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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
1.1 Darparu manylion am swyddogaeth a chyfrifoldebau llywodraethwyr ysgol a chyrff 

llywodraethu ysgolion, gan gynnwys y gefnogaeth a'r hyfforddiant sydd ar gael iddynt 
gan yr Awdurdod Lleol, GwE a sefydliadau eraill.  
 

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
2.1 Canlyniadau gwell ar gyfer dysgwyr drwy sicrhau bod llywodraethwyr a chyrff 

llywodraethu yn cyflawni eu rolau yn effeithiol trwy ddarparu cymorth cyson a herio’r 
ysgolion.   

 
3. Beth yw'r Argymhellion?  
3.1 Bod yr Aelodau'n ystyried y wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd yma a rhoi 

sylwadau ar y gefnogaeth a'r hyfforddiant a ddarperir i Lywodraethwyr i'w cynorthwyo 
i gefnogi a herio ysgolion. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 
4.1 Mae'r adroddiad yn rhoi y manylion canlynol: 

 Llywodraethwyr a Chyrff Llywodraethu - Rolau, Cyfrifoldebau ac Atebolrwydd 
 Cymorth Awdurdod Lleol a Hyfforddiant i Lywodraethwyr 
 Rôl Sefydliadau eraill mewn Hyfforddi Llywodraethwyr 

 
4.2 Llywodraethwyr a Chyrff Llywodraethu - Rolau, Cyfrifoldebau ac Atebolrwydd 

Mae'r llawlyfr Llywodraethwyr Cymru yn darparu manylion llawn ar 'Beth yn Union 
mae Llywodraethwyr yn ei Wneud' (http://www.governorswales.org.uk/llawlyfr/)   Mae 
hyn yn diffinio rolau llywodraethwyr a'r corff llywodraethu a'u meysydd o atebolrwydd.  
Mae Llywodraethwyr Cymru yn wasanaeth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfer cefnogi a hyfforddi llywodraethwyr mewn Ysgolion. Mae eu gwefan yn cynnwys 
gwybodaeth ac arweiniad eang ar gyfer pob agwedd ar lywodraethu mewn ysgolion.  
Mae Sir Ddinbych yn gweithio'n agos gyda Llywodraethwyr Cymru a'n Hawdurdodau 
cyfagos yng Ngogledd Cymru i sicrhau fod cymorth a hyfforddiant yn cael ei ddarparu 
i safon uchel.  Mae crynodeb o'r diffiniadau hyn a’r rôl a’r cyfrifoldebau i'w gweld yn 
Atodiad 1.  
 

4.3 Cymorth Awdurdod Lleol a Hyfforddiant i Lywodraethwyr 
Mae Adran Cymorth Addysg Sir Ddinbych yn darparu ystod eang o gymorth ac 
arweiniad i lywodraethwyr a chyrff llywodraethu, gan gynnwys trefnu eu hyfforddiant 
statudol. Mae'r dyletswyddau hyn yn cynnwys: 

http://www.governorswales.org.uk/llawlyfr/


 
 Cydlynu a monitro cyflwyno hyfforddiant i lywodraethwyr trwy gydol y flwyddyn. 
 Gweithio gyda Llywodraethwyr Cymru ac awdurdodau eraill yng Ngogledd 

Cymru i ddatblygu hyfforddiant, rhannu gwybodaeth ac ati 
 Sicrhau y cedwir at y ddeddfwriaeth berthnasol a herio cyrff llywodraethu yn ôl 

yr angen. 
 Darparu’r canllawiau mwyaf cyfredol. 
 Datblygu ymgyrchoedd recriwtio llywodraethwyr a gweithio tuag at leoli 

ymgeiswyr ar sail eu sgiliau, lleoliad ac ati. 
 Rheoli a threfnu Cymdeithas Llywodraethwyr Sir Ddinbych. 
 Monitro swyddi gwag o fewn y cyrff llywodraethu. 
 Adrodd ar drefniadau llywodraethu mewn ysgolion.  
 Darparu cyllid ar gyfer trefniadau clercio. 

 
4.3.1 Hyfforddiant a Ddarperir  

O dan Reoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer 
Llywodraethwyr) (Cymru) 2013, mae’n ofynnol i bob Llywodraethwr newydd, o fewn y 
flwyddyn gyntaf o’u penodiad i ymgymryd â hyfforddiant gorfodol sy'n cwmpasu 
Cyfnod Cynefino a Deall Data Perfformiad Ysgolion.  Yn yr un modd, mae clercod 
newydd ar gyfer corff llywodraethu yn gorfod mynychu hyfforddiant Rôl y Clerc; mae 
cadeiryddion y llywodraethwyr newydd yn gorfod mynychu hyfforddiant ar Rôl 
Cadeirydd y Llywodraethwyr fewn 6 mis o ddod yn Gadeirydd newydd. Mae Is-
gadeiryddion hefyd yn cael eu hannog i fynychu'r sesiwn.   Mae'r hyfforddiant hwn yn 
cael ei drefnu drwy gydol y flwyddyn ac ar gyfer 2015/16 mae’r dyddiadau diweddaraf 
ar gyfer hyfforddiant fel a ganlyn: 
 

 RÔL CLERC Y LLYWODRAETHWYR - 20 Hydref 2015, Neuadd y Sir, 
Rhuthun 
Wedi'i hwyluso gan Lywodraethwyr Cymru 

 RÔL CLERC Y LLYWODRAETHWYR – 3 Tachwedd 2015, Neuadd y Sir, 
Rhuthun 
Wedi'i hwyluso gan Lywodraethwyr Cymru (gyda sesiwn arall ar gael yn 
Wrecsam)  

 DEALL DATA PERFFORMIAD YSGOL - 6 Tachwedd 2015, Rhuthun 
Wedi'i hwyluso gan Julian Molloy (sesiynau eraill hefyd ar gael yn Wrecsam a 
Sir y Fflint) 

 CYFNOD CYNEFINO AR GYFER LLYWODRAETHWYR NEWYDD - 17 
Tachwedd 2015, Neuadd y Sir, Rhuthun 
Wedi'i hwyluso gan Lywodraethwyr Cymru 

 
Mae'r sesiynau wyneb i wyneb yn cael eu rhedeg gyda'r nos ond mae’r hyfforddiant 
hwn hefyd ar gael ar-lein.  Mae'r e-fodiwlau ar-lein wedi eu datblygu mewn 
partneriaeth â'r Awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru a Phowys, a chyda 
Llywodraethwyr Cymru.  Maent wedi cael eu cynllunio gan Cynnal a oedd dan 
gontract i ddatblygu’r unedau hyn ar ein rhan.   Mae meysydd eraill o hyfforddiant ar-
lein yn cael eu datblygu a bydd y rhain yn cael eu cyflwyno yn y flwyddyn sydd i 
ddod.  
 
Mae Cymorth Addysg hefyd yn trefnu hyfforddiant eraill perthnasol i lywodraethwyr 
bob blwyddyn, ac ar gyfer 2015/16 roedd hyn yn cynnwys hyfforddiant gan Swyddfa'r 



Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), a sesiwn wedi’i gynllunio gyda Heddlu Gogledd 
Cymru yn cyflwyno eu Hyfforddiant Diogelu ‘PREVENT’ yn ogystal ag hyfforddiant e-
ddiogelwch i lywodraethwyr.  
 

 HAWLIAU GWYBODAETH: DIOGELU DATA A RHYDDID GWYBODAETH  
10 Tachwedd, 2015, Rhuthun. Hwyluswyd gan yr ICO 

 HYFFORDDIANT E-DDIOGELWCH AR GYFER LLYWODRAETHWYR  
29 Ionawr, 2016, Rhuthun 
Hwyluswyd gan Cymorth Addysg 

 'PREVENT' - CYNHADLEDD DIOGELU 
22 Mawrth, 2016 yng Nghei Connah 
Hwyluswyd gan Heddlu Gogledd Cymru 

 
Mae Cymorth Addysg yn monitro presenoldeb llywodraethwyr yn y sesiynau 
hyfforddiant statudol ac yn sicrhau eu bod yn cwblhau'r hyfforddiant ar-lein fel bod 
cyrff llywodraethu yn cydymffurfio.  Mae hyn yn cynnwys herio, yn ôl yr angen, er 
mwyn sicrhau y cedwir at y gofynion deddfwriaethol.  Rhennir unrhyw wybodaeth gan 
yr Awdurdod ynghylch llywodraethu yn yr ysgol gydag Estyn hefyd yn ystod 
arolygiadau ysgolion. 
 
Gan fod y gofyniad deddfwriaethol yn ymwneud â hyfforddi llywodraethwyr yn eu 
rolau ar ôl 2011 yn unig,  mae Sir Ddinbych yn annog hyfforddiant i gael ei weld fel 
cyfle i loywi y dylai llywodraethwyr presennol hefyd ei fynychu yn rheolaidd bob 
ychydig flynyddoedd.  
 

4.3.2 Archwilio Sgiliau 
 Trwy Gymdeithas Llywodraethwyr Sir Ddinbych, a gyda chymorth Llywodraethwyr 
Cymru, mae’r cysyniad o 'Archwilio Sgiliau' wedi cael ei gyflwyno a'i rannu gyda phob 
corff llywodraethu. Mae’n darparu strwythur y gall cyrff llywodraethu eu defnyddio i 
asesu sgiliau eu llywodraethwyr i sicrhau bod ganddynt yr holl sgiliau angenrheidiol 
sy'n ofynnol.  
 
Os ydynt yn nodi angen trwy'r broses hon, yna gallant lenwi'r bylchau hyn drwy 
hysbysebu am unrhyw swyddi gwag, neu gyfethol y rhai sydd â'r sgiliau sydd eu 
hangen ar y corff llywodraethu.  Mae Cymorth Addysg hefyd yn cynorthwyo yn y 
broses hon drwy ymgyrchoedd recriwtio trylwyr ac yn helpu i nodi a lleoli 
llywodraethwyr mewn ysgolion. 
  

4.3.3 Hyfforddiant Arall wedi’i Ddarparu gan yr Awdurdod Lleol  
Mae yna nifer o feysydd eraill o hyfforddiant y mae'r Awdurdod Lleol yn ei ddarparu, 
ar wahân i’r hyn a drefnir gan Gymorth Addysg.  Yn flynyddol cyflwynir hyfforddiant 
diogelu i lywodraethwyr fel eu bod yn ymwybodol o'r ddeddfwriaeth a'r canllawiau 
perthnasol. Mae'r llywodraethwr sy'n gyfrifol am Ddiogelu yn yr ysgol hefyd yn gorfod 
dilyn hyfforddiant uwch ar-lein yn flynyddol (a ddarperir drwy Educare).  Dyma’r 
hyfforddiant hefyd y mae'r awdurdod yn ei drefnu ar gyfer yr holl athrawon.   
 
Darperir llawer o feysydd eraill o gefnogaeth i Ysgolion gan yr awdurdod lleol, megis 
Adnoddau Dynol, Cyfreithiol, Cyllid ac ati. Mae llawer o'r meysydd hyn yn dod o dan 
Gytundebau Lefel Gwasanaeth (CLGau) gyda'r ysgol, ac o bryd i'w gilydd trefnir 
hyfforddiant i lywodraethwyr ar faterion perthnasol yn ôl yr angen. Yn yr un modd, os 



yw ysgolion unigol yn delio â materion penodol, er enghraifft recriwtio, disgyblu ac ati, 
yna mae’r Awdurdod Lleol ar gael i arwain llywodraethwyr trwy’r prosesau hyn. 

 
4.4 Rôl Sefydliadau eraill mewn Hyfforddi Llywodraethwyr 

Llywodraethwyr Cymru – Mae Awdurdodau Lleol yn gweithio'n agos gyda 
Llywodraethwyr Cymru i ddarparu hyfforddiant ac arweiniad ar bob agwedd o 
lywodraethu ysgolion.  Mae eu gwefan ar gael am ddim i'r cyhoedd ac yn darparu 
adnodd helaeth i lywodraethwyr ei ddefnyddio.  Maent ar gael dros y ffôn i roi 
arweiniad yn ôl y gofyn ar unrhyw faterion sy’n benodol i’r ysgol hefyd. 
 
Grŵp Swyddogion Cymorth i Lywodraethwyr a GwE - Ar draws Gogledd Cymru 
mae yna gonsortia o awdurdodau lleol sy'n mynychu'r Grŵp Swyddogion Cymorth i 
Lywodraethwyr; sydd hefyd yn cael ei fynychu gan Lywodraethwyr Cymru a GwE.   
Rôl GwE yn y broses hon yw gwella effeithiolrwydd llywodraethu a rheoli ar draws 
pob ysgol, ac maent yn cydlynu gydag awdurdodau lleol i sicrhau hyn.  Mae 
ganddynt hefyd rôl herio wrth sicrhau bod trefniadau llywodraethu yn briodol ac yn 
effeithiol, yn ogystal â nodi arfer gorau. 

 
4.5 Crynodeb  

Mae Sir Ddinbych a'i bartneriaid yn darparu'r cymorth a'r hyfforddiant a amlinellir yma 
fel bod ei lywodraethwyr a chyrff llywodraethu yn gallu sicrhau'r canlyniadau gorau ar 
gyfer yr ysgolion y maent yn eu gwasanaethu.  Mae'r hyfforddiant a ddarperir ar hyn 
o bryd a’r meysydd newydd o hyfforddiant mewn datblygiad yn sicrhau eu bod yn 
effeithiol yn y rolau y maent yn eu cyflawni.  
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 Mae'r gwasanaethau a ddisgrifir yma i gyd o blaid y flaenoriaeth "Gwella Addysg".  
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 Mae'r gwasanaethau hyn eisoes yn eu lle. Mae'r adroddiad hwn yn rhoi eglurhad ar y 

gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli.  
Mae costau sy'n gysylltiedig â chyflwyno hyfforddiant wyneb i wyneb drwy 
Lywodraethwyr Cymru ar hyn o bryd yn £200 y sesiwn yn ogystal â threuliau’r 
hwylusydd.   

 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai’r templed AoEaG wedi'i lenwi gael ei 
atodi fel atodiad i'r adroddiad. 

  Amherthnasol.  
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  
 Amherthnasol. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 Amherthnasol. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 Gan fod y meysydd gwasanaeth hyn yn ymwneud â 'gwell canlyniadau i ddysgwyr 

trwy sicrhau bod llywodraethwyr a chyrff llywodraethu yn cyflawni eu rolau yn 
effeithiol trwy ddarparu cymorth a her gyson i ysgolion’, mae sicrhau fod y 



gwasanaethau hyn yn cael eu cynnal yn hanfodol i effeithiolrwydd cyrff llywodraethu 
ysgolion a chyrhaeddiad yn yr ysgol.   

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Mae'r gwasanaethau hyn a'r hyfforddiant i lywodraethwyr yn cael ei ddarparu gan yr 
Awdurdod Lleol: 
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddiant i 
Lywodraethwyr) (Cymru) 2013 
 
Mae pwerau’r pwyllgor Archwilio mewn perthynas â monitro perfformiad wedi’i fanylu 
yn Erthygl 6.3.4 (b) o Gyfansoddiad y Cyngor. 
 
Swyddog Cyswllt: 
Rheolwr Adnoddau a Chynllunio Addysg 
Ffôn:  01824 712633 


