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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
 Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â'r sesiynau hyfforddiant Cod Ymddygiad sydd wedi 

cael eu darparu ers yr etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 2017. 
 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
 Hysbysu aelodau'r Pwyllgor o’r sesiynau hyfforddiant sydd wedi cael eu darparu ers yr 

etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai a phresenoldeb cynghorwyr Sir a Thref, Dinas 
a Chymuned. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 
 Bod aelodau’n ystyried y wybodaeth a ddarperir yn yr adroddiad ac ystyried pa 

ddigwyddiadau hyfforddi pellach, os o gwbl, sy’n ofynnol. 
 
4. Manylion yr adroddiad 
 
 Ar ôl cael eu hethol, rhaid i bob aelod etholedig arwyddo addewid cyn iddynt ddechrau 

yn eu swydd y byddant yn cadw at delerau'r Cod Ymddygiad i Aelodau. 
 

Mae’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr Sir yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau etholedig 
fynychu o leiaf un sesiwn hyfforddiant ar y cod ym mhob tymor Cyngor. 

 
Cynhaliwyd y sesiwn hyfforddiant gyntaf i Gynghorwyr Sir ar 11 Mai ac roedd 31 o’r 47 
Cynghorydd Sir yn bresennol. Daeth un o’r Cynghorwyr Sir a oedd yn methu â 
mynychu’r sesiwn honno i un o’r sesiynau diweddarach a gynhaliwyd i Gynghorwyr 
Tref, Dinas a Chymuned. Bydd sesiwn hyfforddiant bellach yn cael ei chynnal gyda’r 
nos ar 12 Hydref i roi cyfle i Gynghorwyr Sir a oedd yn methu â bod yn bresennol ar 
11 Mai. 

 
Cynhaliwyd sesiwn hyfforddiant ar 20 Mehefin i Glercod Cynghorau Tref, Dinas a 
Chymuned ac roedd 8 o glercod yn bresennol.  

 
Trefnwyd nifer o sesiynau wedyn i aelodau Cynghorau Tref, Dinas a Chymuned. 
Cynhaliwyd 5 sesiwn i gyd, 2 yn Ninbych, 2 yn Rhuthun ac 1 yn y Rhyl. Cynhaliwyd 
rhai o’r sesiynau hyn yn ystod y dydd ac eraill gyda’r nos.  

 



Mynychodd cyfanswm o 78 o Gynghorwyr y 5 sesiwn yn ogystal â 2 aelod o’r Pwyllgor 
Safonau. Roedd yr adborth a dderbyniwyd gan y mynychwyr yn gadarnhaol iawn. 
Atodir crynodeb o’r rheiny a fynychodd yn ôl Cyngor yn Atodiad 1. 

 
Gofynnodd nifer fach o Gynghorau Tref, Dinas a Chymuned a fyddai modd i 
hyfforddiant gael ei ddarparu iddynt yn eu Cynghorau. Yr ymateb i hyn oedd y byddem 
yn aros i weld faint o aelodau a fyddai’n llwyddo i fynychu’r 5 sesiwn a drefnwyd o flaen 
llaw cyn ystyried trefniadau mwy unigol. Efallai y byddwn yn ailedrych ar hyn yn ystod 
yr hydref a’r gaeaf. Byddai modd darparu sesiynau byrrach sy’n canolbwyntio mwy ar 
rannau penodol o’r Cod Ymddygiad, yn dibynnu ar anghenion Cynghorau unigol yn 
hytrach na’r sesiynau llawn sydd wedi bod yn cael eu darparu hyd yma. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  

Nid yw’r penderfyniad yn effeithio’n uniongyrchol ar y Blaenoriaethau Corfforaethol. 
 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
 Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. Bydd yr 

hyfforddiant yn cael ei gyflwyno gan staff sy’n cael eu hariannu drwy’r cyllidebau 
presennol. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r 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 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? 
 
 Nid oes unrhyw ymgynghoriadau eraill wedi'u cynnal 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol o ganlyniad i’r adroddiad hwn. 
 
10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Os na fydd Aelodau’n cael yr hyfforddiant priodol, mae risg y gallant dorri’r Cod 

Ymddygiad yn anfwriadol. 
 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
 Erthygl 8.6.5 o gyfansoddiad y Cyngor 

 


