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1. CEFNDIR  

 

Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu’r Pwyllgor Safonau â throsolwg o’r 

gweithgareddau a gynlluniwyd ar gyfer eu cynnig fel cyfleoedd datblygu i 

Aelodau Etholedig yn ystod y flwyddyn ariannol hon. 

 

 

2. CYNLLUN HYFFORDDI A DATBLYGU AELODAU  

 

Yn amlwg, mae’r pandemig presennol wedi cael effaith ar y ddarpariaeth 

hyfforddiant dros y flwyddyn gyda gweithgareddau cyfyngedig wedi eu cynnig i 

Aelodau Etholedig. Yn gyffredinol, cyfleoedd E-ddysgu a sesiynau briffio sydd 

wedi eu cynnig.  

 

Mae trafodaethau â’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Penaethiaid Gwasanaeth, 

Arweinyddion Grwpiau a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd wedi 

cadarnhau mai’r canlynol y dylid canolbwyntio arnynt yn ystod 2021-2022:   

 

 Hyfforddiant Mandadol 

 Hyfforddiant iPad 

 Hyfforddiant Deddfwriaethol 

 Sesiynau Briffio 

 

Bydd manylion hyfforddiant sydd ar gael felly’n cael eu hyrwyddo pan fydd y 

sesiynau wedi eu trefnu, gan sicrhau y rhoddir rhybudd digonol.   

 

Mae copi o adroddiad a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwasanaethau 

Democrataidd  ar 16 Mawrth 2021i’w weld drwy y linc yma: 



2 
 

http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s17002/Datblygu%20Aeloda

u.pdf?LLL=1 

 

3. ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL (PDR) AR GYFER AELODAU  

 

O ran y data a gasglwyd o'r adolygiadau Data Personol, bydd y gofynion yn 

cael eu hystyried fel y nodwyd uchod. 

 

4.  DARPARIAETH HYFFORDDIANT  

 

Ar nodyn cyffredinol, am resymau cadw pellter cymdeithasol, nid yw dulliau 

traddodiadol o ddarparu Hyfforddiant wedi bod yn opsiwn dros y 12 mis 

diwethaf. Tra cynhelir adolygiad o drefniadau Covid o ran sesiynau ystafell 

ddosbarth, mae’n debygol iawn y bydd Hyfforddiant/sesiynau briffio yn y dyfodol 

yn parhau i gael eu cynnal drwy gyfryngau megis MS Teams/Zoom a drwy 

ddefnyddio cyfryngau E-ddysgu’r Cyngor, Learning Pool. 

 

Mae Hyfforddiant ac arweiniad ar y defnydd o MS Teams / Zoom wedi bod ar 

gael i Aelodau Etholedig er mwyn hwyluso cyfraniad Aelodau i gyfarfodydd dros 

y flwyddyn ddiwethaf. Yn ogystal, mae canllawiau ar ffurf llyfrynnau/fideos ar 

gael er mwyn cynorthwyo mynediad. 

 

Mae modiwlau E-ddysgu, y gellir cael mynediad iddynt drwy blatfform E-ddysgu 

Learning Pool yr Awdurdod yn parhau i fod ar gael, gyda lefel gynyddol o 

wybodaeth yn cael ei hychwanegu yn wythnosol. Mae’r Tîm Dysgu a Datblygu 

ar hyn o bryd yn datblygu Adran Aelodau Etholedig ar blatfform E-ddysgu’r 

Awdurdod er mwyn gallu sicrhau gwell mynediad at wybodaeth am  

ddigwyddiadau Hyfforddiant/iechyd a llesiant. Y bwriad yw lansio hyn 

ddechrau’r Haf.  

 

Yn ôl yr arfer, mae cefnogaeth o ran sgiliau TG ar gael ar sail 1-1/grŵp os oes 

angen.    

 

I bwrpas cyfeiriad, mae manylion o’r Modiwlau E-Ddysgu sydd ar gael, wedi ei 

cynnwys yn Atodiad 1.  Fe ddylid nodi fod modiwlau newydd yn cael ei 

uwchlwytho’n reolaidd ar y sustem.  

 

 

5. ARGYMHELLION  

 

Gofynnir i’r Pwyllgor Safonau gymeradwyo’r Cynllun Hyfforddiant ar 

trosglwyddiad cysylltiedig ar gyfer 2021/22, fel y manylir yn yr adroddiad yma.    

 

 

 

 MIRIAM WILLIAMS 
 RHEOLWR HYFFORDDIANT AD 
 MEHEFIN 2021 

http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s17002/Datblygu%20Aelodau.pdf?LLL=1
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/documents/s17002/Datblygu%20Aelodau.pdf?LLL=1
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Atodiad 1 
 

 

MODIWLAU E-DDYSGU  

Mae gan y Aelodau Etholedig fynediad hyblyg at y system E-ddysgu.  Gweler isod fanylion am y meysydd pwnc cyfredol 

sydd ar gael.  Bydd modiwlau ychwanegol yn cael eu datblygu a’u cyflwyno maes o law. Gellir bellach weld y cyrsiau a 

nodir gyda (i) isod drwy iPad. 

 

Datblygiad Aelodau  Yr Iaith Gymraeg Iechyd a Diogelwch 

- Moesau a Safonau (i) 
- Y Cynghorydd Ward Effeithiol (i) 
- Sgiliau Siarad Cyhoeddus (i) 
- Cadeirio Cyfarfodydd (i) 
- Rhiantu Corfforaethol (i) 
- Penderfyniadau I Genedlaethau’r 

Dyfodol (i) 
- Cyflwyniad I Graffu (i) 

 

 

- Croeso Cymraeg Gwaith (i) 
- Croeso’n ôl! Cymraeg Gwaith (i) 

 

- Defnyddio Offer Sgriniau 
Arddangos (OSA) yn Ddiogel (i) 

- Rheoli Iechyd a Diogelwch (i) 
- Glendid Bwyd (i) 

 

Llesiant Gofal Cwsmer a Sgiliau Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth 

- Trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol (M) 

- Cyflwyniad I Gydraddoldeb ac 
Amrywiaeth  (i) 

- Gwybodaeth Iechyd (i) 
- Ymwybyddiaeth Straen (i) 
- Cadernid Personol (i) 
- Atal (i) (M) 
- Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 (i) 

- Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol (GDPR) (i) (M) 

- Ysgrifennu Effeithiol (i) 
- Rheoli Eich Hun a’ch Amser (i) 
- Ysgrifennu Cofnodion Effeithiol (i) 
- Rhoi a Derbyn Adborth (i) 
- Sgiliau Cyfarfod (i) 
- Sgiliau Cyflwyno (i) 
- Deallusrwydd Emosiynol (i) 
- Hunan Ddatblygiad (i) 

- Ymwybyddiaeth Seibr (M) 
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- Cynllunio Cyn Ymddeol (i) 
- Diogelu – Ymwybyddiaeth 

Sylfaenol (i) 
- Caethwasiaeth Fodern (i) (M) 

- Llywodraethu Gwybodaeth yn 
Gyffredinol (i) 

 

(M) = Mandadol       
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