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Anghenion Hyfforddiant ar i-pads

1. Mae cryn nifer o sylwadau wedi eu gwneud gan Aelodau etholedig am yr angen am
hyfforddiant pellach ar ddefnydd yr i-pads. Fe gododd hefyd yn ystod y cyfweliadau
Datblygiad personol, mewn sesiwn hyfforddiant anffurfiol gyda’r Cabinet, ac mewn nifer
o sgyrsiau anffurfiol gydag aelodau etholedig. Mae yr Uned Hyfforddiant ac Adran
Technoleg Gwybodaeth y Cyngor wedi cynnig sesiynau hyfforddiant i’r aelodau dros y
blynyddoedd, gyda nifer o aelodau wedi adrodd eu bod wedi bod o fudd.

2. Bellach, mae gofynion yr aelodau wedi datblygu yn hwy, gyda nifer eisiau
gwybodaeth a hyfforddiant ar gyfer gwneud gwell defnydd o’r dechnoleg ee sut i ffeilio
gwybodaeth ayyb.

3. I’r perwyl yma felly, mae’r Adran Technoleg Gwybodaeth wedi cysylltu gyda Mr
Robin Williams, Prifathro Ysgol Gynradd Llanrug er mwyn darparu hyfforddiant pellach
ar yr i-pads i’r aelodau. Mae Ysgol Gynradd Llanrug wedi bod yn flaenllaw iawn gyda
defnydd o’r dechnoleg yma, ac felly yn dod ag arbenigaeth o ran defnyddiwr gyda nhw.

4. Mae dau ddyddiad posib wedi eu hadnabod ar gyfer trefnu sesiwn peilot (18 neu
25 Mawrth) gyda threfniadau yn cael eu datblygu yn awr i wahodd aelodau i’r sesiwn
peilot. Cyfyngir y sesiwn peilot i oddeutu 10 aelod er mwyn sicrhau gwerth o’r sesiwn i
bawb ac asesu ei addasrwydd.

Prosesu Geiriau ar yr i-pads

5. Bydd y Pwyllgor yn cofio iddynt wneud cais i geisio cael prosesydd geiriau ar yr i-pads
er mwyn hwyluso gwaith yr aelodau. Penderfynwyd y byddai’n angenrheidiol treialu y
defnydd o brosesydd geiriau ar yr i-pads gan griw bach yn gyntaf cyn rhannu’r
ddarpariaeth, os oes angen ac os yw’n addas, gyda gweddill yr aelodau.

6. Adroddir diweddariad ar lafar ar yr elfen hon yn ystod cyfarfod y Pwyllgor.



Gofynion ychwanegol gan aelodau ar gyfer mynediad i dechnoleg gwybodaeth

7. Ar ddechrau tymor y Cyngor hwn yn 2012 darparwyd cyfarpar technoleg
gwybodaeth symudol (i-pads) i aelodau etholedig er mwyn hwyluso eu gwaith ac er
mwyn arwain at arbediad ariannol i’r Cyngor trwy leihau ar gostau argraffu a
phostio.

8. Mae’r rhelyw o Aelodau wedi dysgu ymdrin a dygymod â’r i-pads yn ystod y cyfnod,
a nifer yn gyfforddus iawn gyda’r dechnoleg. Mae trefniadau amgen yn parhau ar
gyfer y rhai nad ydynt yn defnyddio’r i-pads. Yn ddiweddar, yn dilyn o’r llwyddiant
hwn, mae ceisiadau wedi eu derbyn gan Aelodau etholedig ar gyfer sicrhau
mynediad i wybodaeth drwy gwahanol gyfarpar technegol. Mae’r ceisiadau yn
cynnwys:

 Mynediad i system e-bost y Cyngor o gartref

 Mynediad i’r system ar ffonau symudol

9. Ar yr un adeg, mae Adran Technoleg Gwybodaeth y Cyngor wedi gorfod newid eu
systemau er mwyn sicrhau fod holl systemau cyfrifiadurol y Cyngor yn ddiogel ac yn
saff. Mae’r newidiadau hyn yn golygu fod bellach gost ynghlwm â sicrhau mynediad
ychwanegol i Aelodau i unrhyw fynediad ychwanegol i’r mynediad a drefnwyd trwy i-
pads y cyngor (cost sefydlu o oddeutu £30 a chost blynyddol o oddeutu £30 y
ddyfais).

10. Tra ein bod yn cyd-fynd gyda’r egwyddor fod darpariaeth o’r fath yn hwyluso bywyd
Aelodau, yn wyneb y sefyllfa ariannol heriol bresenol, argymhellir fod y Pwyllgor
Gwasanaethau Democrataidd yn penderfynu y dylid gwrthod ceisiadau o’r fath ar
hyn o bryd, gan ail asesu os oes gofynion yn dilyn y sesiynau Hyfforddiant i-pads
pellach (4 uchod).


