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Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cytuno'n llwyr fod angen i aelodau etholedig ddeall 

persbectif y grwpiau cymdeithasol amrywiol y maent yn eu cynrychioli; a'r ffordd orau o gyflawni 

hyn yw i'r Cynghorwyr adlewyrchu'r amrywiaeth honno o fewn Siambr y Cyngor. 

Yn ein barn ni, mae'n rhaid mai addysg ffurfiol yw’r ffordd fwyaf dylanwadol o sefydlu dealltwriaeth 

person ifanc o'r broses ddemocrataidd. Os yw rhywun yn deall yr hyn maen nhw'n ei wneud a pham, 

maen nhw'n fwy tebygol o gymryd rhan. Rydym yn obeithiol y bydd cyflwyno cynrychiolaeth yn 

ddiweddar o'r Fforwm Ieuenctid Fwrdeistref-eang (FfIFEMT/MTBWYF) ar bob un o bum Pwyllgor 

Craffu CBS Merthyr Tudful ynghyd â'r gostyngiad posibl yn yr oedran pleidleisio, yn agor drysau i ni i 

siarad â phobl ifanc cyn iddynt adael addysg orfodol. Ar hyn o bryd, oni bai bod myfyriwr yn aros i 

astudio lefelau 'A' maen nhw'n gadael yr ysgol cyn eu bod yn ddigon hen i bleidleisio ac os nad yw eu 

teuluoedd yn pleidleisio, neu os nad ydynt yn gwybod beth i'w wneud ac os nad ydynt yn 

pleidleisio'r amser cyntaf, mae hyn yn aml yn gosod patrwm ar gyfer eu bywyd fel oedolion yn y 

dyfodol. 

Rydym hefyd yn cydnabod cyfle i hyrwyddo'r ffaith bod aelodau etholedig yn cael cyflog, ac angen 

cysylltiedig i hysbysebu'n eang yn union beth mae'r rôl yn ei olygu a pha hyfforddiant a chymorth 

sydd ar gael i ymgeiswyr llwyddiannus. Gobeithir y byddai hyn yn sicrhau bod unrhyw un sy'n 

meddwl sefyll am etholiad yn gwybod bod y cyhoedd yn cydnabod yr angen am gyflog priodol 

oherwydd natur arwyddocaol y cyfraniadau a wneir gan gynghorwyr lleol. Byddai hefyd yn lleddfu 

pryderon am eu gallu i ddal swydd oherwydd anableddau corfforol neu 'gymwysterau' - enghraifft 

sydd, yn ein barn ni, yn gwneud cyhoeddusrwydd yn ffordd hwylus o annog pobl ddi-waith hirdymor, 

gofalwyr, rhieni sengl a phobl anabl i sefyll am etholiad pe baent yn gwybod beth a ddisgwylid 

ganddynt, a gallant fod yn hyderus o'r gefnogaeth briodol. 

 Mae'n annhebygol y bydd awgrymiadau yn y Papur Gwyrdd: Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni ar 

gyfer Pobl, sy'n cyfeirio at newidiadau mewn strwythur sy'n cynorthwyo i gefnogi amrywiaeth yn 

llwyddo heb roi cefnogaeth gadarnhaol i rôl aelodau etholedig. Mae'r sefyllfa gyfredol i'r 

gwrthwyneb, trwy annog argyfwng beirniadol ac sy’n rhoi enghraifft o'r system yn gwneud hyn 

mewn ffordd sy’n cael effaith andwyol ar ymgysylltu, fel sydd yn cael ei ddangos yn yr erthygl 

atodedig a gyhoeddwyd gan bapur newydd lleol yr wythnos diwethaf, lle mae cyflogau aelodau 

etholedig yn cael eu cymharu, heb esboniad, mewn ymgais fwriadol i achosi anghydfod cyhoeddus. 

Byddwn yn parhau i gael anhawster i annog amrywiaeth nes bod rôl aelod etholedig yn cael ei 

ystyried yn y ffordd bositif y mae’n ei haeddu. 
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