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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  
 Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r sefyllfa bresennol mewn perthynas â hyfforddiant 
a datblygu ar gyfer aelodau etholedig a'r paratoadau sy'n cael eu gwneud ar gyfer 
darpariaeth yn y dyfodol. 

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  

 Roedd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn cynnwys yr eitem hon ar ei 
raglen gwaith i’r dyfodol. 

 
3.  Beth yw'r Argymhellion? 

  
Bod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn ystyried yr adroddiad ac yn nodi 
unrhyw feysydd neu faterion y byddai'n hoffi eu gweld yn y ddarpariaeth hyfforddiant 
a datblygu ar gyfer aelodau etholedig. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 

  
4.1 Yn dilyn ailstrwythuro mewnol, bu i’r trefniadau cymorth ar gyfer hyfforddiant a 

datblygu aelodau drosglwyddo i'r tîm Gwasanaethau Democrataidd o fis Ebrill eleni. 
Y bwriad yw alinio’r gefnogaeth sydd ar gael i aelodau ymgymryd â'u rolau yn 
agosach, gyda chefnogaeth ar gyfer hyfforddiant a datblygu i ymgymryd â’r rolau 
hynny. Y Cynghorydd Barbara Smith yw'r aelod arweiniol sy'n gyfrifol am hyfforddi a 
datblygu aelodau. 

 
 Y Rhaglen Gyfredol 
 
4.2 Bydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn darparu sesiwn hyfforddi 

hanner diwrnod ar archwilio effeithiol i'w gynnal ar ddydd Iau, 14 Gorffennaf am 
2pm yn Ystafell y Cabinet, Neuadd y Sir.  

 
4.3 Bydd hyfforddiant ar faterion cynllunio yn cael ei ddarparu ar 12 Medi a 1 Rhagfyr ac 

mae dyddiad pellach cyn diwedd mis Gorffennaf yn cael ei ystyried, o bosibl ar 
brynhawn 28 Gorffennaf. Mae’r posibilrwydd o gynnal sesiwn ar gyfer materion 
trwyddedu hefyd yn cael ei ystyried. 



 
4.4 Bydd eitem datblygu ar ddiogelu ar ‘learning from Rotherham' yn cael ei glywed ar 

Friff y Cyngor ar 14 Tachwedd.  
 
 Strategaeth Arweinyddiaeth a Rhaglen ar gyfer Aelodau 
 
4.5 Trefnodd y Cynghorydd Barbara Smith, aelod arweiniol ar gyfer hyfforddi 

aelodau, sesiwn gweithdy ym mis Ebrill ar gyfer aelodau sy’n ymgymryd â rôl 
'arweinyddiaeth’ o fewn y Cyngor ar hyn o bryd; sef rolau Cadeirydd ac Is-
Gadeirydd y Cyngor, aelodau Cabinet, cadeiryddion pwyllgorau ac is-
gadeiryddion ac arweinwyr grwpiau. Roedd y gweithdy yn edrych yn rhyngweithiol 
ar beth yw arweinyddiaeth a sut mae'n berthnasol i rolau aelodau etholedig. Mae'r 
Cyngor wedi bod yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth cadarnhaol ac 
ymddygiadau ymhlith ei reolwyr, ac wedi cynhyrchu strategaeth arweinyddiaeth. 
Disgwylir i weithgor o gynghorwyr gynhyrchu strategaeth wedi’i deilwra i rolau a 
chyfrifoldebau aelodau etholedig. 

 
4.6 Fel rhan o Academi Cymru, mae Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth 

Leol Cymru (CLlLC) unwaith eto yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas 
Llywodraeth Leol (LGA) i gyflawni'r Rhaglen Arweinyddiaeth ar gyfer Aelodau 
Etholedig. Caiff y Rhaglen Arweinyddiaeth ei chydnabod gan y Sefydliad 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth, corff dyfarnu mwyaf blaenllaw y DU ar gyfer arwain a 
rheoli, a bydd graddedigion Academi Arweinyddiaeth yn derbyn tystysgrif achrededig. 

 
4.7 Mae’r Rhaglen Arweinyddiaeth yn un lle y gall arweinwyr, a'r rhai mewn swyddi 

arweinyddiaeth, archwilio'r syniadau diweddaraf ym maes arweinyddiaeth wleidyddol, 
a chymhwyso eu hunain gyda'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ymateb i'r 
heriau hyn. Mae darparwyr y Rhaglen yn cynnwys cynghorwyr profiadol, 
academyddion a chynghorwyr blaenllaw ac ymgynghorwyr arweinyddiaeth. Mae pob 
awdurdod lleol yn cael cynnig 2 le gyda'r potensial i fanteisio ar unrhyw leoedd dros 
ben, a chynhelir y Rhaglen fel a ganlyn: 

 
 MODIWL 1: 10 / 11 Medi 2016 
 MODIWL 2: 8 / 9 Hydref 2016  
 MODIWL 3: 29 / 30 Hydref 2016 

 
 Cynlluniau ac Adolygiadau Datblygiad Personol 
 
4.8 O dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, rhaid i awdurdod lleol sicrhau y 

darperir cyfleoedd hyfforddi a datblygu rhesymol i'w aelodau a darparu ar gyfer 
adolygiad blynyddol o anghenion hyfforddi a datblygu pob aelod. 

 
4.9 Mae Adolygiadau Datblygu Personol yn fodd i gynghorydd a'r awdurdod asesu 

anghenion datblygiad personol y cynghorydd o ran dyheadau'r cynghorydd ac 
anghenion y gymuned. Dylid nodi nad yw Adolygiadau Datblygu Perfformiad yn 
arfarniad o berfformiad, ond yn fodd o gefnogi a datblygu aelodau. 

 
4.10 Gofynnir i bob aelod o'r Cyngor a hoffent gael Adolygiadau Datblygu Perfformiad y 

gellir ei wneud yn ystod yr haf gydag arweinydd eu grŵp neu un o swyddogion y 

Cyngor, neu'r ddau. Efallai y bydd canlyniadau'r Adolygiadau Datblygu Perfformiad 



yn arwain at gynllun arbennig ar gyfer cynghorydd, yn nodi anghenion hyfforddi a 
datblygu y cytunwyd arnynt. 

 
 Hyfforddiant a Datblygu ac Adroddiadau Blynyddol 
  
4.11 Bob blwyddyn, caiff cynghorwyr y cyfle i ddefnyddio adroddiad blynyddol a gyhoeddir 

i hysbysu etholwyr am eu gwaith, gan gynnwys yr hyfforddiant a’r datblygiad y maent 
wedi'i wneud. Mae adroddiadau yn seiliedig ar flynyddoedd bwrdeistrefol (Cyngor) 
felly gall adroddiadau blynyddol mis Mai 2015 i fis Mai 2016 bellach gael eu paratoi a 
bydd cynghorwyr yn cael eu cynorthwyo i wneud hyn dros yr wythnosau nesaf. 

 
4.12 Dylid nodi bod ymholiadau wedi eu codi ynghylch a allai'r cyhoeddusrwydd a roddir 

gan adroddiadau blynyddol roi mantais etholiadol annheg i'r cynghorwyr presennol 
yn ystod blwyddyn etholiad. Mae swyddog Llywodraeth Cymru wedi ymateb drwy 
ddweud 'er nad yw'n cael ei nodi yn y canllawiau, ystyriwyd "blwyddyn" bob amser yn 
flwyddyn fwrdeistrefol. Felly, ni ddylai awdurdodau lleol alluogi i adroddiad blynyddol 
gael ei gyhoeddi yn y cyfnod cyn etholiad. Gallai cynghorwyr a gaiff eu hail-ethol 
gynhyrchu adroddiad ar 2016/17 tua mis Mehefin neu fis Gorffennaf 2017, i'w 
gyhoeddi wedyn. Ni fyddai Cynghorwyr sy'n dod i ddiwedd eu cyfnod ym mis Mai 
2017 yn cael cyhoeddi adroddiad ar gyfer eu blwyddyn olaf, oni bai bod y cyngor yn 
teimlo bod hynny am ryw reswm gwerth chweil. 

 
 Hyfforddiant a Datblygu ar gyfer Sefydlu Cyngor Newydd 
 
4.13 Caiff etholiadau i Gyngor Sir Ddinbych ym mis Mai 2017 am gyfnod o 5 mlynedd eu 

cefnogi gan wybodaeth i ymgeiswyr gan gynnwys y canllaw ‘Be a Councillor Make a 
Difference’ sydd ynghlwm fel atodiad 1 a rhaglen o hyfforddiant sefydlu. 

 
4.14 Mae cynnwys rhai elfennau o'r rhaglen sefydlu yn cael ei baratoi gan awdurdodau 

lleol ar y cyd â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru er mwyn gwneud y gorau o 
ansawdd a chwmpas yr hyfforddiant a'r deunyddiau, tra'n lleihau dyblygu. Efallai y 
bydd dull cyflwyno hefyd yn amrywio i gynnwys sesiynau hyfforddi a thaflenni a 
chyfleoedd e-ddysgu. 

 
4.15 Gallai cynllun hyfforddi sefydlu blwyddyn o hyd fod yn debyg i'r un a amlinellir yn 

atodiad 2, a gofynnir am farn y pwyllgor. 
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 

Mae diwallu anghenion hyfforddiant a datblygu'r aelodau etholedig yn cyfrannu'n 
sylweddol at ddarparu blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor yn effeithiol, yn ogystal 
â cynrychioli etholwyr yn effeithiol. 

 
6.  Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
 Bydd costau darparu hyfforddiant a datblygu ar gyfer aelodau etholedig yn dibynnu ar 

faint a chynnwys y rhaglenni cyffredinol sy'n cael eu darparu. Disgwylir y bydd 
unrhyw wariant yn cael ei gynnwys o fewn y gyllideb a ddyrennir ar gyfer hyfforddi 
aelodau. 

 



7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 
gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai fod templed o’r Asesiad o Effaith ar 
Gydraddoldeb wedi ei lenwi a’i atodi i'r adroddiad. 

 
 Nid yw'r adroddiad hwn yn cynnig polisi newydd a chaiff unrhyw effaith ar faterion 

cydraddoldeb ar gyfer pob elfen o'r rhaglen hyfforddi a datblygu ei ystyried o ran y 
ddarpariaeth ei hun. 

 
8.  Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 
 

Mae'r adroddiad hwn yn rhan o ymarferiad ymgynghorol gydag aelodau, i Bwyllgor y 
Gwasanaethau Democrataidd wneud sylwadau neu argymhellion ar gynnwys a 
darpariaeth y sesiynau hyfforddiant a datblygu. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

Nid oedd angen datganiad ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Byddai amcanion y Cyngor i ddatblygu sgiliau ac ymddygiadau arweinyddiaeth 

ymhlith ei aelodau etholedig ac i sicrhau bod pob cynghorydd yn cael y gefnogaeth 
briodol i ymgymryd â'i rôl yn cael eu cyfaddawdu heb raglen gymorth gydgysylltiedig. 

 

11. Pŵer i wneud Penderfyniad 

  
 Pennod 2 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 


