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7. Cymorth a Hyfforddiant i Lywodraethwyr 
 

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth yn ymwneud â’r canlynol: 
 

 y cymorth a’r hyfforddiant sydd ar gael i lywodraethwyr, sut mae’n 
cael ei ariannu a sut mae cael gafael arno; 

 talu lwfansau ar gyfer treuliau; a 

 hawl i amser i ffwrdd o’r gwaith i gyflawni dyletswyddau 
llywodraethu. 

 

Cefndir 
 

1. Mae gan lywodraethwyr rôl allweddol i’w chwarae o ran gwella 

perfformiad ac mae’n ddyletswydd arnynt i hybu’r safonau uchaf o gyflawniad 
addysgol ar gyfer pob dysgwr. Felly, mae angen i lywodraethwyr fod yn 
wybodus er mwyn cyflawni eu rôl a’u cyfrifoldebau a chyfrannu’n effeithiol at 
agenda berfformiad yr ysgol.  
 
2.        Mae’n ofynnol i’r Awdurdod Lleol (ALl) ddarparu gwybodaeth a 

hyfforddiant y mae’n eu hystyried yn angenrheidiol er mwyn i lywodraethwyr 
allu cyflawni eu dyletswyddau’n effeithiol. Mae’n rhaid iddynt wneud hyn am 
ddim i bob llywodraethwr unigol. I gael gwybodaeth am y cyrsiau a ddarperir, 
cysylltwch â’ch swyddog cefnogi llywodraethwyr lleol. Yn amodol ar 
drefniadau lleol, mae’r rhan fwyaf o ALlau yn cynnig pecyn o hyfforddiant i 
ysgolion ar gyfer llywodraethwyr a chlercod (efallai y bydd y corff llywodraethu 
yn gorfod talu am yr hyfforddiant ar gyfer clercod). 
 

3. Gellir hefyd darparu hyfforddiant ar ffurf sesiynau ar gyfer grwpiau o 
lywodraethwyr unigol, sesiynau ar gyfer cyrff llywodraethu unigol neu 
sesiynau ar gyfer clwstwr o gyrff llywodraethu. Yn ogystal, gall yr ALl ddarparu 
hyfforddiant e-ddysgu ar-lein i lywodraethwyr. 
 

4. Nid yw’r holl hyfforddiant ar gyfer llywodraethwyr a chlercod yn orfodol, 

ond mae’n cael ei annog yn gryf er mwyn sicrhau bod gan lywodraethwyr 
ddealltwriaeth well o’u rôl a chyfyngiadau eu cyfrifoldebau. Bydd hyn yn 
helpu’r llywodraethwyr unigol, a’r corff llywodraethu yn y pen draw, i fod yn 
fwy effeithiol. Mae angen hyfforddiant ar bob llywodraethwr, waeth pa mor 
brofiadol ydyw, er mwyn bod yn ymwybodol o newidiadau. 
 
Hyfforddiant gorfodol ar gyfer llywodraethwyr  
 
5.        Mae Mesur Addysg (Cymru) 2011 yn cynnwys darpariaethau i ganiatáu 
i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau fel bod hyfforddiant i lywodraethwyr 
yn orfodol ar faterion penodol. Cafodd Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a 
Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) 2013 eu 
gwneud at y diben hwn ac fe ddaethant i rym ym mis Medi 2013. 
 
6.       Mae’r rheoliadau hyn yn gofyn bod llywodraethwyr penodol yn 
cwblhau’r hyfforddiant canlynol: 
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 Hyfforddiant cynefino – ar gyfer llywodraethwyr a benodwyd neu a 
etholwyd ar ôl 20 Medi 2013; 

 Hyfforddiant i gadeiryddion – a etholwyd ar ôl 20 Medi; 

 Deall data ysgol – ar gyfer llywodraethwyr a benodwyd neu a etholwyd 
ar ôl 20 Medi 2013. 

 
7.  Roedd y Mesur hefyd yn caniatáu i Weinidogion Cymru bennu 
cynnwys yr hyfforddiant ar gyfer llywodraethwyr a chlercod er mwyn sicrhau 
cysondeb o ran safon yr hyfforddiant a ddarperir ar draws Cymru. Mae 
penaethiaid wedi’u heithrio rhag cwblhau’r hyfforddiant gorfodol, er y byddai’n 
cael ei ystyried yn arfer da gwahodd penaethiaid newydd i’r hyfforddiant. 
 
Hyfforddiant cynefino gorfodol 
 
8.  Mae’r hyfforddiant hwn yn canolbwyntio ar rôl y llywodraethwyr a 
chwmpas eu cyfrifoldebau ac yn rhoi amlinelliad bras o’r cyd-destun cyfreithiol 
y bydd llywodraethwyr yn gweithredu ynddo. Bydd deall y fframwaith hwn yn 
rhoi i lywodraethwyr newydd yr anogaeth a’r hyder i allu chwarae rhan lawn a 
gweithredol yn nhrafodaethau’r corff llywodraethu.. 
 
Pwy sy’n gorfod cwblhau’r hyfforddiant? 
 
9.  Bydd yn rhaid i unrhyw lywodraethwr sydd newydd ei ethol neu ei 
benodi neu  gafodd ei ailbenodi neu ei ailethol ar ôl 20 Medi 2013 gwblhau’r 
hyfforddiant cynefino gorfodol o fewn blwyddyn i gael ei benodi neu ei ethol. 
Bydd unrhyw lywodraethwyr sydd wedi cwblhau hyfforddiant cynefino’r ALl 
neu’r hyfforddiant cynefino gorfodol ac wedyn wedi cael toriad o bum mlynedd 
yn olynol yn eu gwasanaeth (“toriad perthnasol mewn gwasanaeth”) fel 
llywodraethwr, yn gorfod cwblhau’r hyfforddiant cynefino eto o fewn blwyddyn 
i gael eu penodi neu eu hethol. 
 
Pwy sydd wedi’u heithrio? 
 

10.  Mae’r llywodraethwyr canlynol wedi’u heithrio: 

 

 Unrhyw lywodraethwr sydd wedi bod yn y swydd am fwy na dwy 
flynedd cyn y daeth y rheoliadau i rym ym mis Medi 2013 ac nad yw 
wedi cael toriad perthnasol yn ei wasanaeth, ac sy’n cael ei benodi neu 
ei ethol am gyfnod pellach. 

 Llywodraethwr sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant gorfodol ac sy’n cael 
ei benodi neu ei ethol am gyfnod pellach mewn unrhyw ysgol yng 
Nghymru ac nad yw wedi cael toriad perthnasol yn ei wasanaeth. 

 Llywodraethwr sydd wedi bod yn y swydd am lai na dwy flynedd cyn y 
daeth y rheoliadau i rym ac sydd wedi cwblhau hyfforddiant cynefino’r 
ALl, yn cael ei benodi neu ei ethol am gyfnod pellach mewn unrhyw 
ysgol yng Nghymru ac nad yw wedi cael toriad perthnasol yn ei 
wasanaeth. 
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Deall data perfformiad ysgolion 
 
11.  Bydd yr hyfforddiant hwn yn datblygu dealltwriaeth llywodraethwyr o’r 
data a ddarperir yn rheolaidd gan ac ar gyfer ysgolion ac yn egluro sut i 
ddefnyddio’r data i wella perfformiad ysgol. Bydd y gallu i ddadansoddi data 
perfformiad ysgol ac i edrych yn fanwl ar yr wybodaeth graidd yn galluogi 
llywodraethwyr i wneud cymariaethau ac i feincnodi sut y mae eu hysgol yn 
perfformio o’i chymharu ag ysgolion eraill mewn amgylchiadau tebyg. 
 
Pwy sy’n gorfod cwblhau’r hyfforddiant? 
 
12.  Rhaid i bob llywodraethwr a gaiff ei ethol neu ei benodi, gan gynnwys 

am 
gyfnod pellach, ar ôl y dyddiad y daeth y rheoliadau i rym ym mis Medi 2013, 
gwblhau’r hyfforddiant data o fewn blwyddyn i gael ei benodi neu ei ethol.  
 
Pwy sydd wedi’u heithrio? 
 
13.  Unrhyw lywodraethwr sydd wedi cwblhau hyfforddiant data’r ALl yn y 
flwyddyn cyn i’r rheoliadau ddod i rym ym mis Medi 2013, sydd wedi cwblhau’r 
hyfforddiant gorfodol ar ddata ac sy’n cael ei ethol neu ei benodi am gyfnod 
pellach, ac nad yw wedi cael toriad perthnasol yn ei wasanaeth (5 mlynedd 
neu fwy). 
 
Hyfforddiant ar gyfer cadeiryddion 
 
14.  Mae swydd cadeirydd y corff llywodraethu a’i berthynas â’r pennaeth 
yn hanfodol i sicrhau bod y corff llywodraethu’n mynd ati’n effeithiol i gefnogi a 
herio pennaeth ac uwch dîm rheoli’r ysgol er mwyn sicrhau bod yr ysgol yn 
ymdrechu’n barhaus i wella perfformiad. Mae’r hyfforddiant yn diffinio’n glir yr 
hyn a ddisgwylir gan gadeirydd corff llywodraethu, gan gynnwys rhoi 
arweiniad clir wrth drefnu gwaith y corff llywodraethu a chanolbwyntio 
trafodaethau’r corff ar ei rôl strategol. Bydd hefyd yn fodd i wella sgiliau 
allweddol y cadeirydd gan gynnwys sgiliau dirprwyo da, gwaith tîm ac 
arweinyddiaeth, rheoli amser a hunanhyder. 
 
Pwy sy’n gorfod cwblhau’r hyfforddiant? 
 

 Pob cadeirydd a etholwyd am y tro cyntaf ar ôl mis Medi 2013. 

 Unrhyw gadeirydd a etholwyd ar ôl i’r rheoliadau ddod i rym ac nad yw 
wedi cwblhau’r hyfforddiant gorfodol na’r hyfforddiant i gadeiryddion a 
ddarparwyd gan yr ALl. 

 Unrhyw gadeirydd a etholwyd ar ôl toriad perthnasol yn ei wasanaeth o 
bum mlynedd yn olynol. 

 
Pwy sydd wedi’u heithrio? 
 
15.  Unrhyw gadeirydd sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant gorfodol i 

gadeiryddion neu hyfforddiant yr ALl i gadeiryddion ac sydd wedi’i ethol i 
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wasanaethu am gyfnod pellach ac nad yw wedi gael toriad perthnasol yn ei 
wasanaeth. 
 
Atal ac anghymhwyso  

 
16.  Bydd llywodraethwyr nad ydynt yn cwblhau’r hyfforddiant gorfodol o 

fewn y cyfnod hyfforddi gofynnol yn cael eu hatal yn awtomatig am gyfnod o 
chwe mis. Os na fydd y llywodraethwyr yn cwblhau’r hyfforddiant yn ystod y 
cyfnod atal o chwe mis byddant yn cael eu hanghymhwyso’n awtomatig rhag 
parhau yn eu swydd. 
 
Hyfforddiant gorfodol ar gyfer clercod 

 
17.  Roedd Mesur Addysg (Cymru) 2011 hefyd yn cynnwys darpariaeth i 

Weinidogion Cymru wneud rheoliadau’n ymwneud â chlercio cyrff 
llywodraethu. Mae Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Clerc i Gorff 
Llywodraethu) (Cymru) 2013, a ddaeth i rym ym mis Medi 2013, yn ei gwneud 
yn ofynnol i ALlau ddarparu ar gyfer eu hysgolion rywun addas i’w benodi’n 
glerc. Ar ôl derbyn cais am glerc bydd gan yr ALl 16 wythnos i ddarparu 
rhywun addas. Mae’r rheoliadau hyn hefyd yn gofyn bod clercod yn cwblhau’r 
hyfforddiant gorfodol o fewn blwyddyn i’w penodiad neu o fewn blwyddyn ar ôl 
i’r rheoliadau ddod i rym. Gallai unrhyw gostau a ysgwyddir gan yr ALl wrth 
ddarparu hyfforddiant i glercod gael eu tynnu o gyllideb ddirprwyedig y corff 
llywodraethu. 
 
Pwy sydd wedi’u heithrio? 
18.  Swyddogion Cefnogi Llywodraethwyr a’r clercod hynny sydd wedi 
cwblhau’r hyfforddiant gorfodol yn foddhaol. Mae unrhyw lywodraethwr a 
benodir yn glerc mewn argyfwng am nad yw’r clerc yn bresennol hefyd wedi’i 
eithrio. 
 

19.  I fanteisio’n llawn ar yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd ar gael, dylai 
pob corff llywodraethu hunanwerthuso ei berfformiad yn rheolaidd, ystyried ei 
anghenion datblygu a nodi hyfforddiant ar gyfer y bwrdd llywodraethwyr a 
llywodraethwyr unigol i ddiwallu’r anghenion hynny. 
 

Ffynonellau eraill o hyfforddiant a chyngor  

 
20.  Mewn ysgolion sefydledig neu ysgolion sefydledig arbennig, gall y 

sefydliad perthnasol, sef corff esgobaethol yn aml, hefyd ddarparu 
hyfforddiant ar bynciau penodol sy’n berthnasol i ysgolion o’r fath.  
 
21. Yn ogystal â’r rhain, mae sawl ffynhonnell annibynnol o gyngor a 

chymorth ar gyfer llywodraethwyr, sydd wedi’u hargraffu ac ar y we. Os ydych 
chi’n defnyddio gwefannau yn Lloegr i gael gwybodaeth, argymhellir yn gryf i 
lywodraethwyr eu bod yn sicrhau bod unrhyw gyngor a roddir yn berthnasol i 
ddeddfwriaeth a rheoliadau sydd mewn grym yng Nghymru.  
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Amser i ffwrdd o’r gwaith  
 
22. O dan Adran 50 o Ddeddf Hawliau Cyflogaeth 1996, rhaid i gyflogwyr 
roi i weithwyr sy’n llywodraethwyr ysgol ‘amser rhesymol i ffwrdd’ i gyflawni eu 
dyletswyddau. Rhaid i’r gweithiwr a’r cyflogwr gytuno ar yr hyn sy’n ‘amser 
rhesymol i ffwrdd’. Dyma rai o’r pwyntiau y byddant yn eu hystyried:  
 

 faint o amser sydd ei angen i gyflawni dyletswyddau 
llywodraethwyr; 

 a yw’r gweithiwr hefyd yn cael amser i ffwrdd o’i waith ar gyfer 
gweithgareddau eraill;  

 amgylchiadau busnes y cyflogwr; ac 

 effaith debygol absenoldeb y gweithiwr arno. 
 

Talu am amser i ffwrdd 

 
23. Gall cyflogwyr roi amser i ffwrdd gyda thâl, ond nid oes rhaid iddynt 

wneud hynny. Mae hyn yn beth i’w drafod rhwng y gweithiwr a’r cyflogwr. 
 
Datrys anghytundebau  
 
24. Os na all y gweithiwr a’r cyflogwr gytuno ar unrhyw rai o’r cwestiynau 
hyn, gall y naill neu’r llall ofyn am gymorth y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a 
Chymrodeddu (ACAS) a fydd yn ceisio datrys unrhyw anghydfodau’n 
anffurfiol. Gall gweithiwr sydd dal yn anfodlon gwyno wrth dribiwnlys 
cyflogaeth. 
 
Lwfansau am dreuliau 
 
25. Mae Rheoliadau Lwfansau Llywodraethwyr (Cymru) 2005 yn darparu 
ar gyfer talu lwfansau i lywodraethwyr, ac aelodau o bwyllgorau nad ydynt yn 
llywodraethwyr. 
 
26. Gall corff llywodraethu ysgol a gynhelir gyda chyllideb ddirprwyedig 
wneud taliadau ar ffurf lwfansau i’w aelodau. 
 
27. Er mwyn gwneud hyn, mae’n rhaid i’r corff llywodraethu gytuno ar bolisi 

neu gynllun ar gyfer talu lwfansau o’r fath sy’n cydymffurfio â’r Rheoliadau. Ni 
all y cynllun wahaniaethu rhwng aelodau'r corff llywodraethu ac aelodau is-
bwyllgorau neu gategorïau gwahanol o lywodraethwyr. 
 
28. Gellir talu costau teithio a chynhaliaeth ond ni all y gyfradd fod yn uwch 
na’r hyn a nodir gan Lywodraeth Cymru. 
 
29. Gellir talu treuliau eraill ar ôl dangos derbynneb ar gyfradd y mae’r corff 

llywodraethu’n cytuno arni. Gellir ond talu llywodraethwr am wariant a 
ysgwyddwyd ganddo i’w alluogi i gyflawni ei ddyletswydd fel llywodraethwr 
neu aelod is-bwyllgor y corff llywodraethu, fel ad-dalu costau am: 
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 drefniadau gofalu am berthynas dibynnol (gan gynnwys costau 
gofal plant neu warchod);  

 cymorth ar gyfer cyfarpar clywedol llywodraethwyr;  

 cymorth ar gyfer llywodraethwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf 
(er enghraifft, cyfieithiadau); a 

 thaliadau ffôn, llungopïo, papur ysgrifennu, ac ati. 
 

30. Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr, a dylai’r corff llywodraethu lunio 

cynllun yn pennu pa lwfansau y maent yn eu talu. Ni ellir talu lwfansau 
presenoldeb ac enillion a gollwyd. Rhaid dangos treuliau teithio a 
chynhaliaeth yn adroddiad blynyddol y llywodraethwyr. 
 
31. Mae’r Rheoliadau hefyd yn gwneud darpariaeth er mwyn i ALl allu talu 
lwfansau i aelodau cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir heb gyllideb 
ddirprwyedig.  
 
Rhagor o wybodaeth  
 
32. Gallwch gael gwybodaeth am yr hyfforddiant a’r cymorth sydd ar gael i 
lywodraethwyr gan gydlynwyr hyfforddiant llywodraethwyr yr ALl. Ceir rhagor 
o wybodaeth gan y sefydliadau canlynol hefyd: 
 

Gwasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig 
39 Ecclestone Square 
Llundain SW1 1BX 
 
Ffôn: 020 7901 4880 
E-bost: general@cesew.org.uk 
www.cesew.org.uk 
 
Comisiwn Ysgolion Esgobaethol 
41-43 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd CF1 9HD 
 
Ffôn: 029 20233838 
E-bost: publications@rcadc.org 
www.rcadc.org/index.htm  
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Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer 
Llywodraethwyr) (Cymru) 2013 
 
Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Clerc i Gorff Llywodraethu) 
(Cymru) 2013 
 
 

Canllawiau  
 
Hyfforddiant i lywodraethwyr ysgol yng Nghymru ar ddeall data ysgolion 
 
Hyfforddiant i gadeiryddion llywodraethwyr yng Nghymru  
 
Hyfforddiant sefydlu i lywodraethwyr yng Nghymru 
 
Hyfforddiant ar gyfer clercod cyrff llywodraethu yng Nghymru 

 
Llyfryn yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau ‘Time Off for Public Duties’ 
www.gov.uk/time-off-work-public-duties. 
 

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2013/2127/contents/made/welsh
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