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Polisi Hyfforddiant Staff a Chynghorwyr 
 
Mae'r Polisi Hyfforddiant Staff a Chynghorwyr hwn yn amlinellu'r hyfforddiant a'r datblygiad (neu 
Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus) y gall staff a Chynghorwyr ddisgwyl ei gael. 
 
Fel haen gyntaf llywodraeth leol, mae Cyngor Cymuned Llandysul mewn sefyllfa unigryw i wneud 
cyfraniad mawr i leoliaeth.  Mae'n hanfodol bod cynghorwyr yn deall eu rôl a'u cyfrifoldebau yn 
llawn.  Mae ymgysylltu â dysgu, hyfforddiant a datblygiad yn hanfodol er mwyn sicrhau profiad ac er 
mwyn galluogi staff a chynghorwyr i ddeall eu rôl a gwneud cyfraniad llawn i'r broses 
ddemocrataidd. 
 
Mae ystod eang o hyfforddiant ar gael trwy gyfrwng Un Llais Cymru, Cyngor Sir Ceredigion a 
Chymdeithas Clercod Cynghorau Lleol. 
 
Hyfforddiant a Datblygiad Staff 
Er mwyn sicrhau bod y cyngor yn gallu darparu'r gwasanaethau priodol i'r gymuned, mae'n hanfodol 
bod y Clerc yn cael ei hyfforddi'n llawn i gyflawni ei rôl i'r lefel uchaf.  Rhennir y cyfrifoldeb dros dwf 
a datblygiad rhwng y Clerc a'r cyngor.  Bydd y cyngor yn cynorthwyo'r Clerc i feithrin y sgiliau a'r 
profiad sy'n angenrheidiol ar gyfer y rôl, gan nodi amser a chyllidebau er mwyn galluogi i hyn 
ddigwydd.  
 
Rheoli Perfformiad 
Bydd y Cynghorydd enwebedig sy'n meddu ar gyfrifoldeb rheolwr llinell yn cynnal arfarniad 
blynyddol gyda'r Clerc i adolygu'r perfformiad dros y flwyddyn flaenorol, gan nodi anghenion 
hyfforddi neu ddatblygu, a chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod. 
 
Cynghorwyr 
Wrth fynegi diddordeb mewn ymuno â'r cyngor: 
Dylai darpar gynghorwyr gysylltu â Chlerc y cyngor yn y lle cyntaf, gan gadarnhau bod ganddynt 
ddiddordeb mewn ymuno â'r Cyngor neu lenwi'r sedd wag. 
 
Wrth ymuno â'r cyngor trwy Etholiad neu gael eu Cyfethol: 
Rhoddir copïau o'r dogfennau canlynol i bob Cynghorydd newydd: 
Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol presennol y Cyngor 
Gwybodaeth am y Gyllideb a Chyfrifyddu  
Y Cod Ymddygiad i Gynghorwyr 
Cynllun Argyfwng Cymunedol. 
Polisïau a Gweithdrefnau presennol 
Canllaw y Cynghorydd Da 
 
Mae cynghorwyr yn dod o amrediad o gefndiroedd amrywiol ac maent yn dwyn sgiliau gwerthfawr a 
gwahanol i'r rôl.  Er hyn, ychydig iawn o Gynghorwyr newydd sy'n meddu ar wybodaeth helaeth o'r 
system llywodraeth leol, sut y mae'r cyngor cymuned yn gweithio neu ystod lawn eu rolau a'u 
cyfrifoldebau. 
O'u cyfarfod cyngor cyntaf, bydd gofyn i Gynghorwyr wneud penderfyniadau pwysig ar ran eu 
cymunedau, gan gymryd cyfrifoldeb dros y penderfyniadau hynny.  Yn aml, bydd y penderfyniadau 
hynny yn golygu defnyddio arian cyhoeddus, asedau neu adnoddau naturiol.  Mae'n bwysig bod 



 

 

Cynghorwyr yn meddu ar ddealltwriaeth glir o'r system llywodraeth leol, sut y mae eu cyngor yn 
gweithio ac amrediad llawn eu rolau a'u cyfrifoldebau, neu'n sicrhau dealltwriaeth glir o'r rhain yn 
gyflym.  Mae yr un mor bwysig bod pob cynghorydd yn cael cyfleoedd parhaus i ymgymryd â 
hyfforddiant a datblygiad sgiliau priodol mewn meysydd angenrheidiol er mwyn eu cynorthwyo i 
gyflawni eu rôl mewn ffordd effeithiol. 
 
Cyrsiau hyfforddiant: 
Bydd y Cyngor Cymuned yn talu am unrhyw hyfforddiant.  Os archebir lle i Gynghorydd ar 
hyfforddiant y bydd y cyngor yn talu amdano, bydd gofyn i'r aelod fynychu neu bydd disgwyl iddynt 
dalu'r gost briodol. 
Bydd gofyn i gynghorwyr newydd gael yr hyfforddiant canlynol: 
 
Modiwl 1 Un Llais Cymru – Y Cyngor 
-Y Cyngor fel Corff Corfforaethol 
-Y “Tîm” o Aelodau a Staff 
-Rôl y Cyngor 
-Gweithio gydag Awdurdodau Unedol 
-Meithrin Gweithio mewn Partneriaeth 
 
Modiwl 2 Un Llais Cymru – Y Cynghorydd 
-Y Cynghorydd a'u Hymrwymiad 
-Cofrestr Buddiannau 
-Cod Ymddygiad ac Ymddygiad Moesegol 
-Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau 
-Trafod a Gwneud Penderfyniadau 
-Cynrychioli Eich Etholwyr 
-Creu Pontydd 
 
Modiwl 5 Un Llais Cymru – Cyfarfod y Cyngor 
-Galw cyfarfodydd 
-Mathau o gyfarfodydd 
-Rheolau Sefydlog 
-Agendâu 
-Cynnal y cyfarfod 
-Gwneud penderfyniadau 
-Cofnodi gweithgarwch 
 
Modiwl 9 Un Llais Cymru – Cod Ymddygiad 
Modiwl diddorol a rhyngweithiol iawn sy'n galluogi cyfranogwyr i ddeall egwyddorion bywyd 
cyhoeddus Nolan a meithrin gwybodaeth fwy manwl o'r Cod Ymddygiad a'r ffordd y mae'n 
berthnasol i gynghorwyr lleol. 
Mae'r modiwl yn ystyried yr elfennau canlynol yn benodol: 
Egwyddorion Nolan 
Yr hyn y mae'n rhaid i Gynghorwyr ei wneud a pheidio ei wneud 
Buddiannau Personol/Rhagfarnus 
Rhagderfynu a Thuedd 
Sut y caiff y Cod ei Blismona 
 
Er mwyn paratoi am fod yn Gadeirydd y Cyngor Cymuned, bydd gofyn i'r Is-Gadeirydd gwblhau: 
Modiwl 10 Un Llais Cymru – Sgiliau Cadeirio 



 

 

Archwilio rôl y Cadeirydd ac ystyried y materion cysylltiedig ac amlygu dulliau gweithredu effeithiol 
er mwyn cadeirio cyfarfodydd mewn ffordd effeithiol. 
A 
Modiwl 21 Un Llais Cymru – Deall Cyllid Llywodraeth Leol – Uwch  
 
Bydd gofyn i aelodau'r Pwyllgor Cyllid gwblhau: 
Modiwl 6 Un Llais Cymru – Cyllid Llywodraeth Leol  
- Rôl y Swyddog Cyllid Cyfrifol 
- Canllawiau Cyfrifyddu a Strategaeth 
- Rheoliadau Ariannol ac Asesu Risg 
 - Cyllidebau a Phraesept 
-Archwiliad Mewnol ac Allanol 
- Yswiriant 
-Pwerau Gwariant ac Incwm 
- Ffynonellau Incwm eraill 
 
Bydd gofyn i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gwblhau: 
Modiwl 21 – Deall Cyllid Llywodraeth Leol – Uwch 
-Llywodraethu ac Atebolrwydd 
-Rolau a Chyfrifoldebau 
-Y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
-Y Datganiad Cyfrifon 
-Trefniadau Rheoliadau Mewnol a'u Hadolygu 
-Cydymffurfio â'r Gyfraith 
-Hawliau Etholwyr 
-Asesu Risg 
-Archwiliad Mewnol 
-Rhwymedigaethau ac Ymrwymiadau 
-Cronfeydd Ymddiriedolaeth 
-Cronfeydd wrth Gefn a Darpariaethau 
-Buddsoddiadau 
 
Mae Un Llais Cymru, Cyngor Sir Ceredigion a Chymorth Cynllunio Cymru yn cynnig cyfleoedd 
hyfforddiant eraill.  Hysbysir am gyfleoedd addysgol neu hyfforddiant i Gynghorwyr mewn 
negeseuon e-bost.  Os bydd Cynghorydd yn dymuno mynychu cwrs hyfforddiant penodol, bydd 
gofyn iddynt roi gwybod i'r Clerc cyn gynted ag y bo modd er mwyn gallu archebu lle ar eu cyfer. 
 


