys yn bennaf, ynghyd ag unrhyw weithgareddau hyfforddi a datblygu. Er y 
gallai fod yn dderbyniol cynnwys gwybodaeth fod aelod “wedi gwneud sylwadau ar 
ran yr ymgyrch i achub yr ysbyty lleol yn y ffyrdd canlynol”, ni fyddai’n dderbyniol 
dweud fod aelod “wedi llwyddo i achub yr ysbyty lleol yn sgil ei ymdrechion ar ran ei 
etholwyr.”

Yn yr un modd, dylid osgoi cynnwys gwybodaeth mewn adroddiadau yn ymwneud â 
gweithgareddau a gwblhaodd yr aelod y tu hwnt i’w rôl fel cynghorydd. Felly, er y 
byddai’n dderbyniol cynnwys gwybodaeth am araith a roddodd aelod mewn 
cynhadledd yr oedd yn ei mynychu yn rhinwedd ei rôl yn y cyngor, ni fyddai’n 
dderbyniol cyfeirio at araith a roddodd mewn cynhadledd plaid wleidyddol, er 
enghraifft, ac yntau yno fel cynrychiolydd cangen leol ei blaid.
Dylid gofalu hefyd nad yw’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth y gellid ei dehongli 
fel beirniadaeth o aelod arall. Er enghraifft, ni fyddai’n dderbyniol i aelod gymharu ei 
bresenoldeb neu ei weithgareddau â rhai aelod arall neu aelodau eraill.

Awgrymir y dylid cynnwys yr eitemau safonol canlynol:

• Rôl a chyfrifoldebau – gan gynnwys manylion aelodaeth o bwyllgorau a chyrff 
allanol, cofnodion presenoldeb yn y rhain ac yn y cyngor llawn.
• Gweithgarwch lleol – manylion unrhyw gymorthfeydd a gynhaliwyd a sylwadau a 
wnaed ar ran etholwyr, a chanlyniadau’r rhain.
• Prosiectau mawr – manylion unrhyw fentrau neu brosiectau lleol, sirol neu 
ranbarthol y bu’r aelod yn rhan ohonynt.
• Dysgu a datblygu – manylion digwyddiadau hyfforddi a datblygu a fynychwyd neu a 
ddilynwyd, a chynadleddau a seminarau a fynychwyd.


