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1. CEFNDIR 

 

Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi diweddariad i'r Pwyllgor Democrataidd ar y 

cynnydd o ran y cyfleoedd datblygu a gynigiwyd ac a gynllunir i Aelodau 

Etholedig. 

 

 

2. Y CYNLLUN HYFFORDDI A DATBLYGU AELODAU 

 

Y Cynllun Hyfforddi a Datblygu Aelodau sydd ynghlwm (atodiad 1) yw'r cynllun 

ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2019/2020, ond mae'r pandemig presennol yn 

amlwg wedi cael effaith ar yr hyfforddiant a ddarparwyd ac felly mae rhai 

digwyddiadau eto i'w trefnu.  Er mwyn amlygu’r digwyddiadau oedd wedi ei 

cwblhau, ma’r awdur wedi gosod statws RAG er mwyn ei gwneud yn haws i 

adnabod y rhai efallai fydd angen ei cario drosodd i’r cynllun 2021/22.  

 

Ychydig iawn o weithgaredd a fu o ran hyfforddiant a gynigiwyd i Aelodau 

Etholedig yn ystod chwarter olaf 2019/2020, oherwydd y pandemig. 

 

Y bwriad yw i sefydlu a chasglu anghenion hyfforddi er mwyn llunio Cynllun 

Datblygu diwygiedig o’r cyfnod presennol i fyny i gyfnod etholiadau yn 2022 a'i 

chyflwyno i'r Cyngor Llawn i'w chymeradwyo. 

 

 

3. ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL (ADP) I AELODAU 

 

Mae trefniadau mewn perthynas â chwblhau'r ADP  ar gyfer y flwyddyn ariannol 

nesaf wedi cymeryd lle gyda’r gweithgaredd yma yn cael ei gydlynu gan y 
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Pennaeth Gwasanaeth Democrataidd ac fe fydd rhain yn cael ei cynnwys o 

fewn y cynllun.  

 

 

4.  DARPARU HYFFORDDIANT 

 

Ar nodyn cyffredinol, oherwydd gofynion pellter cymdeithasol, nid yw'r dulliau 

traddodiadol o gyflwyno hyfforddiant wedi bod yn opsiwn dros yr ychydig 

fisoedd diwethaf, a gohiriwyd yr  holl gyrsiau hyfforddi a oedd wedi'u trefnu a'u 

harchebu.  Bydd adolygiadau rheolaidd o'r trefniadau yn cael ei gwneud. 

 

Cysylltwyd â nifer o ddarparwyr hyfforddiant i sefydlu a allant gynnig dulliau 

amgen o ddarparu hyfforddiant trwy lwyfannau megis MS Teams / Zoom  e.e. 

gweminarau. Gall hwn fod yn opsiwn i'w ystyried ar gyfer darparu hyfforddiant 

i Aelodau Etholedig yn y dyfodol. Mae'r opsiynau o fewn y gweminarau hyn yn 

caniatáu hyblygrwydd i fynychwyr gyfrannu / gwneud gwaith grŵp ac ati. Gallai'r 

opsiwn hwn hefyd leihau costau hyfforddi.   

 

Yn ystod y cyfnod clo, mae rhywfaint o hyfforddiant / arweiniad ar ddefnyddio 

MS Teams wedi bod ar gael gan Swyddogion TGCh ar gyfer Aelodau Etholedig 

er mwyn hwyluso gallu'r Aelodau i gymryd rhan mewn cyfarfodydd. Mae 

aelodau'r Pwyllgor Archwilio hefyd wedi mynychu gweminarau gyda CIPFA. 

 

Mae modiwlau E-Ddysgu, y gellir eu cyrchu trwy blatfform Cronfa Ddysgu'r 

Awdurdod, yn parhau i fod ar gael, gyda mwy o wybodaeth  yn cael ei 

hychwanegu bob wythnos.  Mae’r Tîm Dysgu a Datblygu yn datblygu adran ar 

blatfform E-Ddysgu’r Awdurdod er mwyn sicrhau mynediad hawdd i 

gyfathrebiadau ynglyn â digwyddiadau hyfforddiant/gwybodaeth iechyd a lles.  

Bwriedir lansio’r adaran yma erbyn cychwyn yr Haf. 

 

Yn ôl yr arfer, mae cefnogaeth ar gyfer sgiliau TG ar gael fesul 1-1/sail grwp, 

pe byddai angen hyn. 

 

 

5.  CYMDEITHAS LLYWODRAETH LEOL CYMRU 

 

Cynhaliwyd trafodaethau gyda Swyddog Polisi a Gwella CLlLC i sefydlu pa 

adnoddau a allai fod ar gael yn ystod y cyfnod hwn.  Y gobaith yw y bydd 

arweiniad a gwybodaeth mewn perthynas â darparu hyfforddiant yn y dyfodol 

yn cael eu rhannu ar draws yr holl Awdurdodau. 

 

Mae'r gwaith ar y modiwlau E-Ddysgu ar gyfer Aelodau Etholedig yn parhau. 

 

 

6. CYFATHREBIADAU 

 

Er mwyn gwella cyfathrebiadau ynghylch digwyddiadau/gwybodaeth 

hyfforddiant, mae’r Tîm Dysgu a Datblygu wedi am y tro cyntaf wedi symbylu 
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Bwletin ar gyfer Aelodau Etholedig.  Dosbarthwyd y rhifyn cyntaf yn ystod 

Chwefror 2021 (gweler atodiad 2).  Yn ddibynol ar yr atborth, y bwriad ydi i 

ddosbarthu Bwletin yn chwarterol. 

 

 

7. ARGYMHELLION 

 

 

 Gofynir am farn y Pwyllgor ar y cynllun drafft  

 Yn ddibynnol ar farn y Pwyllgor ar y Cynllun Hyfforddi ar gyfer 2021/2022 

y bwriad i  gyflwyno i’r Cyngor Llawn am gymeradwyaeth maes o law. 
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