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1. Cefndir

Mae rhaglen gynhwysfawr o hyfforddiant wedi ei rhedeg i aelodau etholedig ers
Mai 2012. Cafodd y teitlau ar gyfer y rhaglen gyfredol (2012-13) eu hadnabod
gan Adrannau a Gwasanaethau a chan aelodau.

Mae’r ystadegau ar gyfer mynychu yr hyfforddiant yn dda iawn, ac wedi gwella o
gymharu â’r blynyddoedd blaenorol.

2. Datblygiadau pellach ar gyfer aelodau etholedig yng nghyd-destun y
rhaglen hyfforddiant.

Yn dilyn codi consern gan y Pwyllgor Gwasnaethau Democrataidd, a thrwy
sylwadau gan aelodau etholedig mewn gwahanol gyfarfodydd, am y rhaglen
hyffoddiant, penderfynodd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd sefydlu is-
grwp hyfforddiant i edrych ymhellach ar y sefyllfa.

Penderfynodd yr is-grwp hyfforddiant y byddia’n fuddiol cynnal sesiwn wedi ei
hwyluso gyda grwp ffocws o aelodau etholedig. Roedd yr is-grwp yn gadarn fod
angen sicrhau aelodaeth o bob plaid, ac yn gyfuniad o aelodau newydd ac
aelodau mwy profiadol. Pwrpas y grwp ffocws oedd
Rhoi cyfle i aelodau etholedig roi mewnbwn uniongyrchol i’w rhaglen

ddatblygol a chael perchnogaeth drosto
Adnabod dyheadau ac anghenion datblygol aelodau etholedig
Rhoi arweiniad i’r tim Dysgu a Datblygu ar gynnwys rhaglen ddatblygol

addas, blaenoriaethau a dulliau priodol ar gyfer darparu’r hyfforddiant.

Cynhaliwyd y sesiwn ar 18 Chwefror 2013. Gellir gweld cofnod o benderfyniadau
y sesiwn yn Atodiad 1. Mae pwynt 3 yn benodol yn adrodd ar feysydd
ychwanegol y mae’r aelodau yn dymuno hyfforddiant arnynt. Bydd y
Gwasanaeth Dysgu a Datblygu yn awr yn gallu bwrw ymlaen ar sail



dymuniadau’r grwp ffocws i ymgorffori’r sylwadau o fewn y rhaglen hyffoddiant
nesaf.

Yn ogystal, adroddir ar y prif bwyntiau cyffredinol a ganlyn, sef:
 Angen medru cynnig rhaglen bersonol drwy adnabod anghenion unigol

(gweler Atodiad 1 isod)
 Angen gweithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau hyn mewn partneriaeth
 Pwysig cydnabod a chofnodi unrhyw ddatblygiad (dim cyrsiau yn unig)

o Rhoi gwybod i’r cyswllt o fewn y Gwasanaeth Dysgu a Datblygu
 Mae gan unigolion beth gyfrifoldeb dros ddatblygu eu hunain
 Pan mae gwahoddiadau yn cael eu hanfon allan am sesiynau datblygol,

mae angen nodi’r gwahaniaeth rhwng hyfforddiant a sesiwn rhannu
gwybodaeth

3. Datblygiadau gyda’r Cabinet.
Cynhaliwyd sesiwn wedi ei hwyluso gydag Aelodau’r Cabinet i adnabod eu
anghenion datblygol hwy. Cyflwynwyd rhaglen ddrafft i’r Cabinet ei hystyried, a
chafodd ei blaenoriaethu ym mis Hydref 2012. Mae rhaglen wedi ei chychwyn i
ddarparu’r teitlau a adnabuwyd.

4. Gofynion Mesur Llywodraeth Lleol (Cymru) 2011
Mae adran 7 yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol sicrhau y darperir
cyfleoedd hyfforddi a datblygu rhesymol i’w haelodau. Hefyd, rhaid sicrhau y
rhoddir cyfle i bob aelod gael adolygiad blynyddol o’i anghenion hyfforddi a
datblygu. Fodd bynnag, dylid nodi nad yw’r darpariaethau hyn yn berhtnasol i
arweinydd gweithrediaeth awdurdod sy’n gweithredu gweithrediaeth arweinydd a
chabinet.

Os yw aelod yn penderfynu cael adolygiad blynyddol o’i anghenion hyfforddi a
datblygu, rhaid i’r awdurdod sicrhau bod yr adolygiad yn cynnwys cyfle i’r aelod
gael ei gyfweld gan berson y mae’r awdurdod yn ei ystyried yn “briodol gymwys” i
roi cyngor ynghylch anghenion hyffoddi a datblygu’r aelod.

Yn ychwanegol, awgrymir yn y canllawiau sy’n cyd-fynd gyda’r mesur y “gellid
cynnwys y cyfleoedd hyfforddi a datblygu cytunir arnynt mewn strategaeth
ddatblygu gyhoeddedig. Gallai awdurdodau lleol ddefnyddio Siarter Cefnogi a
Datblygu Aelodau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (“y siarter”) fel canllaw ar
gyfer datblygu eu strategaethau”.

Mae’r prif ystyriaethau ar gyfer ennill y Siarter fel a ganlyn:
 Rhaid cael ail asesiad pob 3 blwyddyn
 Mae tair lefel i gyd

o Lefel 1 (sylfaenol) – mae mwy o elfennau yn gynnwysiedig yn y
gofynion newydd nag oedd yn bodoli yn flaenorol,



o yna lefel 2 (uwch / advanced) yn ddilyniant o lefel 1. Er mwyn ennill
lefel 2 mae’n rhaid cyflwyno tystiolaeth fod elfennau a gyflwynwyd
yn lefel 1 yn weithredol ac yn gweithio.

o ‘innovation award’ – ar lefel uwch na’r ddau uchod, ac yn cael ei
wobrwyo am ymarfer da. Prin iawn fydd y gwobrau yma.

 criteria terfynol newydd er mwyn ennill lefel 1 a 2 o’r siarter wedi ei lunio
bellach.

 Mae’r gofynion uchod o ran y Mesur, a gofynion ychwanegol penodol wedi
eu cynnwys yn y Siarter

 Mae Cyngor Gwynedd angen trefnu gweithredu – mae’n ofynol i bob
Cyngor ymgyrraedd at ennill y Siarter, ac er bod cyfnod wedi bodoli yn
2012/13 i awdurdodau setlo yn dilyn yr etholiadau a’r gofynion newydd,
mae angen gweithredu yn 13-14

 Ennillodd Gwynedd rhan 1 yn 2009

5. Argymhellion

5.1 Argymhellir, yn dilyn pwynt 1 i 3 uchod, fod y Gwasanaeth Dysgu a
Datblygu yn bwrw ymlaen gyda chynllunio ac addasu’r rhaglen hyfforddiant
ar gyfer aelodau yn seiliedig ar waith yr is-grwp hyfforddiant.

5.2 Argymhellir gofyn i’r Pwyllgor am

arweiniad cychwynol yng nghyd-destun gofynion Mesur Llywodraeth Leol
(Cymru) 2011 a gofynion cyflawni er mwyn ennill y Siarter Cefnogi a
Datblygu Aelodau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Caniatau i swyddogion wneud ymchwil pellach ar y gwaith sydd ynghlwm
â’r Mesur a’r siarter, gan ofyn i’r swyddogion perthnasol drafod y mater
gyda Chadeirydd y Pwyllgor ac adrodd yn ol i gyfarfod nesaf y Pwyllgor
ym Mehefin 2013.



Atodiad 1

GRŴP FFOCWS HYFFORDDIANT - 18.02.13

PRESENNOL

Aelodau:
Cyngh. Peter Read, Cyngh. Dafydd Meurig, Cyngh. Dilwyn Morgan, Cyngh. Lesley Day, Cyngh.
June Marshall, Cyngh. Mair Rowlands, Cyngh. Sion Jones, Cyngh. Mandy Williams-Davies, Cyngh.
Elfed Wyn Williams, Cyngh. Eric M Jones, Cyngh. Annwen Hughes, Cyngh. Angela Ann Russell,
Cyngh. Gareth Thomas.

Swyddogion:
Carey Cartwright (Dysgu a Datblygu), Nicola Payne (Dysgu a Datblygu), Glynda O’Brian (Strategol
a Gwella).

CYFLWYNIAD
Eglurodd Carey Cartwright fod y Grŵp Ffocws wedi ei drefnu yn dilyn penderfyniad Is-grŵp 
hyfforddiant o’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Amcanion cyffredinol y cyfarfod Grŵp Ffocws oedd: 

 Rhoi cyfle i Aelodau Etholedig roi mewnbwn uniongyrchol i’w rhaglen ddatblygol (a chael
perchnogaeth drosto)

 Adnabod dyheadau ac anghenion datblygol Aelodau Etholedig

 Rhoi arweiniad i’r tîm Dysgu a Datblygu ar

o Gynnwys rhaglen ddatblygol addas

o Blaenoriaethau

o Dulliau priodol i’w darparu

Gwahoddwyd croestoriad o Aelodau i’r Grŵp Ffocws er mwyn cael cydbwysedd o ran pleidiau, 
ardaloedd a phrofiad.

Cynhaliwyd y sesiwn ar ffurf gweithdy wedi ei hwyluso gan Carey Cartwright:

 Cynhaliwyd gweithgareddau mewn grwpiau bach

 Rhoddwyd adborth i’r grŵp cyfan 

 Cofnodwyd y pwyntiau

 Trafodwyd a blaenoriaethwyd y pwyntiau fel grŵp cyfan 

1. Diffinio Pwrpas Rhaglen Dysgu a Datblygu

Gweithgaredd 1:
Yng nghyd-destun eich uchelgais fel Aelod Etholedig o fewn y Cyngor, beth yw’r ‘arfau’
(Sgiliau, Gwybodaeth ayyb) angenrheidiol er mwyn cyflawni hyn ?

Pwyntiau a gofnodwyd:

 Gallu i wrando / sgiliau cyfathrebu

 Gallu i gasglu gwybodaeth gywir

 Sgiliau Pobl



o Rhagweithiol (‘Proactive’)

o Parodrwydd i ddysgu (‘Willing to Learn’ )

o Amyneddgar (‘Patience’)
o Diplomyddol ‘Diplomatic’

 Bod yn arweinydd a gwas i’r Gymuned (‘Leader and Servant to the community’)

 Defnyddio eich pen yn hytrach na’ch calon i wneud penderfyniadau (‘Uses head not
heart to make decisions)’

 Sgiliau Cadeirio

 Ymwybodol o’r rheolau sefydlog - Rôl, Sut i ymddwyn a.y.b.

o Ymwybodol o ddisgwyliadau sydd ar Aelodau - be sy’n dderbyniol / annerbyniol?

 Meddu ar wybodaeth briodol:

o Strwythur y Cyngor
Gweithdrefnau a threfniadau (”mechanics”)
Deall hierarchaeth y Cyngor - Pa adrannau sy’n atebol i bwy?
Gwasanaethau Statudol?

o Adrannau
 Pwy sy’n gwneud beth?

 Cael gwybod pan fydd swyddogion allweddol yn gadael / cael eu
penodi

 Sut i gysylltu?
 Trefniadau penodol e.e. Cynllunio

o Gwasanaethau statudol
 Beth sy’n rhaid i Gyngor ei ddarparu

 Derbyn gwybodaeth gan yr adrannu - ‘kept informed / in the loop’

Pwyntiau Cyffredinol:

 Aelodau i gael mynediad rhwydd at wybodaeth gyfredol a chywir fel y maent ei angen
e.e. system wybodaeth electroneg sydd ar gael 24awr

 Cyfathrebu effeithiol (2 ffordd) yn hollol allweddol
o Adrannau i ddiweddaru Aelodau o newidiadau e.e. swyddogion yn newid

 Cyfrifoldeb gan Aelodau unigol i ddatblygu eu sgiliau a gwybodaeth

Gweithgaredd 2:
Beth hoffech i raglen ddatblygol (hyfforddiant) ei gyflawni?

 Unigolion

 Cyngor Gyfan
Sut fydd llwyddiant yn edrych?

Pwyntiau a gofnodwyd:

Y grŵp yn cydnabod fod ‘datblygu’ yn cynnwys amrediad eang o weithgareddau a phrofiadau 

 Amlygwyd y gwahaniaeth rhwng hyfforddiant a rhannu gwybodaeth

Llwyddiant i Unigolion:

 Datblygu arbenigedd (ar awydd i’w rannu)

 Unigolion yn gweld a phrofi effaith datblygiad personol

o Datblygu / miniogi sgiliau er mwyn gweithredu’n fwy effeithiol (lefelau Ward a
Chyngor)



 Gallu gwneud rhywbeth yn wahanol (neu well) ar ôl derbyn elfennau ‘datblygol’

 Ail ethol

 Medru gwneud defnydd gwell o amser

 Perfformiad unigol gwell

Llwyddiant i’r Cyngor:

 Aelodau yn cefnogi hyfforddiant (drwy fynychu / cymryd rhan)

o Gwell presenoldeb
o Cydnabod pob math o ddatblygiad (nid ‘cyrsiau’ yn unig)

 Aelodau’n deall eu rôl yn well

 Aelodau’n gwneud penderfyniadau’n fwy effeithiol

o Dilyn strwythur o fewn cyfarfodydd

 Aelodau yn cydweithio’n well
o Ddim yn ymyryd (‘interfere’) tu hwnt i’w ward (deall protocol)

 Perfformiad gwell fel Cyngor

Llwyddiant Cyffredinol:

 Cynghorwyr mwy effeithiol = Cyngor mwy effeithiol

 Gwaith y Ward / Gwaith y Cyngor yn fwy effeithiol = > GWELL GWASANAETH I’R
CWSMER

 Rheoli disgwyliadau yn effeithiol e.e. disgwyliadau’r cyhoedd

 Ennill ffydd a chefnogaeth y cyhoedd

 Cydweithio effeithiol

 Defnydd gwell o amser, llai o amser i gyflawni tasgau, arbediad (ar y ddwy ochr)
o Arbediad ariannol

2. Beth mae rhaglen ddatblygol / hyfforddiant yn ei olygu i chi?

Gweithgaredd 3: Pa ddulliau datblygol sydd ar gael ?

Pwyntiau a gofnodwyd:

 Cwrs Hyfforddi ’traddodiadol’

 ‘Short training sessions as part of committee / council meetings’

 Dysgu drwy dechnoleg

o Dysgu o bell - defnyddio cyfrifiadur

o Dysgu ‘ar lein’

o E-ddysgu, ‘interactive modules’

o Defnyddio i-pads ac amrediad o dechnoleg arall

 Sesiwn 1 i 1

 Cysgodi

 Mentor

 ”Coach”

 Ymchwil personol : chwilio am wybodaeth ein hunain
o Darllen

o Angen mynediad i ddata / gwybodaeth

o ’Portal’ ar wefan y Cyngor - mynediad i gynghorwyr yn unig



 Fforwm Aelodau - lle er mwyn gofyn cwestiynau / derbyn atebion

 Rhannu profiadau

 Gwahodd arbenigwyr o’r tu allan

 Ymweliadau gydag adrannau o’r Cyngor - mewn grwpiau bach (defnyddiol hefyd er
mwyn dod i adnabod swyddogion)

 Ymweliadau i sefydliadau eraill

Pwyntiau Cyffredinol:

 Pawb yn cytuno mai CYFUNIAD o ddulliau sydd ei angen.

 Angen hyblygrwydd i DEILWRIO (yn ddibynnol ar yr unigolyn / y testun)

o anghenion pob aelod yn wahanol

 Mae mwy i ddatblygu na ’hyfforddiant’ traddodiadol

o Angen ei gydnabod

 Mae gan unigolion beth gyfrifoldeb dros ddatblygu eu hunain

Gweithgaredd 4: Pa ddulliau datblygol hoffech eu derbyn?

 Pawb yn cytuno mai CYFUNIAD o ddulliau sydd ei angen

 Cefnogaeth i ddefnyddio technoleg
o Cael mynediad i ddysgu yn rhwydd a chyfleus o unrhyw le

3. Pa elfennau hoffech i raglen ddatblygol / hyfforddiant ei gynnwys?

Gweithgaredd 5: Adnabod Penawdau / teitlau / meysydd penodol ar gyfer y rhaglen

Yn ychwanegol i’r teitlau a gynigir ar hyn o bryd, awgrymwyd y canlynol:

 Pendantrwydd ‘Assertiveness’

 Rheoli Straen

 Rheoli Amser / Cydbwysedd rhwng cyngor, gwaith a chartref

 Sut i ddelio hefo pobl anodd / pobl wedi gwylltio ‘Anger Management’

 Sgiliau iaith y corff ‘body language’ (unigolion a grwpiau)

 Sgiliau Cadeirio

 Rhedeg a Threfn pwyllgorau

 Deall ein rôl ‘Clarification of role’

 Rheolau Sefydlog - deall y drefn (mewn pwyllgorau)

 Technoleg Gwybodaeth (cynnwys i-pad)

Pwyntiau Cyffredinol:

 Angen medru cynnig RHAGLEN BERSONOL drwy adnabod ANGHENION UNIGOL

 Angen gweithio hefo’n gilydd er mwyn sicrhau hyn - PARTNERIAETH

 Pwysig cydnabod a chofnodi UNRHYW DDATBLYGIAD (dim cyrsiau yn unig)
o Rhoi gwybod i’r cyswllt o fewn y Gwasanaeth Dysgu a Datblygu



 Mae gan unigolion beth gyfrifoldeb dros ddatblygu eu hunain

 Pan mae gwahoddiadau yn cael eu hanfon allan am sesiynau datblygol, mae angen nodi’r
gwahaniaeth rhwng hyfforddiant a sesiwn rhannu gwybodaeth


