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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
1.1  Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â deunyddiau cyflwyniad a gynhyrchwyd gan 

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, i’w defnyddio gan awdurdodau lleol wrth 
hyfforddi aelodau newydd a’r rhai sy’n dychwelyd ar ôl Etholiadau Llywodraeth Leol 
ym Mai 2017. 

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Hysbysu’r Pwyllgor bod y deunyddiau cyflwyniad wedi'u creu, ac i geisio eu 

safbwyntiau ar eu defnydd gan y Cyngor. 
 
3.  Beth yw’r Argymhellion? 
 
3.1   Bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys y deunyddiau cyflwyniad gan Gymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru, a chadarnhau ei fod yn fodlon iddynt gael eu defnyddio gan 
y Swyddog Monitro yn yr hyfforddiant a roddir i aelodau newydd a’r rhai sy’n 
dychwelyd i’r Cyngor Sir a Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned. 

 
4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1  Un o swyddogaethau’r Pwyllgor Safonau yw cynghori a threfnu hyfforddiant i 

Gynghorwyr ac aelodau cyfetholedig ar y Cod Ymddygiad. 
 
4.2  Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi cynhyrchu pecyn cyflwyniad, sy’n 

cynnwys cyflwyniad sleidiau (Atodiad 1), a nodiadau i hwyluswyr (Atodiad 2), er 
mwyn cynorthwyo Cynghorau wrth ddarparu hyfforddiant ar faterion moesegol a 
safonau ar ôl yr etholiadau. Pwrpas hyn yw rhoi cyfres gyffredin o adnoddau y gellir 
eu defnyddio ledled Cymru, ac annog dealltwriaeth gyffredin o ofynion y Cod 
Ymddygiad rhwng aelodau etholedig. 

 
4.3  Mae’r pecyn wedi’i baratoi gan gydweithiwr yng Nghyngor Sir y Fflint ac wedi’i 

gyfieithu er mwyn iddo gael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg. 
 
4.4  Mae'r Ombwdsmon wedi gwneud cyflwyniad fideo byr a fydd ar gael i’w ddefnyddio 

mewn digwyddiadau hyfforddi, a bydd Aelodau’r Pwyllgor yn gallu gweld y fideo yn 
eu cyfarfod. Mae pecyn e-ddysgu hefyd yn cael ei ddatblygu a bydd ar gael i'w 
ddefnyddio ar ôl yr etholiad. 



 

 

 
4.5  Mae Cod Ymddygiad Sir Ddinbych wedi’i ddiwygio o'r blaen i'w wneud yn ofyniad o'r 

Cod bod Cynghorwyr Sir yn mynd i o leiaf un digwyddiad hyfforddi ar y Cod 
Ymddygiad yn ystod pob tymor o'r cyngor. Bydd digwyddiad hyfforddi’n cael ei 
gynnal yn fuan ar ôl yr etholiad ar gyfer Cynghorwyr Sir, a bydd rhaglen o 
ddigwyddiadau ar draws y Sir ar gyfer Cynghorwyr Dinas, Tref a Chymuned. Mae 
presenoldeb yn y digwyddiadau ar gyfer Cynghorwyr Dinas, Tref a Chymuned wedi 
bod yn siomedig yn y gorffennol. Gall datblygu pecyn e-ddysgu helpu i gyrraedd y 
Cynghorwyr hynny sydd ddim yn gallu dod i'n digwyddiadau. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1  Nid yw'r penderfyniad yn cael effaith uniongyrchol ar y Blaenoriaethau Corfforaethol.  
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1  Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. Bydd yr 

hyfforddiant yn cael ei gyflwyno gan staff y mae’r costau’n cael eu cynnwys o fewn 
cyllidebau presennol. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? Gellir lawrlwytho adroddiad 

yr Asesiad o Effaith ar Les oddi ar y wefan, a dylai gael ei gynnwys fel atodiad 
i'r adroddiad hwn 

 
7.1  Nid yw’r adroddiad hwn yn ceisio cyflwyno newid neu gynnig a fyddai’n gofyn am 

asesiad o’r fath. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 
 
8.1 Ni ymgynghorwyd ag Archwilio o ran y mater hwn. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Does dim goblygiadau ariannol uniongyrchol o ganlyniad i’r adroddiad hwn. 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
10.1 Mae risg os na fydd Aelodau’n cael yr hyfforddiant priodol, y gallant dorri’r Cod 

Ymddygiad yn anfwriadol. 
 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 
11.1  Erthygl 8.6.5 o Gyfansoddiad y Cyngor 
 
 


