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CYFARFOD ARBENNIG O’R PWYLLGOR GWASANAETHAU 
DEMOCRATAIDD  

 
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Tachwedd 2018 

 
 

YN BRESENNOL:   
 

Y Cynghorydd Robert Llewelyn Jones (Cadeirydd) 
 
Y Cynghorwyr Carwyn Jones, Eric Wyn Jones, Robert G Parry, 
OBE, FRAgS, Dylan Rees, J Arwel Roberts a Dafydd Roberts 
 

WRTH LAW: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
Swyddog Pwyllgor (SC) 
 

YMDDIHEURIADA
U: 

Y Cynghorydd Richard Griffiths 
 

HEFYD YN 
BRESENNOL:  

Neb 

  

 
 

1.      DATGAN DIDDORDEB  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb. 
 

2. COFNODION  
 
Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Medi 2018 fel rhai cywir.  
 

3. GWE-DDARLLEDU PWYLLGORAU SGRIWTINI 
 
Cyflwynwyd – adroddiad diweddariad gan Bennaeth y Gwasanaethau 
Democrataidd mewn ymateb i benderfyniad y Cyngor ar 28 Medi 2018 i gyfeirio 
Rhybudd o Gynigiad i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i wneud 
argymhellion i’r Cyngor ynghylch gwe-ddarlledu’r ddau Bwyllgor Sgriwtini. 
 
Adroddodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd fod cyfarfodydd y Cyngor Sir, 
y Pwyllgor Gwaith a’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion yn cael eu gwe-ddarlledu 
ar hyn o bryd. Nododd nad yw gwe-ddarlledu yn ofyniad deddfwriaethol, ond bod 
Llywodraeth Cymru yn ei gefnogi’n gryf, a’i fod yn gysylltiedig â’r ddarpariaeth yn 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, i gryfhau democratiaeth leol ac ymgysylltiad 
cymunedol.  
 
Nododd fod y costau gwe-ddarlledu cyfredol fesul blwyddyn yn tua £12,000. 
Rhagwelir y byddai’r costau gwe-ddarlledu ychwanegol yn tua £3,000 y flwyddyn ar 
gyfer llogi’r offer, ynghyd â £3,500 ar gyfer amser staff. 
 
PENDERFYNWYD argymell peidio gwneud unrhyw newidiadau i’r 
trefniadau presennol ar gyfer gwe-ddarlledu.  
 

Tudalen 1
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4. CYFRANOGIAD Y CYHOEDD MEWN CYFARFODYDD 
 

Cyflwynwyd – adroddiad diweddariad gan Bennaeth y Gwasanaethau 
Democrataidd mewn ymateb i benderfyniad y Cyngor ar 28 Medi 2018 i 
gyfeirio Rhybudd o Gynigiad i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i 
wneud argymhellion i’r Cyngor i addasu’r Cyfansoddiad er mwyn caniatáu i 
gynigion sy’n cael eu cynnig gan aelodau o’r cyhoedd ac sydd wedi’u cefnogi 
gan lofnodion 50 o unigolion sy’n byw ar Ynys Môn, gael eu trafod yng 
nghyfarfodydd llawn y Cyngor. 

 
Nid yw Rheolau Gweithdrefn y Cyngor (Para 4.1 o’r Cyfansoddiad) yn 
cynnwys unrhyw ddarpariaeth ar gyfer cynigion a gaiff eu cyflwyno gan 
aelodau o’r cyhoedd.  
 
PENDERFYNWYD argymell peidio gwneud unrhyw newidiadau i’r 
Cyfansoddiad. 
 

5. PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL –  
ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT AR GYFER 2019/20 
 
Cyflwynwyd – adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd ar yr 
Adroddiad Blynyddol Drafft gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 
Ariannol ar gyfer 2019/20, sy’n cyflwyno’r math a lefelau o dâl y mae 
awdurdodau lleol yn eu rhoi i’w haelodau a’u haelodau cyfetholedig.  
 
Nodwyd eu bod wedi ymgynghori gydag Arweinyddion y Grwpiau ar y 
cynigion sy’n effeithio ar yr awdurdod hwn.   
 
Adroddodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd y bydd y broses 
ymgynghori yn dod i ben ar 27 Tachwedd 2018, ac y bydd yr adroddiad 
terfynol yn cael ei gyhoeddi ym mis Chwefror 2019.  
 
PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor yn ystyried y penderfyniadau drafft a 
gyflwynwyd, a chytunodd i dderbyn yr argymhellion yn adroddiad y 
Panel Annibynnol.  

 

       Daeth y cyfarfod i ben am 10.55 am 

 

Y CYNGHORYDD ROBERT LL JONES 
CADEIRYDD 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 
 

Cyfarfod: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

 

Dyddiad: 25 Mawrth 2019 

 

Teitl yr adroddiad:  Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – 

Adroddiad Blynyddol Drafft ar gyfer 2019/20 

 

Adroddiad gan: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

 

Pwrpas yr Adroddiad: Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am benderfyniadau a wnaed 

gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 

Ariannol. 

 

1.0  Cefndir 
 
1.1 Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (y Panel) yn annibynnol 

ar lywodraeth ganolog a lleol ac fe’i sefydlwyd yn y lle cyntaf i benderfynu ystod a 
lefelau lwfansau sy’n daladwy i gynghorwyr cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref 
sirol ac i aelodau cyfetholedig â hawliau pleidleisio.  Bob blwyddyn, mae’n rhaid i’r 
Panel lunio Adroddiad Blynyddol sy’n nodi’r math a’r lefelau o daliadau y mae 
awdurdodau’n gallu neu’n gorfod eu gwneud i’w haelodau ac i aelodau 
cyfetholedig.  
 

1.2 Bydd angen cyflwyno adroddiad ar y taliadau i aelodau ac aelodau cyfetholedig ar 
gyfer 2019/20, yn unol â gofynion y Panel yn ei adroddiad blynyddol (Chwefror 
2019) i’r Cyngor llawn ar 14 Mai 2019. 
 

1.3 Bydd y penderfyniadau yn yr adroddiad dyddiedig Chwefror 2019 yn dod i rym ar 
gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 
 

2.0 Cyflog Sylfaenol 

 
Mae’r Panel wedi penderfynu y bydd cynnydd o £268 y flwyddyn yn lefel y cyflog 
sylfaenol blynyddol i £13,868 (cynnydd o 1.97% sy’n  adfer lefel y cyflog sylfaenol i’r 
swm a dalwyd yn 2011). 

 

3.0 Uwch Gyflogau 
 

3.1 Nifer yr uwch gyflogau 
 

Bydd y cyfyngiad ar nifer yr uwch gyflogau sy’n daladwy yn parhau, sef cyfanswm o 
16 i Ynys Môn, gan gynnwys cyflogau dinesig, yn unol ag Adroddiad Atodol y Panel 
dyddiedig Rhagfyr 2017. 
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3.2 Taliadau i’r Pwyllgor Gwaith 
 

Bydd yna gynnydd o £800 i aelodau’r Pwyllgor Gwaith, sy’n cynnwys y cynnydd o 
£268 i’r cyflog sylfaenol.  Nid yw'r Panel wedi cynyddu'r uwch-gyflogau sy'n cael eu 
talu i ddeiliaid y swyddi hyn ers chwe mlynedd. 
 

3.3 Cadeiryddion Pwyllgorau ac Arweinydd y Grŵp Gwrthbleidiol mwyaf 
 

Ni fydd cynnydd i uwch gyflog Cadeiryddion Pwyllgorau ac Arweinydd y Grŵp 
Gwrthbleidiol mwyaf, ond mae’r cyfanswm a delir yn adlewyrchu’r cynnydd o £268 
i’r cyflog sylfaenol. 

 

3.4 Bandiau Uwch Gyflog 
 

 

Uwch Gyflogau 2019/20 (sy’n cynnwys y cyflog sylfaenol): 

 

Band 1 
 

Arweinydd 
Dirprwy Arweinydd 
 

£44,100 

£31,100 

Band 2 Aelodau o’r Pwyllgor Gwaith 
 

£27,100 

Band 3 Cadeiryddion Pwyllgorau (os y’u telir) 
 

£22,568 
 

Band 4 Arweinydd y grŵp gwrthbleidiol mwyaf £22,568 
 

Band 5 Arweinydd grŵp gwrthbleidiol arall* £17,568 

 

 

3.5 Uwch-gyflogau penodol neu ychwanegol 
 

Mae’r Panel wedi caniatáu mwy o hyblygrwydd trwy roi darpariaeth i 
awdurdodau wneud cais am uwch-gyflogau penodol neu ychwanegol nad 
ydynt yn perthyn i’r fframwaith cydnabyddiaeth ariannol presennol, neu na ellid 
gwneud lle iddynt o fewn uchafswm uwch-gyflogau’r awdurdod. Os yw’r 
ychwanegiad arfaethedig yn cael ei gymeradwyo ac yn achosi i’r Cyngor fynd y tu 
hwnt i’r cap hwn, bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y gymeradwyaeth, heblaw am 
Gynghorau Merthyr Tudful ac Ynys Môn1.  

 

3.6 Trefniadau Rhannu Swyddi 
 

Mae rhai cynghorau wedi codi’r posibilrwydd o weithredu rhai swyddi ag  
uwchgyflogau yn ôl trefniant “rhannu swyddi”. Mae’r Panel yn cefnogi’r egwyddor 
hon a chaiff y broses ei nodi ym Mharagraff 3.27 o’r Adroddiad Blynyddol 

 
 
 
 
                                                           
1 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 Adran 142 (5) Ni all y gyfran sy'n cael ei gosod gan y Panel 
yn unol ag is-adran (4) fod yn uwch na hanner cant y cant oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi 
cydsynio i hynny. 
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Ni ellir mynd y tu hwnt i’r uchafswm statudol ar gyfer cabinetau felly bydd y 
ddau rannwr swydd yn cyfrif tuag at yr uchafswm.  O dan y Mesur, nifer y bobl sy’n 
cael uwch-gyflog, nid nifer y swyddi ag uwch-gyflogau, sy’n cyfrif tuag at y cap. 
Felly, ar gyfer yr holl drefniadau rhannu swyddi bydd y cap uwch-gyflog yn cael ei 
gynyddu yn amodol ar yr uchafswm statudol o 50% o aelodaeth Cynghorau, neu 
uchafswm o 16 yn achos Ynys Môn. 

 

3.7 Cyflogau Dinesig 

 
Ar gyfer 2018/19, penderfynodd y Cyngor y dylid talu cyflogau dinesig lefel 3 i’r 
Pennaeth Dinesig a’r Dirprwy Bennaeth Dinesig (sef £19,300 a £14,300). 
 
Mae cynghorau wedi dweud yn gadarn wrth y Panel nad yw aelodau 
etholedig yn dymuno gwneud unrhyw ddewisiadau sy'n gofyn i'r cynghorau eu 
hunain gyfateb lefel gweithgareddau neu ddyletswyddau aelod penodol â lefel o 
gyflog ar gyfer y rôl. Mae pob dewis o'r fath bellach wedi'u dileu.  Ar gyfer 2019/20, 
mae'r Panel wedi penderfynu ei bod yn rhaid talu cyflog: 

 

£22,568 (Band 3) i bennaeth dinesig (pan fo'n cael ei dalu) a  

 

£17,568 (Band 5) i ddirprwy bennaeth dinesig (pan fo'n cael ei dalu). 

 

3.0 Penderfyniadau Newydd ar gyfer 2019/20 
 

Tra bod yn penderfyniadau isod wedi’u hychwanegu ar gyfer 2019/20, nid yw’r 
gofynion ynddynt yn newydd gan eu bod wedi’u cynnwys yn flaenorol fel ‘ffactorau 
allweddol sy’n sail i benderfyniadau’r Panel’: 
 

Penderfyniad 6: 

 Ni ddylai aelod etholedig gael cydnabyddiaeth ariannol am fwy nag un 
uwch-swydd o fewn ei awdurdod ef neu hi. 

 Ni ddylid talu uwch-gyflog a chyflog dinesig i aelodau etholedig. 

 Mae’r cyflog sylfaenol yn gymwysedig ym mhob uwch-gyflog a chyflog 
dinesig a delir. 

 Os yw cyngor yn dewis bod â mwy nag un dirprwy arweinydd sy’n cael 
cydnabyddiaeth ariannol, dylid rhannu’r gwahaniaeth rhwng uwch-gyflog 
y dirprwy arweinydd ac aelodau gweithrediaeth eraill â nifer y dirprwy 
arweinwyr a’i ychwanegu at uwch-gyflog aelodau gweithediaeth eraill er 
mwyn cyfrifo’r uwch-gyflog sy’n daladwy i bob dirprwy arweinydd. 

 

Penderfyniad 7: 
Ni all aelodau sy’n cael uwch-gyflog ym Mand 1 neu Fand 2 gael cyflog gan 
unrhyw Awdurdod Parc Cenedlaethol neu Awdurdod Tân ac Achub y 
maent 
wedi’u penodi iddo. 
 

Penderfyniad 8: 
Ni all aelodau sy’n cael cyflog Band 1 neu Fand 2 dderbyn unrhyw dâl gan 
Gyngor Cymuned neu Dref y maent yn aelod ohono, ac eithrio costau 
teithio a chynhaliaeth ac ad-daliadau o gostau gofal. 
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5.0 Penderfyniadau sy’n berthnasol i Aelodau Cyfetholedig 
 

Mae penderfyniadau 36 a 37 isod wedi’u diweddaru i “rhaid i swyddog priodol” a 

“Rhaid talu ffioedd..” yn hytrach na’r gair ‘Gall’ a oedd yn y penderfyniadau hyn y 
llynedd: 

 

Penderfyniad 36: 
Rhaid i swyddog priodol yn yr awdurdod bennu ymlaen llaw a yw cyfarfod 
wedi’i drefnu ar gyfer diwrnod llawn ac fe delir ffi ar sail y penderfyniad hwn, 
hyd yn oed os yw’r cyfarfod yn gorffen cyn diwedd pedair awr. 
 

Penderfyniad 37: 
Rhaid talu ffioedd am gyfarfodydd a gweithgareddau eraill gan gynnwys 
pwyllgorau a gweithgorau eraill (gan gynnwys grwpiau gorchwyl a gorffen), 
cyfarfodydd rhagarweiniol gyda swyddogion, hyfforddiant a phresenoldeb 
mewn cynadleddau neu unrhyw gyfarfod ffurfiol arall y gofynnir i aelodau 
cyfetholedig ei fynychu. 
 

 
Mae penderfyniad 38 isod yn un newydd i aelodau cyfetholedig  (Ceir cyfeiriad at  
gefnogaeth i aelodau etholedig ym mhenderfyniadau 9 a 10: 

 

Penderfyniad 38: 
Rhaid i bob awdurdod sicrhau, trwy ei Bwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd neu bwyllgor priodol arall, bod ei holl aelodau cyfetholedig 
sydd â phleidlais yn cael cymaint o gymorth ag sy’n angenrheidiol i’w 
galluogi i gyflawni eu dyletswyddau’n effeithiol. Dylai cymorth o’r fath fod 
heb gostau i’r aelod unigol. 
 

 

6.0 Parcio Ceir Aelodau  

 
Mae gan nifer o gynghorau drefniadau penodol ar gyfer eu haelodau o ran parcio 
ceir.  Mae'r Panel o'r farn mai mater i gynghorau unigol yw penderfynu ar 
drefniadau gan gynnwys taliadau i a gan aelodau, ar yr amod ei fod yn 
benderfyniad ffurfiol gan y cyngor. 

 

7.0 Argymhelliad 
 

Gofynnir i’r Pwyllgor nodi’r penderfyniadau o fewn adroddiad Panel Annibynnol 
Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer 2019/20. 
 

Huw Jones 

Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

19/03/19 
 
Papur cefndirol:- Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2019/20 
(Chwefror 2019): 
https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/pacga-adroddiad-blynyddol-2019.pdf 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

 

CYFARFOD: 
 

PWYLLGOR GWASANAETHAU 
DEMOCRATAIDD  

DYDDIAD: 25 MAWRTH 2019 

TEITL YR ADRODDIAD: STRATEGAETH DATBLYGU AELODAU 
 

ADRODDIAD GAN: RHEOLWR DATBLYGU ADNODDAU 
DYNOL 
 

SWYDDOG CYSWLLT: 
 

MIRIAM WILLIAMS (estyniad 2512) 

PWRPAS YR ADRODDIAD: CYFLWYNO STRATEGAETH 
DDIWYGIEDIG AR GYFER DATBLYGU 
AELODAU ETHOLEDIG AM Y CYFNOD 
2019 – 2022  
 

 
CEFNDIR 
 
Pwrpas yr adroddiad yma ydi i roi diweddariad i’r Pwyllgor Gwasanaethau 

Democrataidd ar Strategaeth Datblygu Aelodau.  

PWRPAS 
 
Mae’r Strategaeth hon yn darparu fframwaith i’r Cyngor er mwyn galluogi Aelodau i 
ymgymryd â rolau fel arweinwyr cymunedol.  Mae’r Strategaeth yn amlinellu ymrwymiad 
y Cyngor i ddarparu llwybrau dysgu a datblygu ar gyfer yr holl Aelodau ac yn egluro’r 
hyn y gall yr Aelodau ei ddisgwyl o’r Cyngor a’r Cyngor o’i Aelodau.    
 
Drwy ddarparu cyfleoedd datblygu, bydd Aelodau mewn gwell sefyllfa i gyflawni’r 
gwahanol rolau a ddisgwylir ohonynt fel Cynghorwyr. Y nod yw galluogi Aelodau 
Etholedig i allu gweithredu mewn modd effeithiol ac effeithlon wrth gyflawni’r rolau hyn 
ac adnabod a bodloni’r anghenion dysgu a datblygu unigol yr holl Gynghorwyr o fewn y 
rôl honno, sy’n hanfodol i’r broses hon.    
 

      ARGYMHELLIAD 
 

Gofynnir i’r Pwyllgor nodi’r cynnwys ac i gymeradwyo’r Strategaeth.  

 
 

Miriam Williams  
Rheolwr Datblygu AD 
Mawrth 2019  
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Cyngor Sir Ynys Môn  

 

 

STRATEGAETH  

DATBLYGU AELODAU 

ETHOLEDIG 
2019 - 2022 

 

‘Siapio’r dyfodol drwy ddatblygu pobl’ 
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STRATEGAETH DATBLYGU AELODAU  
 

1.  CYFLWYNIAD 
 
Nod y Cyngor Sir yw darparu gwasanaethau o safon uchel, sy’n effeithiol, yn gost 
effeithiol a hynny o fewn cyd-destun o bwysau cynyddol ac adnoddau cyfyngedig.   
 
Mae gan Aelodau rôl hanfodol i’w chwarae o ran gosod cyfeiriad y Cyngor, sydd 
wedi’i amlinellu yn y Cynllun Corfforaethol. Mae hon yn her sylweddol, yn enwedig 
wrth ystyried y cyllidebau llai a phwyslais cynyddol ar gymunedau’n helpu eu hunain. 
Mae’r Cyngor Sir yn cydnabod bod pwysau cynyddol, a disgwyliadau cynyddol, ar 
Aelodau, o ystyried cyflymder newidiadau deddfwriaethol a’r amgylchedd sy’n newid 
yn barhaus. Felly, mae angen sicrhau bod cymorth a llwybrau datblygu effeithiol yn 
eu lle er mwyn galluogi aelodau i fodloni gofynion eu rolau ac i fod yn effeithiol yn yr 
amgylchedd hwn sy’n newid mor gyflym ac sy’n gynyddol heriol.    
 
Mae Aelodau yn dod â chyfuniad gwerthfawr o brofiad, gwybodaeth ac arbenigedd o 
amrywiaeth o wahanol feysydd. Mae’r Cyngor yn deall y dylid datblygu aelodau drwy 
adeiladu ar y sgiliau hyn ac mewn modd sy’n golygu y gall Cynghorwyr barhau i 
ddatblygu yn ystod eu cyfnodau yn y swydd.   
 
Canlyniad Strategaeth Datblygu Aelodau lwyddiannus fydd bod gan y Cyngor 
Aelodau effeithiol sydd â’r sgiliau a’r wybodaeth er mwyn cyfrannu at nodau Cynllun 
Corfforaethol y Cyngor.  
 
Noder y dylid darllen y strategaeth hon ochr yn ochr â “Polisi Dysgu, Hyfforddiant a 
Datblygiad” Corfforaethol yr Awdurdod.   
 
Wth dderbyn yr heriau hyn, rhaid i’r Cyngor barhau i ddatblygu ei Aelodau fel eu 
bod:-  

• Yn ymateb i newidiadau a gwelliant parhaus.  
• yn gwneud y gorau o’r holl adnoddau sydd ar gael.  
• Yn gallu herio’r Cyngor a sefydliadau eraill yn deg ac yn gallu adnabod 
arferion gorau drwy waith craffu effeithiol.   
• Yn canolbwyntio ar wneud y gorau o’r canlyniadau a ddarperir gan y 
gwasanaethau cyhoeddus o fewn yr hinsawdd heriol o ddiffyg adnoddau.  
• Yn arweinwyr cymunedol dylanwadol.  

 
2.  PWRPAS 

 
Mae’r Strategaeth hon yn darparu fframwaith i’r Cyngor er mwyn galluogi Aelodau i 
ymgymryd â rolau fel arweinwyr cymunedol. Mae’r Strategaeth yn amlinellu 
ymrwymiad y Cyngor i ddarparu llwybrau dysgu a datblygu ar gyfer yr holl Aelodau 
ac yn egluro’r hyn y gall yr Aelodau ei ddisgwyl o’r Cyngor a’r Cyngor o’i Aelodau.     
 
Drwy ddarparu cyfleoedd datblygu, bydd Aelodau mewn gwell sefyllfa i gyflawni’r 
gwahanol rolau a ddisgwylir ohonynt fel Cynghorwyr. Y nod yw galluogi Aelodau 
Etholedig i allu gweithredu mewn modd effeithiol ac effeithlon wrth gyflawni’r rolau 
hyn ac adnabod a bodloni’r anghenion dysgu a datblygu unigol yr holl Gynghorwyr o 
fewn y rôl honno, sy’n hanfodol i’r broses hon.    
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Bydd y cyfleoedd a gynigir yn amrywio ac yn gyfuniad o ddysgu a fydd yn cynnwys 
cyflwyniadau o ffynonellau mewnol ac allanol; seminarau; gweithdai, yn ogystal â 
chyrsiau hyfforddiant ystafell ddosbarth penodol a chyfleoedd E-ddysgu. Fel rhan o’r 
ymrwymiad i ddarparu’r cyfleoedd hyn, mae’r Cyngor Sir yn dyrannu cyllideb 
arbennig i’w cefnogi.   
 
Mae Aelodau Cyfetholedig o’r Pwyllgorau Safonau, Archwilio a Sgriwtini hefyd yn 
cael eu hannog i ymgymryd â datblygiadau penodol er mwyn gallu bodloni 
anghenion eu rolau o fewn eu pwyllgorau penodol.  
 

3.  NODAU AC AMCANION  
 

Mae Datblygiad Aelodau yn cyfeirio at unrhyw weithgareddau datblygu neu raglenni 
hyfforddiant sydd wedi eu llunio yn benodol er mwyn datblygu gwybodaeth, sgiliau a 
galluoedd Aelodau Etholedig yn eu rolau amrywiol.   
 
Er mwyn sicrhau bod y strategaeth hon yn bodloni anghenion Aelodau’r Cyngor, 
bydd gweithgareddau yn cael eu cynllunio’n gywir, yn cael eu hariannu o fewn y 
cyfyngiadau cyllidebol presennol ac yn cael eu monitro a’u gwerthuso.   

 
Prif amcanion y strategaeth yw:-  
 

 rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar Aelodau yn eu rolau presennol 
(fel y nodir yn eu swydd ddisgrifiadau) a’u rolau yn y dyfodol      

 

 darparu sesiynau cynefini integredig a pharhaus er mwyn datblygu sgiliau a 
gwybodaeth drwy ddatblygu cyfleoedd ar gyfer yr holl Aelodau.    
 

 Darparu cefnogaeth sydd wedi’i theilwra i anghenion Aelodau yn seiliedig ar 
ddadansoddiad o anghenion hyfforddiant unigol.     
 

 
Bydd y Cyngor yn darparu Aelodau Etholedig â hyfforddiant hyblyg ac ymatebol a 
chyfleoedd datblygu sy’n seiliedig ar anghenion unigol ac anghenion y sefydliad. 
Bydd hyn yn sicrhau bod Aelodau mor effeithlon ag sy’n bosibl yn eu rolau amrywiol 
er mwyn sicrhau bod Cyngor Ynys Môn yn cael ei ystyried fel arweinydd o ran y 
cymorth y mae’n ei ddarparu ar gyfer Aelodau Etholedig.   
 

4.  EGWYDDORION  
 
Mae agwedd y Cyngor tuag at ddatblygiad Aelodau yn seiliedig ar yr egwyddorion 
canlynol:  
 

 Mae dysgu yn rhan o ddiwylliant ein sefydliad.  

 Bydd y cyfleoedd a ddarperir yn galluogi Aelodau i fod yn arweinwyr cymunedol 
effeithiol ac i chwarae eu rhan wrth ddarparu Cynllun Corfforaethol y Cyngor.  

 Mae’r amrywiaeth o rinweddau sydd eu hangen ar bod Aelod i fod mor effeithiol 
ag sy’n bosibl yn cynnwys:  
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o dealltwriaeth wleidyddol   

o sgiliau cyfathrebu  

o arweinyddiaeth gymunedol 

o gweithio ag eraill 

o rheoleiddio a monitro 

o craffu a herio   

 

 Bydd Aelodau newydd angen cyfleoedd datblygu yn gynnar yn eu cyfnodau 
yn y swydd er mwyn eu galluogi i fod yn effeithiol yn eu rôl ac felly bydd 
Rhaglen Gynefino briodol ac amserol yn cael ei darparu er mwyn cwrdd â’r 
anghenion hynny.  

 

 Ymrwymiad gan Aelodau yn ystod eu cyfnod yn y swydd i fynd ati’n 
rhagweithiol i gael mynediad i, ac i gymryd rhan mewn cyfleoedd hyfforddiant 
a datblygu er mwyn adnewyddu sgiliau; datblygu sgiliau ychwanegol a sicrhau 
bod ganddynt y wybodaeth ddiweddaraf am faterion cyfredol   
 

 Ymrwymiad gan Aelodau i ymgymryd â hyfforddiant gorfodol a fydd yn cael ei 
oruchwylio gan Arweinwyr Grwpiau 

 

 Ymrwymiad gan Aelodau i ymgymryd ag adolygiadau datblygiad perfformiad 
blynyddol fel y gellir eu bwydo i mewn i’r rhaglen flynyddol ar gyfer datblygu 
aelodau.  

 

 Cyfleoedd ychwanegol er mwyn galluogi Aelodau i fod yn llwyddiannus wrth 
ymgymryd â rolau penodol ar y Pwyllgor Gwaith penodol a rolau eraill nad 
ydynt yn gysylltiedig â’r Pwyllgor Gwaith.   

 

 Mae Aelodau yn cael eu hannog i rannu eu gwybodaeth ymysg eu cyfoedion.  
 

 Bydd yr agwedd tuag at ddysgu yn hyblyg er mwyn cydnabod fod gan 
Aelodau wahanol anghenion y bydd angen darparu ar eu cyfer mewn ffyrdd 
gwahanol ond gyda phwyslais cynyddol ar e-ddysgu.  

 

 Mae’r Cyngor yn cydnabod fod yr holl Aelodau yn wahanol ac mae wedi 
ymrwymo i ddarparu cyfleoedd cyfartal o ran dysgu a datblygiad.   

 

 Mae Aelodau yn cael eu hannog i ddiweddaru eu cofnodion hyfforddiant ar-
lein yn rheolaidd ac i gyhoeddi adroddiadau blynyddol mewn perthynas â’r 
hyfforddiant y maent wedi ei dderbyn.    

 

5.  RHAGLEN DATBLYGU AELODAU   
 
Y tîm Adnoddau Dynol fydd yn cydlynu’r gwaith o ddatblygu’r rhaglen gan ymateb i 
arweiniad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, adborth gan 
Swyddogion/Aelodau Etholedig ynghyd â Thîm Rheoli Strategol yr Awdurdod. 
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Bydd adroddiadau cynnydd yn cael eu cyflwyno gan y tîm Adnoddau Dynol yn 
rheolaidd a hynny i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a’r Pwyllgor Safonau.  

 
Bydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn adrodd yn ôl yn flynyddol i’r 
Cyngor ar y rhaglen datblygu Aelodau.   
 

 
6. ADNODDAU 

 
 
Cyllidebau  
 
Y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd fydd â chyfrifoldeb cyffredinol am 
Ddatblygiad Aelodau. Bydd cyllideb flynyddol yn cael ei chynnwys yn y gyllideb 
Hyfforddiant Corfforaethol er mwyn cefnogi gweithgareddau Datblygu Aelodau.   
 
Adnoddau Ar-lein  
 
Mae’r Cyngor yn deall y pwysau sydd ar amser Aelodau a’r cyfleoedd cadarnhaol a 
gynigir gan dechnoleg. Mae Mewnrwyd benodol y Cyngor yn caniatáu mynediad i 
Aelodau i amrywiaeth o adnoddau, gan gynnwys:   
 

 Cyflwyniad i ddeunyddiau a chyflwyniadau  

 Dolenni i fodiwlau e-ddysgu ac adnoddau ar-lein sydd wedi’u creu ar gyfer 
Cynghorwyr, megis y rhai hynny gan y CLlLC 

 Gwybodaeth am gyfrifoldebau allweddol Cynghorwyr e.e. Diogelu / Rhiant 
Corfforaethol.  

 Canllawiau defnyddwyr a chyngor ar ddefnyddio technoleg. 

 Gwybodaeth am y ffordd y mae’r Cyngor yn gweithio gyda dolenni i gynlluniau 
allweddol, strategaethau a chyfathrebiadau.  

 Dolenni defnyddiol i wefannau eraill sy’n fewnol ac yn allanol i’r Cyngor.  

 

Sesiynau Datblygu  
 
Bydd yr holl hyfforddiant Aelodau a gweithgareddau datblygu a gynigir:-  

 

 Yn cael eu darparu gan y darparwyr hyfforddiant neu’r hwyluswyr mwyaf 
effeithiol a phriodol o’r tu mewn i’r Awdurdod neu’r tu allan iddo.  

 Yn ymateb i anghenion Aelodau o ran dull neu ddiwyg darparu.  

 Yn ystyried egwyddorion polisïau perthnasol y Cyngor.  

 Yn cael eu trefnu ar amseroedd ac yn y lleoliadau sydd fwyaf addas i 
Aelodau.   
 

Adborth a Gwerthuso  
Mae hyfforddiant yn cael ei fonitro ar gyfer dibenion ansawdd a bydd pob sesiwn 
datblygu yn cael ei gwerthuso drwy ystyried y ffurflenni gwerthuso y bydd Aelodau 
Etholedig / Aelodau Cyfetholedig yn cael eu hannog i’w llenwi.    
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Mae hyn yn darparu cyfle i unigolion nodi yr hyn maent wedi’i ddysgu; darparu 
adborth o ran y modd y darparwyd y cwrs a nodi unrhyw ofynion hyfforddiant sydd 
ganddynt. Mae copi o’r ffurflen hon wedi’i hatodi fel Atodiad 1.  
 
Yn ychwanegol at hynny ceir adborth gan Arweinwyr Grŵp ar effaith cyfleoedd dysgu 
ar effeithlonrwydd eu Haelodau drwy’r ffurflenni Adolygu Datblygiad Personol (PDR).  

 
 
7. CYFLAWNI’R SRATEGAETH  
 

Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn goruchwylio 
gweithrediad y strategaeth drwy adrodd i’r Cyngor, AC yn cytuno ar ac yn adolygu 
gweithgareddau hyfforddiant a datblygiad ar gyfer Aelodau Etholedig.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miriam Williams 
Rheolwr Datblygiad Corfforaethol / AD 
Chwefror 2019 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

 

CYFARFOD: 
 

PWYLLGOR SAFONAU 

DYDDIAD: 13 MAWRTH 2019 

TEITL YR ADRODDIAD: DATBLYGU AELODAU 
 

ADRODDIAD GAN: RHEOLWR DATBLYGU ADNODDAU 
DYNOL 
 

SWYDDOG CYSWLLT: 
 

MIRIAM WILLIAMS (estyniad 2512) 

PWRPAS YR ADRODDIAD: RHOI DIWEDDARIAD AR GYNNYDD Y 
RHAGLEN DATBLYGU AELODAU 
 

 
 
CEFNDIR 
 
Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi diweddariad i’r Pwyllgor Safonau ar gynnydd o ran y 
cyfleoedd datblygu a gynigiwyd i Aelodau Etholedig ers yr adroddiad gyflwynwyd ar y 
12fed o Fedi 2018.  
 
CYNLLUN HYFFORDDI A DATBLYGU AELODAU  
 
Rhwng y 12fed o Fedi  2018 ac i fyny i ddiwedd y Flwyddyn Ariannol yma, mae nifer o 

sesiynau datblygu ffurfiol wedi/yn cael ei cynnig i Aelodau Etholedig, gweler Atodiad 1.  

Mae’r cynllun yn cynnwys amrediad o bynciau, rhai wedi ei nodi fel mandadol e.e. 

Cydraddoldeb.     

 
E-DDYSGU  
 
Parheir i hyrwyddo E-Ddysgu fel ffurf o ddysgu cymysg ar gyfer Aelodau Etholedig.  

Mae’r manylion o’r modiwlau sydd wedi ei ymgymeryd gan Aelodau Etholedig yn ystod y 

flwyddyn ariannol hon wedi ei nodi yn Atodiad 2.   

Yn ystod 2019/20 mae’n fwriad i ddatblygu’r safle ymhellach i sicrhau fod mynediad yn 

rhwydd ac i annog mwy o ddefnydd.    

 
SGILIAU TG 
 

Mae’r tim Adnoddau Dynol eisioes wedi cylchredeg holiadur i pob Aelod Etholedig er 

mwyn adnabod anghenion hyfforddiant unigol ac er mwyn teilwro’r Hyfforddiant i 

ymateb i’r anghenion yma.  Mae’r ymateb i’r holiaduron (sydd wedi ei derbyn hyd yn 

hyn) wedi ei nodi yn Atodiad 3.  
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Bydd Hyfforddiant yn cael ei drefnu i ymateb i’r anghenion yma (1-1 neu sesiynau 

grwpiau) maes o law. 

 

HYFFORDDIANT CYFRYNGAU CYMDEITHASOL  

Trefnwyd sesiwn Hyfforddiant yn ymwneud a’r uchod yn rhan olaf 2018 gan 

ganolbwyntio nid yn unig ar waith Aelodau Etholedig yn y gymuned ond hefyd yr angen i 

fod yn ddiogel ar-lein.   

O’r Aelodau Etholedig sydd wedi ymateb i’r holiadur gweler Atodiad 3, mae nifer wedi 

nodi yr hoffent dderbyn sesiynau pellach er mwyn creu tudalennau Twitter/Facebook. 

Byddwn yn ymateb i’r angen yma yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol nesaf.   

 
GWERTHUSO HYFFORDDIANT 
 
Mae’r ffuflen werthuso yn ymwneud ag hyfforddiant wedi ei newid yn dilyn atborth gan 

Aelodau o’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.  Cymerwyd y cyfle i amlygu’r angen 

i Aelodau Etholedig hefyd nodi ar lein yn syth ar ol mynychu unrhyw hyfforddiant.  

Gweler Atodiad 4.  

 
ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL (ADP) AR GYFER AELODAU  
 
Mae trefniadau ar gyfer cwblhau ADP yn cael ei goruchwylio gan Arweinyddion Grwpiau 
gyda terfyn amser o 28/2/2109 i’w cwblhau. 
 
Mae’r cynydd yn cael ei fonitro gan Bennaeth Gwasanaethau Democrataidd drwy 
gyfarfodydd Arweinyddion Grwpiau. 
 
 
CYNLLUN DATBLYGU 2019/20  

  

Mae gwaith ar y gweill i gasglu anghenion datblygu fydd yn adrodd i mewn i’r Rhaglen 

Datblygu ar gyfer y flwyddyn i ddod.  Bydd hyn yn cymeryd i ystyriaeth ac yn adlewyrchu 

anghenion sy’n cael ei adnabod drwy ADP yn ogystal ac arweiniad gan yr Uwch Dim 

Arweinyddiaeth ac Arweinyddion Grwpiau. 

Bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno a’i ystyried gan y Pwyllgor Gwasanaeth 

Democrataidd ac wedyn y Cyngor Llawn.  

Yn ogystal, mae’r Strategaeth Datblygu Aelodau wedi ei ddiweddaru ac mi fydd yn cael 

ei gyflwyno io’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn hwyrach mis yma. 
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      ARGYMHELLION 
 

Gofynnir i’r Pwyllgor nodi’r cynnydd a wnaed o ran Datblygu Aelodau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miriam Williams  
Rheolwr Datblygu AD 
Mawrth 2019  
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Atodiad/Appendix 1     HYFFORDDIANT WEDI EI GYNNIG/TRAINING OFFERED 

 

1 
 

13 + 
14/09/2018 

Sesiynau Datblygu 
Scriwtini Aelodau / 
Member Development 
Scrutiny Sessions 

Sgiliau Cadeirio Cyffredinol / 
Generic Chairing Skills for Scrutiny  
Gwahodd / Invite: 6  
Mynychu / Attended: 6  
Heb Fynychu / Non-Attended: 0 
Ymddiheuriadau / Apologies: 0 
 
 
Sesynau Mentora 1:1 / 1:1 
Mentoring Sessions 
Gwahodd / Invite: 6  
Mynychu / Attended: 6  
Heb Fynychu / Non-Attended: 0 
Ymddiheuriadau / Apologies: 0 
 
 
Sesiwn Datblygu ar gyfer Aelodau  
Sgriwtini / Development Session for 
Scrutiny Members 
Gwahodd / Invite: 18 
Mynychu / Attended: 13 
Heb Fynychu / Non-Attended: 3 
Ymddiheuriadau / Apologies: 2 
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2 
 

Hwyluso cyfarfodydd ar y cyd / 
Facilitating joint meetings 
Gwahodd / Invite: 13 
Mynychu / Attended: 9 
Heb Fynychu / Non-Attended: 3 
Ymddiheuriadau / Apologies: 2 
 
 
 
 
 
Hwyluso / Facilitate 
Gwahodd / Invite: 30 
Mynychu / Attended: 19 
Heb Fynychu / Non-Attended: 5 
Ymddiheuriadau / Apologies: 6 
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3 
 

Cadeirio Cyfarfodydd Cyngor: 
Llawn a Phwyllgor Cynllunio / 
Chairing Meetings: Full Council and 
Planning Committee 
Gwahodd / Invite: 4 
Mynychu / Attended: 3 
Heb Fynychu / Non-Attended: 1 
Ymddiheuriadau / Apologies: 0 
 

14/11/2018 Arwain yn Diogel 
(IOSH) – Sessiwn ‘Mop 
Up’  / Safe Leadership 
(IOSH) – ‘Mop Up’ 
Session 

Gwahodd / Invite: 15 
Mynychu / Attended: 7 
Heb Fynychu / Non-Attended: 6 
Ymddiheuriadau / Apologies: 2 
 

06/12/2018 Hyfforddiant 
Cyfryngau 
Cymdeithasol / Social 
Media Training 

Gwahodd / Invite: 30 
Mynychu / Attended: 7 
Heb Fynychu / Non-Attended: 8 
Ymddiheuriadau / Apologies: 15 
 

15/02/2019  Sessiwn gwybodaeth 
ynglyn ag Cyn-
droseddwyr / 
Information session in 
regard to ex-offenders 

Gwahodd / Invite: 30 
Mynychu / Attended: 9 
Heb Fynychu / Non-Attended: 13 
Ymddiheuriadau / Apologies: 8 
 

25/02/2019 GDPR Gwahodd / Invite: 30 
Mynychu / Attended: 17 
Heb Fynychu / Non-Attended: 11 
Ymddiheuriadau / Apologies: 2  
 

Mawrth / 
March 2019 

Hyfforddiant 
Cydraddoldeb / 
Equalities Training 

Gwahodd / Invite: 30 
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Atodiad/Appendix 2     MYNEDIAD I FODIWLAU E-DDYSGU/E-LEARNING MODULES ACCESSED 

 

1 
 

Categori/Category Modiwl E-Ddysgu/E-Learning Module 

Rheoli/Management Deallusrwydd Emosiynol / 
Emotional Intelligence  

LLywodraethu Gwybodaeth yn 
Gyffredinol / General Information 
Governance 

Llesiant / Well-Being Trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol /  
Violence Against Women, Domestic 
Abuse and Sexual Violence 

Diogelu – Ymwybyddiaeth Sylfaenol / 
Basic Safeguarding Awareness 

Caethwasiaeth Fodern /  
Modern Slavery 

Iechyd a Diogelwch / Health and Safety Defnyddio Offer Sgriniau Arddangos 
(OSA) yn Ddiogel /  
The Safe Use of Display Screen 
Equipment (DSE) 

Rheoli Iechyd a Diogelwch / 
Managing Health and Safety 

Datblygiad Aelodau / Member 
Development 

Moesau a Safonau / 
Ethics and Standards 

Y Cynghorydd Ward Effeithiol / 
The Effective Ward Councillor 

Sgiliau Siarad Cyhoeddus / 
Public Speaking Skills 

Cadeirio Cyfarfodydd/  
Chairing Meetings 

Rhianta Corfforaethol/ 
Corporate Parenting 

Penderfyniadau I Genedlaethau’r 
Dyfodol / 
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2 
 

Decisions for Future Generations 

Cyflwyniad i Graffu / 
Introduction to Scrutiny 
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1 
 

Adroddiad ar Holiadur TG yr Aelodau 

Er mwyn deall yr union ofynion, anfonodd y Tîm Datblygu AD holiadur at yr holl 

Aelodau Etholedig ar 9 Ionawr 2019. Isod, ceir crynodeb o’r adborth a gafwyd o’r 

holiaduron dderbyniwyd hyd yn hyn. 

Dychwelwyd 10 o holiaduron hyd yn hyn ac o’r herwydd mae’r data isod yn 

ymwneud â’r holiaduron hynny ac nid yw’n sôn yn gyffredinol am ofynion TG y 30 

Aelod Etholedig. Mae gwahanol agweddau o’r defnydd o TG wedi cael eu cynnwys 

yn yr holiadur, sy’n cynnwys adran ar bob un o’r categorïau canlynol; iPads, 

Cyfryngau Cymdeithasol, Microsoft Windows ac Office, Outlook a’r porth E-Ddysgu. 

Roedd y categorïau’n cynnwys rhestr o sgiliau neu agweddau technolegol a oedd fe 

dybiwyd, yn feysydd sgiliau/gwybodaeth hanfodol i ganiatáu iddynt wneud y defnydd 

llawn o’r iPads a chefnogi Aelodau Etholedig yn eu rolau cymunedol a chorfforaethol. 

Y bwriad oedd i’r tîm Datblygu AD gynllunio i ddarparu ar gyfer unigolion y sgiliau 

hynny a oedd yn cwrdd a’u hanghenion rŵan ac yn y dyfodol.  

O ran Ffigwr 1 sy’n ymwneud ag Apps yr iPad, yr hyn a ddaw i’r amlwg yn syth yw 
amrywiaeth yr ymatebion a gafwyd; sy’n cadarnhau’r ymdeimlad y gallai hyfforddiant 
un i un neu hyfforddiant i grwpiau llai fod yn angenrheidiol er mwyn rhoi sylw digonol 
i’r anghenion hyn. Roedd y prif bryderon a godwyd yn cynnwys hyfforddiant ar 
Docs@Work/MonITor a Docs@Work/Document Annotation.  Rhaid nodi hefyd bod 
hanner yr ymatebwyr wedi gofyn am hyfforddiant pellach ar ‘Keynote’ / Microsoft 
Presentation, ‘Numbers’/ Microsoft Excel, ‘Pages’/Microsoft Word a Settings.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: iPad Apps 

 

Yn ychwanegol at sgiliau TG, achubwyd ar y cyfle i ddilyn i fyny yr hyfforddiant a 

drefnwyd eisoes mewn perthynas â’r Cyfryngau Cymdeithasol. Roedd y categori 

hwn yn canolbwyntio ar feysydd hyfforddiant megis: Creu Tudalennau Facebook / 

Twitter neu Instagram, Gosodiadau Preifatrwydd,  Llywio Facebook / Twitter neu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

App Mai/Mail App

Dewis Iaith/Language Preferences

Gosodiadau/Settings

Pages'/Microsoft Word

Numbers'/Microsoft Excel

Keynote'/ Microsft Presentation

Docs@Work/ Document Annotation

Docs@Work/MonITor

iPad Apps

Total No Total Yes
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Instagram a Phostio Datganiadau, ‘Tweets’ neu Negeseuon ar y cyfryngau 

cymdeithasol. Mae canlyniadau’r holiadur yn dangos fod dros hanner yr ymatebwyr 

yn teimlo bod angen hyfforddiant pellach gyda Gosodiadau Preifatrwydd yn fwy nag 

unrhyw un o’r meysydd eraill. Nodir nad yw’r holiadur yn mynd i fanylion ynghylch a 

yw’r unigolyn eisiau defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol. Felly, er mwyn datblygu 

anghenion y sawl a ddywedodd eu bod eisiau hyfforddiant yn y maes hwn, efallai y 

byddai sesiynau un i un yn fwy perthnasol i dargedu’r Aelodau Etholedig hynny sy’n 

dymuno defnyddio’r llwyfannau hyn. Gweler Ffigwr 2 am y canlyniadau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 2: Cyfryngau Cymdeithasol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Creu Tudalennau Facebook/Creating
Facebook/ Twitter or Instagram pages

Gosodiadau preifatrwydd/Privacy Settings

Llywio/Navigating Facebook/ Twitter or
Instagram

Postio datganiadau/ Trydar neu Post ar
cufryngau cymdeithasol/Posting Statements/

Tweets or Posts on social media

Social Media

Total No Total Yes
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Dan y categori Microsoft Windows a Office, fel y nodir yn Ffigwr 3, y gofyniad mwyaf 

poblogaidd yw Mynediad at Gymwysiadau Corfforaethol drwy Borth Citrix ar Gwmwl 

Môn; er y cafwyd rhai ceisiadau ar gyfer Excel PowerPoint, Word a Windows.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 3: Microsoft Windows a Office 

 

O ran y categori Outlook; roedd y prif angen hyfforddiant yn ymwneud â Chreu 

Tasgau a Nodiadau Atgoffa, gyda dim ond pedwar o unigolion yn dweud bod angen 

datblygiad pellach yn y meysydd eraill. Gweler Ffigwr 4 am y canlyniadau. 

 

Ffigwr 4: Outlook 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Rheoli Eitemau a Anfonwyd/Managing sent
items

Rheoli Eitemau a Ddilëwyd/Managing
Deleted items

Calendr Outlook/Outlook Calendar

Creu Tasgau a Nodiadau Atgoffa/ Creating
Tasks and Reminders

Outlook

Total No Total Yes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mynediad at geisiadau corfforaethol/
Accessing corporate applications via…

Microsoft Windows

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows and Office

Total No Total Yes
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4 
 

Mewn perthynas â’r gofynion o ran llwyfannau E-ddysgu, mae’n amlwg o Ffigwr 5 

bod y mwyafrif o’r ymatebwyr eisiau datblygiad pellach ym mhob agwedd bron o’r 

Porth E-Ddysgu. Er nad yw’r cyfan o’r modiwlau E-Ddysgu ar gael ar yr iPad ar hyn 

o bryd; rhagwelir y bydd hyn yn cael sylw gyda chyflwyno’r porth E-Ddysgu newydd 

yn ddiweddarach yn 2019. Byddai hyfforddiant ar y porth E-Ddysgu’n gael ei 

ddarparu gan aelod o’r tîm AD unwaith y bydd y llwyfan Dysgu wedi cael ei sefydlu’n 

gadarn ac yn llawn yn yr Awdurdod.    

 

 

Ffigwr 5: Porth E-Ddysgu 

 

 

Casgliad 

Mae’n amlwg o’r ymatebion gafwyd hyd yma, bod anghenion TG yr Aelodau 

Etholedig yn amrywio.  

Mae camau wrth law i ddilyn i fyny’r holiaduron sy’n weddill er mwyn sicrhau fod 

darlun llawn o’r anghenion TG ar gael cyn cychwyn ar raglen hyfforddiant i ymateb i’r 

anghenion.    

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Cael mynediad at y Porth E-ddysgu/Accessing
the E-Learning Portal

Mewngofnodi i'r Porth E-ddysgu/Logging
onto the E-learning Portal

Llywio'r Porth E-ddysgu/Navigating the E-
learning Portal

Llywio drwy'r modiwlau
rhyngweithiol/Navigating through…

Cwblhau cyrsiau/Completing courses

Cael mynediad at dystysgrifau/Accessing
certificates

E-Learning Portal

Total No Total Yes
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1 
 

  

 

 

Datblygu Aelodau / Member Development 

 

Teitl y Cwrs / 
Course Title  

 

Dyddiad /  
Date 

 

Enw / 
Name 

 

 

1. Asesu / Assessment  

 Annerbyniol / 
Unacceptable 

Gwael / 
Poor 

Boddhaol/ 
Satisfactory 

Da / 
Good 

Ardderchog / 
Excellent 

 
Yr Hyfforddwr / 
Trainer 
 

     

Y Cynnwys /  The 
Content 
 

     

Trefniadau cyn y 
Cwrs / Pre Course 
arrangements 
 

     

Asesiad Cyffredinol 
/ General 
Assessment 

     

 

 

2. Syt fyddech chi’n graddio perthnasedd cynnwys y cwrs i’ch rôl chi? 

How would you rate the relevance of the course content to your own 

role? 

 

 

Annerbyniol / 
Unacceptable 

Gwael / 
Poor 

Boddhaol / 
Satisfactory 

Da /  
Good 

Ardderchog / 
Excellent 
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2 
 

3. Beth ydych wedi’i ennill a fydd o gymorth i chwi fel Aelod wrth drafod 

materion o fewn a thu hwnt i’r plwy? (e.e. materion polisi y Cyngor 

a.y.y.b.) 

What have you gained that will help you as a member in relation to 

matters within and beyond your ward? (e.g Council Policy Matters etc.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Unrhyw sylwadau eraill 

Any other comments 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cofiwch nodi'r hyfforddiant hwn ar eich Cofnod Hyfforddiant ar-lein. / 

Please remember to note this training on your online Training Record. 

 

 

Diolch ichi am gwblhau 

Thank you for completing 
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1.0 Cefndir 
Diben yr adroddiad hwn ydi diweddaru 'r Pwyllgor ar wahanol faterion yn ymwneud ag 
Aelodau. 
 
1.1 Adroddiadau Blynyddol Aelodau  
 

Fe adroddwyd i’r cyfarfod diwethaf ar drefniadau i baratoi adroddiadau 
blynyddol ar gyfer 2017/18. 
 
Mae rhan 5 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn gosod cyfrifoldeb ar 
Awdurdodau i sicrhau bod trefniadau mewn lle er mwyn i Aelodau baratoi 
adroddiadau blynyddol am eu gwaith.  
 
Mae 29 Aelod wedi paratoi adroddiad blynyddol ar gyfer 2017/18 ac mae’r rhain 
i’w gweld ar wefan y Cyngor drwy ddilyn y linc isod: 
 
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/cynghorwyr-
democratiaeth-ac-etholiadau/cynghorwyr/adroddiad-blynyddol-gan-
gynghorydd/ 

 
 
Fe gyflwynir adroddiad i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn 
ddiweddarach y mis hwn ar yr amserlen ar gyfer paratoi adroddiadau 2018/19 
ynghyd â’r templed i’w gwblhau. Y bwriad fydd cyhoeddi adroddiadau ar wefan 
y Cyngor erbyn y 30 Mehefin 2019.Byddaf ym monitor cynnydd mewn 
ymgynghoriad ag Arweinyddion Grŵp. 

 
1.2 Siarter Datblygu Aelodau 

 
Adroddwyd hefyd i’r cyfarfod diwethaf ynglŷn â’r bwriad i wneud cais am ail 
asesiad ar gyfer Siarter Datblygu a Chefnogi Aelodau, Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru 

 
Ni fu’n bosib cyflwyno cais yn ystod chwarter 3 fel y bwriadwyd gan fod angen 
diweddaru'r strategaeth Datblygu Aelodau a derbyn ymateb gan y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd. Bydd y Pwyllgor yn ystyried adroddiad ar hyn yn 
ddiweddarach y mis hwn ac yna bwriedir  anfon gwybodaeth i’r CLlLC erbyn 
diwedd Mawrth. Fe drefnir i’r Pwyllgor Safonau dderbyn copi er  gwybodaeth. 

 
 

ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL 

Pwyllgor: Pwyllgor Safonau 

Dyddiad Pwyllgor : 13 Mawrth, 2019 

Pwnc: Materion Aelodau Etholedig  

Pwrpas yr Adroddiad: Diweddaru y Pwyllgor  

Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
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http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/cynghorwyr-democratiaeth-ac-etholiadau/cynghorwyr/adroddiad-blynyddol-gan-gynghorydd/
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http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/cynghorwyr-democratiaeth-ac-etholiadau/cynghorwyr/adroddiad-blynyddol-gan-gynghorydd/


 
1.3 Gwiriadau DBS 

 
Mae pob Aelod wedi cwblhau'r wybodaeth ar gyfer dibenion   cofrestru. Bydd y 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yn monitro trefniadau ar gyfer 
diweddaru manylion mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth Dysgu. 
 

1.4 Gwybodaeth Aelodau ar wefan y Cyngor  gan gynnwys Cyrff Allanol 
 
Mae gwybodaeth ar wefan y Cyngor ar bresenoldeb Aelodau mewn Pwyllgorau 
a hefyd manylion hyfforddiant Aelodau. Anogir Aelodau i ddiweddaru 
gwybodaeth yn rheolaidd ar lein ar ôl bod mewn hyfforddiant. Fe gyflwynir 
Adroddiad ar wahân i’r Pwyllgor hwn ar y rhaglen Datblygu Aelodau gan 
gynnwys hyfforddiant ar gyfryngau cymdeithasol a chefnogaeth i baratoi 
tudalennau Facebook.  
 
O ran cyrff allanol, mae linc bellach i  wefannau perthnasol er mwyn darparu 
gwybodaeth i’r cyhoedd (os oes gwybodaeth ar gael). Bydd angen adolygu'r 
rhestr o gyrff allanol mewn ymgynghoriad ag Arweinyddion Grŵp ac yna adrodd 
i’r Cyngor ym Mai 2019. 
 

 
2.0 Argymhelliad: 
  

Nodi gwybodaeth yn yr adroddiad. 
 
 
Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
1/03/2019 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 
 

Pwyllgor: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 
 

Dyddiad y cyfarfod: 25 Mawrth 2019 
 

Teitl: Adroddiadau Blynyddol gan Aelodau 
 

Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
 

Pwrpas yr adroddiad: Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y trefniadau arfaethedig 
ar gyfer Adroddiadau Blynyddol 2018/19 

 

1.0  Cefndir  
 
1.1 Rwyf wedi adrodd yn y gorffennol i’r Pwyllgor hwn mewn perthynas ag Adran 

5 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 sy’n rhoi dyletswydd ar y Cyngor Sir i 
sicrhau bod trefniadau mewn lle i Aelodau gyhoeddi adroddiadau blynyddol ar 
eu gweithgareddau. 
  

1.2 Mae’r Cyngor wedi bod yn cyhoeddi Adroddiadau Blynyddol Aelodau ers 
2013/14 ac mae’r adroddiadau i’w gweld ar y ddolen isod: 
 
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Cynghorwyr-AC-AS-
ASE/Adroddiadau-blynyddol-y-cynghorwyr.aspx 
 

2.0  Cyhoeddi Adroddiadau Blynyddol ar gyfer 2018/19 
  
3.1  Bwriedir dilyn yr amserlen ganlynol ar gyfer cyhoeddi Adroddiadau Blynyddol 

2017/18: 
 

 Cylchredeg templed i’r Aelodau – erbyn diwedd Mawrth 2019 (y templed i 
gynnwys manylion am bresenoldeb yr Aelod mewn prif bwyllgorau ac is-
bwyllgorau, ynghyd ag unrhyw sesiynau dysgu a datblygu a fynychwyd.   

 
Cyfrifoldeb yr Aelodau unigol fydd cynnwys manylion am bresenoldeb  
mewn cyfarfodydd cyrff allanol).  

 

 Aelodau i gyflwyno adroddiadau drafft i’r Gwasanaethau Democrataidd – 
erbyn diwedd mis Ebrill 2019.  

 

 Cwblhau a chyhoeddi’r adroddiadau ar wefan y Cyngor - erbyn 28 
Mehefin 2019.  
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4.0  Argymhelliad  
 
4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor gyflwyno sylwadau ar y trefniadau arfaethedig o ran 

cyhoeddi Adroddiadau Blynyddol Aelodau ar gyfer 2018/19. 
 
 
 
 
Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd                                      
19 Mawrth 2019  
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Adroddiad Blynyddol gan Gynghorydd 2018/19 
 

Hwn yw’r adroddiad gan y Cynghorydd isod ar ei weithgareddau allweddol yn ystod y 
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019. Darperir yr adroddiad er gwybodaeth i’r holl 
etholwyr ac nid i unrhyw bwrpas arall. Safbwyntiau’r Cynghorydd unigol yw’r rhai a fynegir yn 
yr adroddiad hwn ac nid ydynt, o angenrheidrwydd, yn adlewyrchu barn Cyngor Sir Ynys Môn. 
 
Cynghorydd:  Enw   
Parti:   Ward:   

 
1 - Rôl a Chyfrifoldebau 
 
 

Rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019, eisteddais ar y prif 
bwyllgorau / is-bwyllgorau canlynol: 

1Crynodeb o bresenoldeb  

e.e. Cyngor  
(linc at dudalen ‘cofnod o 
bresenoldeb’ y cynghorydd) 

e.e. Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

e.e. Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

e.e. Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 

 
Nid yw’r rhestr uchod yn cynnwys pob cyfarfod sy’n ymwneud â gwaith y Cyngor Sir. 
 
Gall presenoldeb amrywio oherwydd natur gwaith a chyfrifoldebau aelodau - fel deilydd portffolio, 

cadeirydd pwyllgor neu fel cynrychiolydd y Cyngor ar gyrff allanol, er enghraifft.  

 
Rwy’n aelod o Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn.  Rwyf hefyd yn aelod o 
Bwyllgor Buddsoddi a Chontractau’r Ymddiriedolaeth – mae manylion am fy 
mhresenoldeb yn y cyfarfodydd hyn ar gael hefyd ar y ddolen uchod. 
 
Rwy’n cynrychioli’r Cyngor ar y cyrff allanol canlynol: 
 

Corff allanol Crynodeb o rôl a chyfraniad 

Rhestr o’r cyrff perthnasol a gosod linc i 
wefan y Cyngor 
 
 

 

 
 
 

                                                           
1 Darparwyd y ffigyrau presenoldeb gan Gyngor Sir Ynys Môn. 
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2 - Gweithgareddau yn yr Etholaeth 
 
 
 
 
3 -  Mentrau a Gweithgareddau Arbennig 
 
 
 
4 - Dysgu a Datblygu 
 
Mae gwybodaeth am y mentrau dysgu a datblygu rwyf wedi’u mynychu yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf ar gael yma (gwybodaeth wedi’i ddarparu gan Gyngor Sir Ynys 
Môn) - linc at y dudalen hyfforddiant. 
 
5 – Gweithgareddau a Materion Eraill 
 
 
 
 
Ceir rhagor o wybodaeth amdanaf yma: 
 
Linc i wefan y Cyngor  
 
 
 

Y Cynghorydd  Ebrill 2019 

 
 
 

Tudalen 36


	Rhaglen
	2 Cofnodion
	3 Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019/20
	4 Strategaeth Datblygu Aelodau
	Adroddiad - Strategaeth Datblygu Aelodau
	Atodiad - Strategaeth Datblygu Aelodau

	5 Datblygu Aelodau
	Adroddiad - Datblygu Aelodau
	Atodiad 1 - Hyfforddiant wed ei Gynnig
	Atodiad 2 - Modiwlau E-ddysgu
	Atodiad 3 - Holiadur IT
	Atodiad 4 - Ffurflen Gwerthuso

	6 Materion Aelodau Etholedig
	7 Adroddiadau Blynyddol gan Aelodau 2018/19

