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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  
Mae'r adroddiad yn ymwneud â rhaglen hyfforddiant a datblygu ar gyfer y Cyngor 
newydd yn dilyn etholiadau'r awdurdod lleol ar 4 Mai 2017.  

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

I geisio safbwyntiau'r Pwyllgor ar gynnwys a chyfeiriad y Rhaglen Hyfforddiant a 
Datblygu.  

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 
 Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn cyflwyno sylwadau ar Raglen Hyfforddiant a Datblygu 

Aelodau (sydd ynghlwm fel Atodiad 1) ac ar hyfforddiant gorfodol.  
 

4. Manylion yr adroddiad 
 

Cefndir 
 
4.1 Mae'r wybodaeth a adroddwyd i'r Cyngor llawn yn flaenorol yn nodi ar ddechrau 2008 

roedd aelodau newydd y Cyngor yn teimlo nad oedd y rhaglen hyfforddiant a 
gynigiwyd iddynt yn ddigonol. Roedd y rhaglen ar gyfer tymor y Cyngor yn 2012 yn fwy 
cynhwysfawr ac yn blaenoriaethu sesiynau allweddol ar ddechrau'r rhaglen. Roedd 
blaenoriaethu'r rhaglen hyfforddiant yn ystod yr wythnosau a'r misoedd cyntaf ar ôl 
etholiadau mis Mai 2012 wedi arwain at sawl sylw gan aelodau fod y rhaglen yn rhy 
ddwys dros y cyfnod hwnnw. Roedd adborth gan yr aelodau a fynychodd y sesiynau 
yn gadarnhaol iawn ond roedd presenoldeb cyffredinol yn wael iawn. Trefnwyd rhai 
sesiynau ond bu'n rhaid eu canslo oherwydd diffyg diddordeb.  

 
 Hyfforddiant Gorfodol 
 
4.2 Hyfforddiant gorfodol - hyfforddiant y mae'r Cyngor yn nodi fod yn rhaid i bob 

cynghorydd (neu bob cynghorydd sy'n ymgymryd â rôl benodol) ei fynychu–yn 2012 
penderfynwyd mai'r rhain oedd y cod ymddygiad; cyllid; y cyfansoddiad; 
diogelu/rhianta corfforaethol a thrwyddedu a chynllunio ar gyfer aelodau'r pwyllgorau 
hynny.  

 



4.3 Ym mis Medi 2014 ystyriodd y Cyngor yr hyfforddiant gorfodol unwaith eto ac fe 
benderfynwyd:  

 

 bod yr holl aelodau yn gorfod mynychu'r hyfforddiant gorfodol 'cyffredinol' canlynol:  
 

 Cod Ymddygiad 

 Diogelu / Rhianta Corfforaethol / Amddiffyn Plant  

 Cyllid  

 Cydraddoldeb 

 Cyflwyniad (strwythur y Cyngor, Cyfansoddiad a Diogelu Data) 
 

 Mae'n rhaid i aelodau amrywiol bwyllgorau fynychu'r hyfforddiant gorfodol canlynol 
sy'n benodol i’r rôl, yn ychwanegol at hyfforddiant gorfodol cyffredinol, gyda chroeso i 
bob Aelod fynychu os yw o ddiddordeb. 

 

 Sgiliau Cadeirio (ar gyfer Cadeiryddion / Is-gadeiryddion yr holl bwyllgorau) 

 Archwilio (Cadeirio) 

 Arweinwyr Grŵp 

 Cabinet (gan gynnwys Siarad Cyhoeddus, siarad â’r Cyfryngau) 

 Pwyllgor Cynllunio 

 Pwyllgor Trwyddedu 
 
4.4 Hyd yn hyn, nid yw'r Cyngor wedi cyflwyno cosb am beidio â mynychu hyfforddiant 

gorfodol (heblaw'r disgwyliad na fyddai aelodau'r Pwyllgorau Cynllunio neu Drwyddedu 
yn pleidleisio ar faterion cynllunio neu drwyddedu os nad ydynt wedi cyflawni'r 
hyfforddiant gorfodol). 

 
Rhaglen Hyfforddiant a Datblygu 2017 - 2022 
 

4.5 Mae fersiwn drafft presennol y Rhaglen ynghlwm yn Atodiad 1 er mwyn derbyn 
sylwadau ac unrhyw argymhellion gan y Pwyllgor. Bydd y cyflwyniad a rhannau cynnar 
allweddol y rhaglen yn cael eu darparu yn unol â fersiwn derfynol y Rhaglen yn dilyn 
ymgynghoriad ag aelodau a swyddogion. Cynhaliwyd cyfres o sioeau teithiol 
cyhoeddus ar gyfer ymgeiswyr posibl ym mis Ionawr a Chwefror 2017 fel rhan o'r 
broses o baratoi aelodau newydd ac aelodau sy'n dychwelyd. Gofynnir i'r Cyngor 
newydd adolygu'r Rhaglen 5 mlynedd yn ddiweddarach eleni.  

 
4.6 Fel yr adroddwyd i'r Aelodau yn sesiwn Briffio'r Cyngor ym mis Mawrth 2017 bydd y 

rhaglen newydd yn cynnwys modiwlau e-ddysgu ar gyfer aelodau, er mwyn gallu 
cynnal hyfforddiant a sesiynau briffio ar adegau ac mewn lleoliadau o ddewis yr 
aelodau. Efallai y bydd rhai o'r modiwlau hyn yn ategu at sesiynau arferol lle bo'n 
briodol.  

 
 Adolygiadau Datblygiad Personol 
 
4.7 Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn ei gwneud yn ofynnol bod Adolygiad 

Datblygu Personol (ADP) ar gael i bob cynghorydd. Mae'r ADP yn darparu dull i'r 
aelod a'r Cyngor asesu anghenion datblygiad personol yr aelod. Byddai'r adolygiad 
wedi'i osod yng nghyd-destun rôl yr aelod, eu dyheadau ar gyfer yr hyn yr hoffent ei 



gyflawni, diben a dyheadau'r Awdurdod ac anghenion y gymuned. Gallai'r cyfweliad 
gynnwys adolygiad o hyfforddiant a datblygu a dderbyniodd yr aelod dros y flwyddyn 
flaenorol (neu gyfnod byrrach os yw'r cynghorydd wedi'i ethol yn ddiweddar).  

 
4.8 Dylid nodi nad yw ADP yn arfarniad o berfformiad, ond yn fodd o gefnogi a datblygu 

aelodau. Nid yw'n ofynnol i'r  Aelodau ymgymryd ag ADP ond cynigir y cyfle i bob 
cynghorydd yn ystod 2017.  

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
 Nid oes effaith uniongyrchol ar flaenoriaethau corfforaethol ond bydd darparu'r aelodau 

etholedig gyda'r wybodaeth a'r sgiliau i gyflawni eu rôl yn effeithio ar berfformiad a 
blaenoriaethau'r Cyngor drwy gydol tymor y Cyngor nesaf.  

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 

Fel arfer bydd y costau yn golygu amser swyddogion gan y bydd mwyafrif yr 
hyfforddiant yn cael ei ddarparu'n fewnol neu drwy fodiwlau e-ddysgu cenedlaethol 
neu ranbarthol. Bydd rhai testunau yn destun hwyluso neu adnoddau allanol a bydd 
ffioedd ar gyfer rhai seminarau, cynadleddau a digwyddiadau hyfforddiant allanol ar 
gyfer yr aelodau.  
 
Nid yw'r costau wedi'u hamcangyfrif ar hyn o bryd gan y byddant yn dibynnu ar 
gwmpas y Rhaglen derfynol ac anghenion y Cyngor dros y cyfnod o 5 mlynedd. Bydd 
unrhyw gostau'n cael eu cynnwys yn y gyllideb a ddyrannwyd ar gyfer hyfforddiant a 
datblygu aelodau.  

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

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

 
Nid oes angen Asesiad o'r Effaith ar gyfer yr adroddiad hwn gan nad yw'n cynnig 
polisïau neu weithgareddau newydd. Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ffurfio rhan o'r Rhaglen 
hyfforddiant.  

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 

  
Mae Rhaglen Hyfforddiant a Datblygu Aelodau wedi'i datblygu mewn ymgynghoriad â'r 
deilydd portffolio, y Cynghorydd Barbara Smith, ac ystyriwyd drafft cynharach o'r 
Rhaglen sydd ynghlwm gan aelodau etholedig mewn sesiwn Briffio'r Cyngor ar 6 Mawrth 
2017.  
 
Roedd yr Aelodau'n cefnogi amcanion a nodau'r Rhaglen Hyfforddiant a Datblygu ac fe 
drafodwyd materion o ran hyfforddiant gorfodol ac e-ddysgu.  
 
Mae swyddogion ar draws gwasanaethau'r Cyngor wedi, ac yn parhau i gyfrannu, at 
ddatblygiad y Rhaglen.  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

http://wellbeing.denbighshire.gov.uk/


 
Nid oedd angen datganiad ganddo ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
  

Mae amrywiaeth o rolau y gall aelod etholedig eu derbyn sydd angen sgiliau a 
gwybodaeth y gellir eu cael, eu datblygu neu eu diweddaru drwy raglen barhaus o 
hyfforddiant a datblygu. Mae risgiau i'r Cyngor a'r aelodau unigol os nad yw'r Cyngor yn 
darparu, neu os nad yw'r aelodau yn cyflawni, hyfforddiant addas.  

 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 
Nid oes angen penderfyniad ond mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn ei 
gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol sicrhau y darperir cyfleoedd hyfforddiant a 
datblygu rhesymol i'w haelodau. 


