
 CYNLLUN HYFFORDDIANT CYNGOR CYMUNED LLANFROTHEN 2022-2027 
Dyddiad y’i cymeradwywyd gan y Cyngor XXXXXX 2023 

 
          Dyddiad yr Adolygiad Cyntaf a Drefnwyd XXXXXX 2023 

 
Paratowyd y cynllun hyfforddiant hwn yn unol ag Adran 67 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

 

Paratowyd y cynllun hyfforddiant hwn yn seiliedig ar ganllawiau a gyhoeddwyd gan Un Llais Cymru a Chymdeithas Clercod 

Cynghorau Lleol. Cafodd rolau cynghorwyr a rolau gweithwyr eu hasesu trwy gyfeirio at set o gymwyseddau craidd ar gyfer pob 

rôl. Mae’r asesiad hwn wedi galluogi’r Cyngor i flaenoriaethu ei adnoddau er mwyn sicrhau bod pob rôl o fewn y Cyngor yn cael 

eu cefnogi trwy agwedd drwyadl at ei anghenion hyfforddiant a datblygu. Bydd yr ymrwymiad sydd yn y cynllun hyfforddiant hwn 

yn cynorthwyo’r Cyngor i wella’r ffordd y mae’n darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i’w gymuned. Caiff y cynllun ei adolygu o 

leiaf yn flynyddol i sicrhau ei fod yn parhau’n addas a’i fod yn darparu ar gyfer anghenion newidiol cynghorwyr a gweithwyr yn 

ogystal ag unrhyw drosiant o ran cynghorwyr neu weithwyr. 

 
Rôl Hyfforddiant a drefnir 

yn 2022/23 
Hyfforddiant a drefnir 

yn 2023/24 
Hyfforddiant a drefnir  

yn 2024/25 
Hyfforddiant a drefnir 

yn 2025/26 
Hyfforddiant a drefnir 

yn 2026/27 

Nia Povey  Modiwl 19 

Datganoli 

Gwasanaethau / 

Trosglwyddo 

Asedau 

Modiwl 20 

Cynaliadwyedd / 

Deddf Cenedlaethau’r 

Dyfodol 

  



Elin Jones  Modiwl 9 Cod 

Ymddygiad 

 

Modiwl 10 Sgiliau 

Cadeirio 

 

   

Glyn Griffiths  Modiwl 7 Iechyd a 

Diogelwch 

   

Bethan Gritten  Modiwl 1 Y Cyngor 

 

Modiwl 9 Cod 

Ymddygiad 

Modiwl 6 Cyllid 

Llywodraeth Leol 

 

  

Siân Cwper  Modiwl 1 Y Cyngor 

 

Modiwl 9 Cod 

Ymddygiad 

 

 

Modiwl 2 Y 

Cynghorydd 

  

Huw Rowlands Modiwl 5 Cyfarfod 

y Cyngor 

Modiwl 4 Deall y 

gyfraith 

Modiwl 21 Deall Cyllid 

Llywodraeth Leol - 

Uwch 

  

 



Cynhwyswch isod unrhyw sylwadau penodol am sut gaiff yr hyfforddiant ei drefnu neu sut yr eir i’r afael ag anghenion eraill trwy 

ddulliau eraill e.e., mynychu cynadleddau neu ddigwyddiadau 

 

Bydd y rhan fwyaf o’r hyfforddiant o bell drwy Un Llais Cymru.  Os bydd unrhyw gynadleddau neu ddigwyddoadau perthnasol yn 

codi o dro i dro, yna rhoddir ystyriaeth i fynychu’r digwyddiadau hynny, fel y bo’n briodol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMCAN GOSTAU’R HYFFORDDIANT YMHOB BLWYDDYN GYNGOR (I’w cynnwys yn y gyllideb flynyddol ar gyfer pob un o’r 

bum mlynedd nesaf): 

(Dylai’r tabl hwn gynnwys y swm yng nghyllideb gyfredol 2022/23) 

Blwyddyn 
Ariannol 

Y swm i’w gynnwys yn y 
gyllideb ar brisiau 2022 (£) 

Sylwadau 

2022/23 £40 £40x1 ar sail cost Un Llais Cymru 

2023/24 £80 £40x2 ar sail cost Un Llais Cymru 

2024/25 £40 £40x1 ar sail cost Un Llais Cymru 



2025/26   

2026/27   

 


