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1.0

CEFNDIR

1.1

Mae Aelodau Etholedig y Cyngor yn cael cynnig Hyfforddiant er mwyn eu
cynorthwyo â’u rolau ac fe ystyrir rhai pynciau hyfforddiant yn rhai gorfodol. Bydd
Aelodau Cyfetholedig hefyd yn cael cynnig hyfforddiant ar wahanol faterion; mae
hyn yn seiliedig ar yr hyfforddiant a gynigir i Aelodau Etholedig, ond yn cael ei
dargedu yn unol â’r Pwyllgor y maent wedi’i benodi arno.

1.2

Gan fod mwyafrif o Aelodau’r Pwyllgor Safonau wedi eu penodi o’r newydd i’r
Pwyllgor ym mis Rhagfyr 2019 (4 aelod annibynnol ac 1 cynrychiolydd Cyngor Sir),
rhagwelir y bydd hyfforddiant yn chwarae rhan sylweddol yn amserlen y Pwyllgor ar
gyfer 2020/21.

1.3

Mae’r adroddiad hwn yn dangos pa Hyfforddiant sydd wedi’i adnabod fel
Hyfforddiant hanfodol / defnyddiol ar gyfer aelodau’r Pwyllgor Safonau.

2.0

HYFFORDDIANT

Hyfforddiant

Naratif

Math o Hyfforddiant

Cod Ymddygiad

Mae’n rhaid i holl
Aelodau’r Pwyllgor
Safonau ddilyn y Cod
Ymddygiad. Mae’r Cod
yn nodi bod yn rhaid i
Aelodau fynychu o leiaf

Hyfforddiant Ystafell
Ddosbarth i’w ddarparu yn
fewnol gan y Swyddog
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Dyddiad
Arfaethedig
Modiwl E-ddysgu ar “Foeseg Ar gael ar gais
a Safonau”
Ebrill 2020

Tudalen 1

Caniatâd
Arbennig

un sesiwn hyfforddiant ar
y Cod Ymddygiad yn
ystod pob tymor llawn,
gyda phresenoldeb o’r
fath i ddigwydd yn ystod
y chwe mis yn dilyn cael
eu hethol.

Monitro.

Gall Cynghorwyr Tref a
Chymuned ymgeisio am
ganiatâd arbennig. Bydd
Panel o Aelodau’r
Pwyllgor Safonau yn
ystyried cais ysgrifenedig
am ganiatâd arbennig
mewn Gwrandawiad.

Sesiwn hyfforddiant ystafell
ddosbarth ar Ganiatâd
Arbennig (y sail ar gyfer rhoi
caniatâd arbennig / y
fethodoleg ar gyfer cynnal
gwrandawiadau ac ati) i’w
darparu’n fewnol gan y
Swyddog Monitro.

Haf 2020

Bydd hyfforddiant penodol
ar y cais am ganiatâd
arbennig gerbron y Panel yn
cael ei ddarparu cyn pob
Gwrandawiad am Ganiatâd
Arbennig ac fe’i ddarperir yn
fewnol gan y Swyddog
Monitro.

Yn ôl yr angen
yn ystod
2020/2021

Mawrth 2020

Ombwdsmon
Gwasanaethau
Cyhoeddus
Cymru (OGCC)
/ Panel Dyfarnu
Cymru (PDC) –
adolygiad o
achosion

Yng nghyfarfodydd
ffurfiol y Pwyllgor
Safonau (Mawrth a Medi)
darperir diweddariad ar
yr achosion sydd wedi eu
hystyried gan OGCC a
PDC.

Darperir dwy adroddiad y
flwyddyn ac fe gynhelir
trafodaeth yn y Cyfarfodydd.

Cyfansoddiad
CSYM

Darparu trosolwg
cyffredinol o
Gyfansoddiad y Cyngor o
ran y ffordd y gallai
effeithio ar y Pwyllgor
Safonau.

Sesiwn hyfforddiant
gyffredinol yn yr ystafell
ddosbarth ar y
Cyfansoddiad i’w chynnal yn
fewnol gan y Swyddog
Monitro.

Dyddiad i’w
gadarnhau 2020

Cyfryngu yng
nghyd-destun y
Protocol
Datrysiad Lleol

Mae Aelodau’r Pwyllgor
Safonau yn hanfodol i’r
broses Datrysiad Lleol yn
unol â’r Protocol sydd
wedi’i fabwysiadu gan y
Pwyllgor ac sydd wedi’i
gymeradwyo gan yr
Arweinwyr Grwpiau.

Darparwr allanol i gynhyrchu
a darparu sesiwn
hyfforddiant bwrpasol ar
gyfer aelodau’r Pwyllgor
Safonau yn seiliedig ar
Brotocol Datrysiad Lleol
CSYM.

Mai / Mehefin
2020
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Medi 2020
Mawrth 2021

Tudalen 2

Gwrandawiadau Er na ragwelir unrhyw
Pwyllgor
Wrandawiadau yn y
Safonau
dyfodol agos, mae angen
i’r Pwyllgor Safonau
gynnal Gwrandawiadau
petai OGCC yn cyfeirio
mater ar gyfer ei
benderfynu.

Holi darparwr allanol –
efallai y gellid gwneud hyn
ar y cyd â Phwyllgor neu
Bwyllgorau Safonau eraill?

I drafod
ymhellach – a
ystyrir hyn yn
ofyniad ar gyfer
2020/2021
neu’r flwyddyn
flaenorol?

Cydraddoldeb
ac Amrywiaeth

Modiwlau E-ddysgu

Ar gael yn ôl yr
angen

Seiber
Ddiogelwch
GDPR

Diogelu
(Sylfaenol)
Trais yn erbyn
merched;
Prevent,
Camfanteisio’n;
Rhywiol ar Blant
(CSE);
Caethwasiaeth
Fodern

Hyfforddiant cyffredinol
sydd wedi’i adnabod yn
berthnasol ar gyfer
Aelodau’r Pwyllgor
Safonau o’r rhestr o
hyfforddiant a ofynnwyd
amdano ar gyfer Aelodau
Etholedig.
Dyma restr o’r
hyfforddiant y gofynnir i
Aelodau Etholedig ei
gwblhau. Ni ystyrir bod y
materion hyn yn
berthnasol i Aelodau’r
Pwyllgor Safonau.

I drafod
ymhellach – yw
Aelodau’n
cytuno nad yw’r
materion hyn
yn berthnasol
i’w rolau?

I’w gynnig i’r Cadeirydd
a’r Is-gadeirydd sydd
newydd eu penodi, os
ydynt yn dymuno.

Dyddiad i’w
gadarnhau 2020

Iechyd a
Diogelwch
Trwyddedu* /
Cynllunio*
* os ar y
Pwyllgor
Cadeirio
Cyfarfodydd

3.0

ARGYMHELLIAD
I’r Pwyllgor Safonau benderfynu a yw’r cynllun hyfforddiant arfaethedig yn briodol / yn
ddigonol ac adnabod unrhyw hyfforddiant pellach angenrheidiol.
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