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PWYLLGOR SAFONAU, 10.07.17 

 
 
Yn bresennol:- 
 
Aelod Etholedig:-  Y Cynghorydd Dewi Roberts. 
 
Aelodau Annibynnol:- Ms Jacqueline Hughes, Miss Margaret Jones, Mr David Wareing a’r Dr 
Einir Young (Cadeirydd) 
 
Hefyd yn Bresennol: Iwan Evans (Swyddog Monitro), Sion Huws (Uwch Gyfreithiwr) ac Eirian 
Roberts (Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau:- Aled Jones (Aelod Annibynnol) a Mr Richard Parry Hughes (Aelod Pwyllgor 
Cymuned) 
 
Croesawyd y Cynghorydd Dewi Roberts i’w gyfarfod cyntaf o’r pwyllgor hwn. 
 
1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL  
 
 Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant gan unrhyw aelod oedd yn bresennol. 
 
2. COFNODION 

 
Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 
23 Ionawr, 2017 fel rhai cywir. 
 

3. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2016-2017 
 

Cyflwynwyd – drafft o adroddiad blynyddol y pwyllgor ar gyfer 2016-2017.  Gwahoddwyd 
sylwadau a chymeradwyaeth y pwyllgor i’r ddogfen. 
 
Nodwyd na chyfeiriwyd unrhyw gŵyn o dorri’r Cod Ymddygiad at y pwyllgor am 
benderfyniad yn ystod y flwyddyn, ond y gallai un o’r cwynion a restrwyd yn Atodiad 2 i’r 
adroddiad gael ei chyfeirio at sylw’r pwyllgor maes o law. 
 
Cyfeiriwyd at ddau wall bychan yn y fersiwn Saesneg o’r rhan o’r adroddiad sy’n cyfeirio at 
waith y pwyllgor yn ystod 2016-2017, sef:- 
 
Goddefebau – angen dileu’r frawddeg ‘Both applications were turned down’ yn yr ail 
baragraff. 
 
Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru – camsillafiad o’r gair ‘request’ yn y 
frawddeg olaf. 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo’r drafft o adroddiad blynyddol gyda’r mân 
gywiriadau a nodwyd, a’i gyflwyno i gyfarfod 5 Hydref o’r Cyngor. 

 
4. TREFN DATRYS LEOL AR GYFER CYNGHORAU TREF A CHYMUNED 
 

Tud. 4
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Cyflwynwyd – adroddiad y Swyddog Monitro yn ceisio cefnogaeth y pwyllgor i Drefn 
Datrys Lleol Un Llais Cymru ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned. 
 
Croesawyd y protocol fel dull o geisio datrys cwynion lefel isel am aelodau yn lleol, ond 
mynegwyd peth pryder nad oedd cyfnod penodol o amser wedi’i bennu ar gyfer y broses. 
 
Cefnogwyd argymhelliad i annog Cynghorau Tref a Chymuned i fabwysiadu trefn o’r fath.  
Nodwyd hefyd y byddai’n fuddiol gofyn i’r cynghorau hynny adrodd yn ôl i ddweud a ydynt 
wedi penderfynu derbyn y canllawiau ai peidio. 
 

 PENDERFYNWYD cefnogi Trefn Datrys Lleol Un Llais Cymru ac annog Cynghorau 
Tref a Chymuned i fabwysiadu trefn o’r fath. 

 
5. DISGRIFIADAU RÔL AELODAETH PWYLLGOR SAFONAU 
 

Cyflwynwyd, er gwybodaeth – adroddiad y Swyddog Monitro yn atodi copi o’r adroddiad ar 
ddisgrifiadau rolau aeth gerbron y Cyngor llawn ar 15 Mehefin ynghyd â chopi o’r Swydd 
Ddisgrifiadau perthnasol i’r Pwyllgor Safonau. 
 
Gofynnwyd i’r swyddogion roi gwybod i’r aelodau pan fydd yn amser iddynt arwyddo’r 
swydd ddisgrifiadau. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
6. HUNAN ASESIAD A RHAGLEN WAITH 
 

Cyflwynwyd – adroddiad y Swyddog Monitro yn gofyn i’r pwyllgor gynnal hunan asesiad o 
waith ac allbynnau’r pwyllgor yn ystod 2016-17 ac ystyried rhaglen waith ddrafft ar gyfer 
2017-18. 
 
Gofynnwyd i’r aelodau ystyried y swyddogaethau a restrwyd yng ngholofn gyntaf yr hunan 
asesiad gan nodi pa asesiad a gredai oedd yn berthnasol iddynt gan ddefnyddio’r 
categorïau canlynol:- 
 

 Categori 1 – Tystiolaeth bod y pwyllgor wedi gwneud cynnydd sylweddol iawn yn 
cyflawni’r swyddogaethau, neu yn achos tasgau penodol, nad yw’r angen i 
weithredu wedi codi. 

 

 Categori 2 – Tystiolaeth bod y pwyllgor wedi gweithredu’r swyddogaeth yn 
sylweddol, gan gynnal yr un safon â llynedd. 

 

 Categori 3 – Tystiolaeth bod y pwyllgor wedi gweithredu’r swyddogaeth, ond bod 
angen rhoi sylw pellach. 

 

 Categori 4 – Dim tystiolaeth bod y pwyllgor wedi gweithredu’r swyddogaeth a bod 
sail i awgrymu bod angen rhoi sylw i’r maes. 

 
Eglurwyd hefyd:- 
 

 Bod angen nodi’r dystiolaeth sy’n cefnogi’r categori mae’r pwyllgor yn ei ddyfarnu.  

 O ddyfarnu categori i bob swyddogaeth a nodi’r dystiolaeth, gallai’r pwyllgor ddod 
i gasgliad ynglŷn â pha gamau pellach sydd angen eu cymryd, os o gwbl. 

 Y byddai unrhyw awgrymiadau am gamau pellach yn bwydo trwodd i raglenni 
gwaith y pwyllgor i’r dyfodol. 

Tud. 5
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Nodwyd y dylai rhaglen waith 2016-2017 (Atodiad 2 i’r adroddiad) gynnwys y rheswm 
dros beidio cynnal cyfarfod o’r pwyllgor ar 27 Mawrth, 2017. 
 
PENDERFYNWYD 
(a) Mabwysiadu’r canlynol fel hunan asesiad y pwyllgor o’i waith 

(ychwanegiadau i’r ddogfen mewn llythrennau italig ac wedi’u tanlinellu):- 
 

SWYDDOGAETH ASESIAD 
(1/2/3/4) 

TYSTIOLAETH CAMAU PELLACH 

Hyrwyddo a 
chynnal safonau 
ymddygiad 
uchel gan 
aelodau 

2 Mae’r Cadeirydd 
neu’r Is-gadeirydd 
wedi mynychu 
Fforwm Safonau 
Gogledd Cymru i 
rannu profiadau 
hefo pwyllgorau 
safonau eraill 
 
Nifer fechan iawn o 
gwynion sy’n dod 
gerbron. 
 
Darperir rhaglen 
anwytho ar gyfer 
aelodau newydd. 
 

Cadw golwg ar 
batrymau cwynion. 

Cynorthwyo’r 
aelodau i gadw 
at y Cod 
Ymddygiad 

1 Cefnogi rhaglen 
anwytho ar gyfer y 
Cyngor newydd. 
 
Mae bron pob aelod 
wedi bod yn y 
sesiynau byr ar y 
Cod Ymddygiad ar 
y dyddiau anwytho 
sy’n cyflwyno’r 
hanfodion i’r aelod.  
Mae tua 20 aelod 
wedi mynychu 
hyfforddiant pellach 
ac mae rhagor o 
hyfforddiant i ddod 
ym mis Medi. 

Y pwyllgor i ystyried y 
data adborth o’r 
sesiynau hyfforddiant a 
thargedu yn effeithiol ar 
sail hynny.  Dylai’r 
adroddiad meintiol 
hefyd nodi pa ganran o’r 
aelodau sydd wedi 
derbyn yr hyfforddiant. 
 
Ystyried dulliau o 
gynyddu diddordeb 
aelodau yn y pwnc. 
 
Y pwyllgor i dderbyn 
adroddiad ar sut mae 
aelodau cymuned a sir 
yn cael eu hyfforddi 
gyda’r bwriad o lunio 
cynllun fydd yn 
defnyddio dulliau 
hyfforddi llai 
confensiynol. 
 

Cynghori’r 
Cyngor ynglŷn â 
mabwysiadu 
neu ddiwygio’r 

2 Rhoddwyd 
ystyriaeth i 
ddiwygiadau i’r Cod 
Ymddygiad 

Ystyried os oes angen 
ystyriaethau mwy lleol 
ar y Cod Ymddygiad 
Enghreifftiol. 

Tud. 6
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Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar 
gyfer eu 
mabwysiadu gan y 
Cyngor llawn. 
 

 

Monitro 
gweithrediad y 
Cod Ymddygiad 

2 Derbyn 
adroddiadau 
rheolaidd o 
honiadau yn erbyn 
aelodau. 
Derbyn 
adroddiadau 
blynyddol gan yr 
Ombwdsmon a 
Phanel Dyfarnu 
Cymru. 
Derbynnir 
adroddiadau 
blynyddol am y 
gofrestr 
buddiannau a 
datganiadau a 
wneir. 
Derbynnir 
adroddiadau 
blynyddol am y 
gofrestr 
buddiannau a 
lletygarwch. 
 

Edrych ar y dull o 
adrodd ar y cofrestrau 
buddiannau / 
lletygarwch a cheisio 
cael gwell dealltwriaeth 
o beth yw’r amgylchedd 
buddiannau a 
lletygarwch.  Ydi’r 
arweiniad yn glir ar 
hyn?  
 
Y pwyllgor i dderbyn 
adroddiad ar y 
protocolau buddiannau / 
lletygarwch drafft.  
Dylai’r adroddiad 
gynnwys enghreifftiau 
o’r mathau o roddion 
sy’n briodol / amhriodol 
gan edrych hefyd oes 
yna batrymau o ran pwy 
sydd wedi rhoi 
rhoddion, ayb. 

Cynghori, 
hyfforddi neu 
drefnu i 
hyfforddi 
aelodau ar 
faterion yn 
ymwneud â’r 
Cod Ymddygiad 

2 Bod mewnbwn yn 
cael ei roi i’r 
hyfforddiant. 
 
Y sesiynau anwytho 
a hefyd y 2-3 cwrs 
sydd wedi’u rhedeg.  
Dylid nodi hefyd ei 
bod yn flwyddyn 
etholiad. 
 

Rhaglen Hyfforddiant 
newydd a dilyn hwn 
ymhellach. 
 
Edrych ar yr holl 
gyfundrefn hyfforddi ar 
y Cod Ymddygiad. 
 

Rhoi 
goddefebau i 
aelodau 

1 Ymdriniwyd â 
cheisiadau am 
oddefebau gan 
weithredu ar sail 
wrthrychol a 
phriodol. 
 

 

Ymdrin ag 
adroddiadau o 
dribiwnlys 
achos ac 
unrhyw 
adroddiadau 

Amherthnasol Ni chyfyd angen am 
wrandawiadau yn 
ystod y flwyddyn. 

 

Tud. 7
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gan y Swyddog 
Monitro ar 
faterion a 
gyfeiriwyd gan 
yr Ombwdsmon 

Awdurdodi’r 
Swyddog 
Monitro i dalu 
lwfansau i 
bersonau a 
gynorthwyodd 
gydag 
ymchwiliad 

Amherthnasol Ni fu achlysur i dalu 
lwfans o’r fath. 

 

Ymarfer y 
swyddogaethau 
uchod mewn 
perthynas â 
chynghorau 
cymuned 

 Cyfathrebwyd 
gyda’r Cynghorau 
Cymuned i’w 
hysbysu o’r 
newidiadau i’r Cod 
a threfnwyd 
hysbyseb ar y cyd â 
nifer ohonynt. 
 

Edrych ar ffyrdd o godi 
ymwybyddiaeth a 
datblygu’r berthynas 
gyda chynghorau 
cymuned. 
 

 
(b) Cymeradwyo’r rhaglen waith canlynol ar gyfer 2017-2018, gyda’r 

awgrymiadau am eitemau sy’n bwydo trwodd o’r camau pellach a nodwyd 
dan (a) uchod:- 

 
10 Gorffennaf, 2017 
 
Adroddiad Blynyddol 
Hunan Arfarniad a Rhaglen Waith 
Honiadau yn erbyn aelodau 
Trefn Datrys Lleol Un Llais Cymru 
 
2 Hydref, 2017 
 
Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon 
Honiadau yn erbyn aelodau 
Adolygiad Protocolau 
 
22 Ionawr, 2018 
 
Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch 
Cofrestr Datgan Buddiant 
Adroddiad Blynyddol y Panel Dyfarnu 
Honiadau yn erbyn aelodau 
 
27 Mawrth, 2018 
 
Hunan Arfarniad a Rhaglen Waith 
Hyfforddiant 

 
7. HONIADAU YN ERBYN AELODAU 
 

Tud. 8
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Cyflwynwyd, er gwybodaeth – adroddiad y Swyddog Monitro ar gwynion ffurfiol yn erbyn 
aelodau. 
 
Awgrymwyd bod lle i ddadansoddi’r cwynion hyn ymhellach er mwyn gweld oes patrwm o 
yn bodoli o ran y mathau o feysydd sy’n achosi problemau yng Ngwynedd  
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
8. FFORWM PWYLLGORAU SAFONAU GOGLEDD CYMRU 
 

Cyflwynwyd, er gwybodaeth – cofnodion cyfarfod o Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd 
Cymru a gynhaliwyd ar 17 Hydref, 2016. 
 
Nodwyd y cynhaliwyd cyfarfod pellach o’r fforwm ym mis Ebrill, ond na dderbyniwyd y 
cofnodion hyd yma. 
 
Nodwyd y dylai’r fforwm gyhoeddi dyddiadau eu cyfarfodydd yn ddigon buan i’r 
mynychwyr allu bod yn bresennol. 
 
Cyfeiriodd y Swyddog Monitro at eitem 6 o’r cofnodion – Cofrestr o Ddiddordebau, gan 
nodi bod buddiannau cynghorwyr Gwynedd bellach yn cael eu cyhoeddi drwy’r system 
Modern Gov ar wefan y Cyngor.  Gan gyfeirio at y ffaith nad yw meddalwedd Modern Gov 
yn dangos opsiwn Cymraeg i alluogi aelodau i lenwi eu cofrestr safonol ar-lein, 
pwysleisiwyd bod dyletswydd ar yr holl gynghorau dan y ddeddf i gyhoeddi popeth yn 
ddwyieithog a’i bod yn annheg i’r cynghorau wneud y pwynt ei bod yn rhy ddrud i dalu i’r 
cwmni i ddiweddaru’r meddalwedd.   
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
9. ADRODDIAD BLYNYDDOL PANEL DYFARNU CYMRU 2014 - 2016 
 

Cyflwynwyd, er gwybodaeth – adroddiad y Swyddog Monitro yn amgáu Adroddiad 
Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru ar gyfer y blynyddoedd 2014-2015 a 2015-2016 a 
gyhoeddwyd gyda’i gilydd. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 11.00am a daeth i ben am 12.15pm. 
 

Tud. 9



Pwyllgor : Pwyllgor Safonau 
 

Dyddiad : 
 

2 Hydref 2018 

Teitl : Adolygiad Protocolau  
 

Awdur : Swyddog Monitro 

Pwrpas :    Ystyried Adolygiad Protocolau. 
 

 

1. Cefndir 

Yn ogystal â darpariaethau'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau mae’r  Cyngor wedi 
mabwysiadu protocolau penodol ar gyfer cefnogi’r Cod. Mae dau brotocol penodol 
dan sylw sef: 
 

(a) Protocol ar Gyfer Cysylltiadau Aelodau a Swyddogion ( Atodiad 1) 
(b) Protocol Derbyn Rhoddion a Lletygarwch i Aelodau ( Atodiad 2) 

 
2. Protocol ar Gyfer Cysylltiadau Aelodau a Swyddogion 
 
Mabwysiadwyd y Protocol yma gan y Cyngor yn wreiddiol yn 2009. Amcan y 
Protocol, mewn cysylltiad â’r drefn datrys fewnol yw darparu fframwaith ar gyfer 
rheoleiddio'r berthynas allweddol rhwng Aelodau a Swyddogion y Cyngor. Mae’n 
gosod allan disgwyliadau o safbwynt ymddygiadau ac agweddau'r naill at y llall. 
Cyflwynir y Protocol mewn hyfforddiant i Aelodau ac mae’n gyfrwng i gefnogi 
perthynas dda. 
 
Yn gyffredinol pur ân aml mae angen wedi codi i gyfeirio at y protocol ond ar 
adegau mae wedi bod yn gyfrwng i esbonio a chefnogi datrysiadau.  Gofynnaf felly 
i’r Pwyllgor fel mater o asesiad cychwynnol nodi cynnwys y Protocol. Fy mwriad 
wedyn fyddai canfasio Aelodau a swyddogion yn gyffredinol ynglŷn â chynnwys a 
gweithrediad y protocol i adnabod oes unrhyw agweddau fyddai’n cyfiawnhau 
addasu neu newid unrhyw agweddau. 
 
3. Protocol Derbyn Rhoddion a Lletygarwch i Aelodau 
 
Adolygwyd y Protocol yma yn 2013. Mae’n darparu trefniadau sydd yn adeiladu ar 
ofynion y Cod Ymddygiad ynglŷn â’g ymateb I gynnigion o rhoddion a lletygarwch 
gan Aelodau. Mae’r Protocol wedi bod yn rhan o’r drefn hyfforddiant i Aelodau yn 
benodol wedi etholiadau Mis Mai ac yn destun trafodaeth yn y sesiynau yma. Yn 
gyffredinol ychydig iawn o gofrestriadau sydd yn cael eu derbyn ond wrth gwrs nid 
oes unrhyw ffactor benodol i adlewyrchu and yw hyn yn cynrychioli darlun priodol 
 
Argymhelliad 

Fod y Pwyllgor yn rhoi ystyriaeth i’r Protocolau a phenderfynu ar angen i gynnal 
adolygiad o’r darpariaethau neu gynyddu ymwybyddiaeth. 
 

 

  

Tud. 10
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ATODIAD 1 

21. PROTOCOL AR GYSYLLTIADAU AELODAU / SWYDDOGION  

21.1 Cyflwyniad   

Diben y Protocol hwn yw rhoi arweiniad i Aelodau a Chyflogeion y Cyngor 
o ran eu cysylltiadau â’i gilydd. 

21.2  Mae parch rhwng Aelodau a Chyflogeion yn hanfodol i lywodraeth leol dda. 
Fodd bynnag, gall cyfeillgarwch personol agos rhwng Aelodau a 
Chyflogeion unigol niweidio’r berthynas hon ac achosi embaras i Aelodau a 
Chyflogeion eraill. 

21.3  Mae’n rhaid i’r berthynas weithredu heb beryglu cyfrifoldebau pennaf 
Cyflogeion i’r Cyngor yn ei gyfanrwydd, a chan roi ystyriaeth briodol i’r 
cyfryw gyngor technegol, ariannol, proffesiynol a chyfreithiol y gall 
Cyflogeion ei roi’n gyfreithlon i Aelodau. Mae’r Protocol yn ceisio gosod 
fframwaith sy’n hwyluso’r cysylltiadau gwaith rhwng Aelodau a Chyflogeion. 

21.4  Mae Aelodau a Chyflogeion yn ddarostyngedig i’w Codau Ymddygiad eu 
hunain sydd ar gael yn y Cyfansoddiad hwn. Mae’r Protocol hwn yn rhoi 
arweiniad ar gysylltiadau gwaith rhwng Aelodau a Chyflogeion. Mae’n 
hanfodol bod y ddau yn gyfarwydd â’r rhwymedigaethau manwl yn eu 
Codau Ymddygiad unigol, a fydd yn drech os bydd unrhyw wrthdaro rhwng 
y Codau a’r Protocol hwn. 

21.5  Rolau Aelodau  

Mae Aelodau’n ymgymryd â llawer o wahanol rolau. Yn gyffredinol: 

21.5.1 Mae Aelodau’n mynegi gwerthoedd gwleidyddol ac yn cefnogi 
polisïau’r grŵp neu’r blaid y maent yn perthyn iddo/iddi (os o gwbl). 

21.5.2 Mae Aelodau’n cynrychioli eu hadran etholiadol ac yn eiriolwyr ar 
ran y dinasyddion sy’n byw yn yr ardal. 

21.5.3 Mae Aelodau’n ymwneud â phartneriaethau gweithredol gyda 
sefydliadau eraill fel arweinwyr cymunedol. 

21.5.4 Mae Aelodau’n cyfrannu at y penderfyniadau a wneir yn y Cyngor 
Llawn ac yn ei gyrff amrywiol y maent yn gwasanaethu arnynt, yn 
ogystal â chydbwyllgorau, cyrff allanol a sefydliadau partneriaeth. 

21.5.5 Mae Aelodau’n helpu i ddatblygu ac adolygu polisi a strategaeth. 

21.5.6 Mae Aelodau’n monitro ac adolygu gweithrediad polisïau ac 
ansawdd gwasanaethau. 

21.5.7 Mae Aelodau’n ymwneud â gwaith lled-farnwrol trwy eu Haelodaeth 
o bwyllgorau rheoleiddio. 

276 Mai 2015 

Tud. 11



21.6  Mae ymddygiad Aelodau’n cael ei reoli gan y Cod Ymddygiad i Aelodau 
sy’n datgan: 

“Rhaid i chi 

(a) gyflawni eich dyletswyddau a’ch cyfrifoldebau gan roi sylw 
dyladwy i’r egwyddor y dylai fod cyfle cyfartal i bawb, waeth beth 
fo’u rhyw, eu hil, eu hanabledd, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu hoed 
neu eu crefydd; 

(b) ddangos parch at eraill ac ystyriaeth ohonynt; 

(c) beidio ag ymddwyn fel bwli neu harasio unrhyw berson; a 

(ch)  beidio â gwneud dim sy’n cyfaddawdu, neu sy’n debygol o 
gyfaddawdu, didueddrwydd y sawl sy’n gweithio i’ch cyngor neu ar 
ei ran.” 

21.7  Rolau Cyflogeion 

Yn fyr, mae prif rolau Cyflogeion fel a ganlyn: 

21.7.1 Rheoli a darparu’r gwasanaethau y mae’r Cyngor wedi eu penodi’n 
gyfrifol amdanynt a bod yn atebol am effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd y gwasanaethau hynny. 

21.7.2 Cynghori’r Cyngor a’i gyrff amrywiol ac Aelodau unigol o ran y 
gwasanaethau a ddarperir. 

21.7.3 Cychwyn cynigion polisi.  

21.7.4 Gweithredu polisi cytunedig. 

21.7.5 Sicrhau bod y Cyngor bob amser yn gweithredu mewn modd 
cyfreithlon. 

21.8  Mae ymddygiad Cyflogeion yn cael ei reoli gan y Cod Ymddygiad i 
Gyflogeion sy’n datgan: 

“Cysylltiadau ag aelodau, y cyhoedd a chyflogeion eraill. 

4. Mae cyd-barch rhwng cyflogeion cymwys ac aelodau yn hanfodol ar 
gyfer llywodraeth leol dda, a dylai perthnasoedd gwaith gael eu 
cadw ar sail broffesiynol. 

5. Dylai cyflogeion cymwys yr awdurdodau perthnasol ymdrin â’r 
cyhoedd, aelodau a chyflogeion eraill gyda chydymdeimlad, yn 
effeithlon ac yn ddiduedd.” 

21.9  Parch a Chwrteisi 

21.9.1 Er mwyn i fusnes y Cyngor gael ei gynnal yn effeithiol, mae’n rhaid 
cael parch, ymddiriedaeth a chwrteisi yn yr holl gyfarfodydd a 
chysylltiadau, ffurfiol ac anffurfiol fel ei gilydd, rhwng Aelodau a 
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Chyflogeion. Mae hyn yn rhan bwysig iawn o enw da’r Cyngor a chanfyddiad y 
cyhoedd ohono. Mae’n bwysig iawn bod Aelodau a Chyflogeion yn cofio eu 
rhwymedigaethau unigol i wella enw da’r Cyngor a’u bod yn gwneud ymdrech i osgoi 
beirniadu Aelodau eraill, neu Gyflogeion eraill, mewn mannau cyhoeddus. 

21.9.2  Pwysau Gormodol 

(a) Wrth ymwneud â’i gilydd, mae’n bwysig nad yw Aelodau a 
Chyflogeion yn ceisio manteisio’n annheg ar eu safleoedd. 

(b) Wrth ymwneud â Chyflogeion (yn enwedig Cyflogeion iau), mae angen 
i Aelodau fod yn ymwybodol ei bod yn rhwydd iddynt deimlo parchedig 
ofn ac fel petaent dan anfantais. Gall teimladau o’r fath fod yn 
ddwysach pan fydd Aelodau’n dal swydd swyddogol a/neu wleidyddol 
uwch. 

(c) Ni ddylai aelod roi swyddogion dan bwysau amhriodol i weithredu yn 
unol â dymuniadau’r aelod a bydd swyddog bob amser yn rhydd i 
gynnig barn broffesiynol sy’n groes i farn yr aelod. 

(ch) Ni ddylai Aelod roi pwysau gormodol ar Gyflogai i wneud unrhyw beth 
nad oes ganddo ef/ganddi hi y pŵer i’w wneud nac i ymgymryd â gwaith 
y tu allan i’w (d)yletswyddau arferol neu ei (h)oriau arferol. Mae angen 
bod yn arbennig o ofalus o ran defnyddio eiddo a gwasanaethau’r 
Cyngor. 

(d) Yn yr un modd, mae’n rhaid i Gyflogai beidio â cheisio dylanwadu’n 
ormodol ar Aelod unigol i wneud penderfyniad o’i blaid/phlaid, na chodi 
materion personol yn ymwneud â’i swydd, na gwneud honiadau yn 
erbyn Cyflogeion eraill. (Mae gan y Cyngor weithdrefnau ffurfiol ar gyfer 
ymgynghori, cwyno a disgyblu, ac mae gan Gyflogeion yr hawl i adrodd 
am gamweddau posibl o dan God Adrodd Cyfrinachol y Cyngor sef 
Polisi Canu’r Gloch.) 

21.9.3 Bwlio neu harasio 

Nid yw’n dderbyniol i aelod fwlio neu harasio swyddog. Ystyrir unrhyw weithred yn 
erbyn swyddog yn fwlio neu harasio os mai’r bwriad oedd dylanwadu’n amhriodol 
neu’n annheg ar ei farn neu ei weithgaredd. Nid oes lle i sylwadau dilornus personol 
mewn trafodaeth rhwng aelod a swyddog ac ni ystyrir ei bod yn briodol i’r naill leisio 
cwyn am y llall yn gyhoeddus mewn pwyllgor neu yn y wasg, heb yn gyntaf 
ddefnyddio trefniadau mewnol y Cyngor i geisio datrys y gwyn honno. 

21.9.4 Cyfeillgarwch  

(a) Gall cyfeillgarwch personol agos rhwng Aelodau a Chyflogeion niweidio’r 
egwyddor o barch tuag at ei gilydd. Fe allai hefyd, yn fwriadol neu’n 
ddamweiniol, arwain at 

drosglwyddo gwybodaeth gyfrinachol neu wybodaeth nad yw’n briodol ei 
throsglwyddo rhyngddynt, fel manylion personol. 

(b) Gallai cyfeillgarwch o’r fath hefyd achosi embaras i Aelodau eraill a/neu 
Gyflogeion eraill a hyd yn oed arwain at amheuon ynglŷn â ffafriaeth. 

(c) Am y rhesymau hyn, mae’n rhaid osgoi cyfeillgarwch personol agos. 
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21.10 Rhoi Cyngor a Gwybodaeth i Aelodau  

21.10.1 Caiff Cyflogeion eu cyflogi gan y Cyngor yn ei gyfanrwydd. Maent yn 
gwasanaethu’r Cyngor ac yn atebol i’r Prif Weithredwr a’u 
Cyfarwyddwyr/Penaethiaid Gwasanaeth priodol, ac nid i Aelodau unigol o’r 
Cyngor waeth beth fo’u swydd. 

21.10.2 Mae Aelodau’n rhydd i gysylltu â Chyflogeion y Cyngor er mwyn cael y cyfryw 
wybodaeth a chyngor ag y gallai fod ei (h)angen arnynt yn rhesymol i’w 
cynorthwyo i gyflawni eu rôl fel Aelod o’r Cyngor. Gall hyn amrywio o gais am 
wybodaeth gyffredinol ynglŷn â rhyw agwedd ar weithgareddau’r Cyngor i gais 
am wybodaeth benodol ar ran etholwr. 

21.10.3 Dylai Cyflogeion bob amser geisio ymateb i geisiadau am wybodaeth yn 
brydlon a, sut bynnag, dylent hysbysu’r Aelod os oes oedi sylweddol yn 
debygol wrth ymdrin ag ymholiad. Dylid ymdrechu o leiaf i ddilyn yr amserlen 
ar gyfer ymateb i ohebiaeth h.y. naill ai ymateb llawn neu, os nad yw hyn yn 
bosibl, cydnabyddiaeth sy’n esbonio’n llawn beth sy’n digwydd o fewn [pum] 
diwrnod gwaith o dderbyn yr ymholiad. 

21.10.4 Ymdrinnir â hawliau cyfreithiol Aelodau i archwilio dogfennau’r Cyngor yn 
rhannol gan statud ac yn rhannol gan gyfraith gwlad. 

21.10.5 Mae’r Rheolau Gweithdrefnol Mynediad at Wybodaeth yn Adran 14 y 
Cyfansoddiad hwn yn esbonio’r sefyllfa o ran mynediad at bapurau sy’n 
ymwneud â chyrff y Cyngor. 

21.10.6 Mae arfer yr hawl cyfraith gwlad yn dibynnu ar allu Aelod i ddangos ei fod/bod 
“angen gwybod”. I’r perwyl hwn, nid oes gan Aelod hawl i “gennad i grwydro” i 
archwilio unrhyw rai o ddogfennau’r Cyngor. Nid yw chwilfrydedd yn unig yn 
ddigonol. 

21.10.7  Dylai’r wybodaeth a geisir gan Aelod gael ei darparu gan y Gwasanaeth 
perthnasol dim ond cyn belled â bod hynny o fewn terfynau adnoddau’r 
Gwasanaeth. O’u rhan hwy, dylai Aelodau geisio gweithredu’n rhesymol o ran 
nifer a chynnwys y ceisiadau a wnânt. 

21.10.8  Mae’n bwysig i Wasanaethau a’u staff roi gwybodaeth i Aelodau am y 
materion pwysig sy’n ymwneud â’r Cyngor ac, yn fwy penodol, am faterion a 
digwyddiadau sy’n effeithio ar yr ardaloedd y maent eu cynrychioli. Dylid rhoi 
gwybodaeth i Aelodau lleol am gynigion sy’n effeithio ar eu hadrannau 
etholiadol a dylid eu gwahodd hefyd i fynychu digwyddiadau a drefnir gan y 
Cyngor yn eu hadrannau etholiadol. (Mae mwy o fanylion yn y Siarter 
Ymgynghori ag Aelodau Lleol, sydd wedi’i hatodi i’r Protocol hwn). 

21.10.9  Pe byddai Aelod yn gofyn am wybodaeth benodol yn ymwneud â gwaith 
Gwasanaeth arbennig, a’i bod yn ymddangos yn bosibl neu’n debygol y gallai 
mater gael ei godi neu gwestiwn gael ei ofyn mewn cyfarfod dilynol ar sail y 
wybodaeth a ddarparwyd, yna dylid rhoi gwybod i’r Aelod priodol o’r Cabinet 
neu Gadeirydd y Pwyllgor dan sylw am y wybodaeth a ddarparwyd. 

21.10.10  O bryd i’w gilydd, mae’n rhaid i Swyddogion gynghori Aelodau nad oes modd 
dilyn ffordd benodol o weithredu. Weithiau, mae Aelodau’n tybio mai’r rheswm 
am hyn yw bod Swyddogion yn ceisio llesteirio dymuniadau gwleidyddion yn 
fwriadol. Mewn gwirionedd, yn anaml iawn y bydd hyn yn wir. Cyflogir 
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Swyddogion i roi cyngor proffesiynol diduedd, hyd yn oed os nad yw’r cyngor 
hwnnw’n plesio Aelodau. Maent yn gwneud hyn llawn cymaint er mwyn 
amddiffyn Aelodau ag am unrhyw reswm arall. Fodd bynnag, os bydd angen 
rhoi cyngor negyddol, bydd Swyddog effeithiol hefyd yn rhoi awgrymiadau 
ynglŷn â sut y gallai Aelodau gyflawni rhai o’u hamcanion neu eu holl 
amcanion mewn ffyrdd eraill. Mae Swyddogion o’r fath yn amhrisiadwy i 
unrhyw Gyngor. 

21.10.11  Mae’n bosibl y bydd gan Aelodau hawl o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000 i dderbyn gwybodaeth sydd y tu allan i’w hawliau cyfraith gwlad ar sail 
“angen gwybod”. Anogir Cyflogeion i roi dogfennau i Aelodau heb fod angen 
cyflwyno cais ffurfiol o dan y Ddeddf os yw’n amlwg o ymholiad yr Aelod y 
byddai gan unrhyw unigolyn yr hawl i dderbyn dogfennau o’r fath. Bydd [rhowch 
deitl] y Cyngor yn gallu rhoi cyngor mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Monitro, 
os bydd angen, ynglŷn â pha un a fyddai unrhyw gais yn dod o fewn y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth. 

21.10.12  Mae’n bwysig cael perthynas waith agos rhwng Arweinydd y Cyngor, Aelod 
Cabinet a chyfarwyddwr, penaethiaid gwasanaeth ac uwch swyddogion unrhyw 
adran sy’n ymwneud a’r portfolio perthnasol. Serch hynny, ni ddylid byth 
ganiatau i’r perthynasau hyn ddatblygu i fod mor agos, neu ymddangos felly, fel 
bod hyn yn taflu amheuaeth ar allu’r swyddog i ddelio’n ddiduedd efo aelodau 
eraill a grwpiau gwleidyddol eraill. 

21.10.13  Rhaid cofio bod swyddogion yn atebol i’w pennaeth gwasanaeth ac, er y dylai 
swyddogion bob amser geisio cynorthwyo cadeirydd, arweinydd portffolio (neu 
yn wir unrhyw aelod), rhaid iddynt beidio, wrth wneud hynny, fentro y tu hwnt i 
derfynau pa bynnag awdurdod sydd wedi ei roi iddynt gan eu prif swyddog. 

21.11  Cyfrinachedd  

21.11.1  Yn unol â’r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau, mae’n rhaid i Aelod beidio â 
datgelu gwybodaeth a roddwyd iddo ef/iddi hi yn gyfrinachol gan unrhyw un, na 
gwybodaeth a gafwyd y mae ef/hi yn credu ei bod o natur gyfrinachol, neu y 
mae’n rhesymol tybio y dylai ef/hi fod yn ymwybodol ei bod o natur gyfrinachol, 
ac eithrio: 

(a) pan fydd ganddo ef/ganddi hi ganiatâd unigolyn sydd ag awdurdod 
i’w roi; 

(b) ei bod yn ofynnol iddo ef/iddi hi wneud hynny gan y gyfraith; 

(c) bod y datgeliad yn cael ei wneud i drydydd parti at ddiben cael cyngor 
proffesiynol, cyn belled â bod y trydydd parti’n cytuno i beidio â datgelu’r 
wybodaeth i unrhyw unigolyn arall; neu 

(ch) fod y datgeliad: 

(i) yn rhesymol ac er budd y cyhoedd; ac 

(ii) yn cael ei wneud gyda phob ewyllys da ac yn unol â gofynion 
rhesymol yr awdurdod. 
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21.11.2 Dylid trin papurau Pwyllgor cyfrinachol (papurau eithriedig) fel gwybodaeth 
gyfrinachol oni bai bod y Pwyllgor perthnasol yn penderfynu peidio ag eithrio’r 
wasg a’r cyhoedd. Atgoffir Aelodau mai’r Swyddog Monitro sy’n gwneud y 
penderfyniad cychwynnol ynglŷn â pha un a ddylid trin y papurau’n 
gyfrinachol ai peidio. Y Pwyllgor sydd i benderfynu pa un a ddylent aros yn 
gyfrinachol. Gall gwybodaeth arall fod yn gyfrinachol oherwydd y byddai ei 
datgelu yn mynd yn groes i fudd i’r Cyngor neu’r cyhoedd. Gall gwybodaeth 
fod yn gyfrinachol hefyd oherwydd yr amgylchiadau y’i cafwyd ynddynt. 

21.11.3  Bydd gwybodaeth a gohebiaeth am faterion preifat neu fusnes unigolyn yn 
gyfrinachol fel arfer. 

21.11.4  Dylai Swyddogion egluro wrth Aelodau os ydynt yn rhoi gwybodaeth gyfrinachol 
iddynt. Os yw Aelod yn ansicr pa un a yw gwybodaeth yn gyfrinachol ai peidio, 
dylai ef/hi ofyn i’r Swyddog perthnasol, ond trin y wybodaeth yn gyfrinachol yn y 
cyfamser. 

21.11.5  Mae’n rhaid i unrhyw wybodaeth am y Cyngor a roddir i Aelod gael ei defnyddio 
gan yr Aelod hwnnw/honno dim ond mewn cysylltiad â chyflawni ei 
(d)dyletswyddau’n briodol fel Aelod o’r Cyngor. 

21.11.6  Os yw Aelod yn derbyn gwybodaeth gyfrinachol a’i fod/bod o’r farn y dylid ei 
datgelu i unigolyn arall oherwydd bod hynny’n rhesymol ac er budd y cyhoedd, 
yna mae’n rhaid iddo ef/iddi hi ymgynghori â’r Swyddog Monitro yn gyntaf ac ni 
chaiff ddatgelu’r wybodaeth heb ystyried unrhyw gyngor a roddwyd gan y 
Swyddog hwnnw/honno. 

 

21.12  Darparu Gwasanaethau Cymorth i Aelodau  

21.12.1 Yr unig sail y gall y Cyngor ddarparu gwasanaethau cymorth (e.e. deunydd 
ysgrifennu, prosesu geiriau, technoleg gwybodaeth, argraffu, llun-gopïo, 
cludiant, ac ati) i Aelodau yn gyfreithlon yw er mwyn eu cynorthwyo i gyflawni 
eu rôl fel Aelodau o’r Cyngor. Felly, mae’n rhaid i wasanaethau cymorth o’r 
fath gael eu defnyddio ar gyfer busnes y Cyngor yn unig. Ni ddylid byth eu 
defnyddio mewn cysylltiad â gweithgarwch ymgyrchu neu wleidyddiaeth 
bleidiol nac at ddibenion personol. 

21.12.2 Gohebiaeth  

Fel arfer dylai llythyrau swyddogol ar ran y Cyngor gael eu hanfon yn enw’r 
Cyflogai priodol, yn hytrach nag yn enw Aelod. Mewn rhai amgylchiadau, mae’n 
berffaith dderbyniol anfon llythyr yn enw Aelod, er enghraifft, sylwadau i 
Weinidog o’r LLywodraeth neu lythyr mewn ymateb i lythyr ymholiad neu 
gwyno a anfonwyd yn uniongyrchol at yr Aelod hwnnw/honno. Ni ddylai 
llythyrau sydd, er enghraifft, yn creu rhwymedigaethau neu’n rhoi 
cyfarwyddiadau ar ran y Cyngor, byth gael eu hanfon yn enw Aelod. 

21.12.3 Fel arfer, ni ddylai swyddog anfon copi o ohebiaeth rhwng aelod unigol a’r 
swyddog hwnnw/honno at unrhyw aelod arall. Pan fo achos neilltuol lle mae 
angen anfon copi o’r ohebiaeth at aelod arall, dylid egluro hyn yn glir wrth yr 
aelod gwreiddiol. Mewn geiriau eraill, ni ddylid defnyddio system o “gopiau 
distaw”. 
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21.12.4 Y Cyfryngau  

Gall cyfathrebu â’r cyfryngau fod yn rhan bwysig o lwyth gwaith Aelod. Yn 
gyffredinol, mae Aelodau’n rhoi sylwadau a safbwyntiau tra bod Cyflogeion yn 
rhoi gwybodaeth ffeithiol. Os yw Aelod yn ansicr ynglŷn ag amgylchiadau mater 
penodol, dylai gysylltu â’r Cyfarwyddwr neu’r Pennaeth Gwasanaeth priodol 
neu ofyn i Swyddfa’r Wasg wneud hynny. 

21.13  Rôl y Cyngor fel Cyflogwr 

Wrth ymwneud â Swyddogion, dylai Aelodau gydnabod a rhoi ystyriaeth i rôl y Cyngor 
fel cyflogwr. Dylai Aelodau fod yn ymwybodol y gallai Swyddogion ddibynnu ar 
ymddygiad amhriodol Aelod mewn achos cyflogaeth yn erbyn y Cyngor. 

21.14  Gweithgarwch Gwleidyddol 

21.14.1 Mae nifer o gyfyngiadau’n berthnasol i gyflogai sy’n dal swydd y dynodir ei bod 
“dan gyfyngiadau gwleidyddol” o dan delerau Deddf Llywodraeth Leol a Thai 
1989. 

21.14.2 I grynhoi, ni chaiff cyflogeion o’r fath: 

(a) fod yn Aelod Seneddol, Aelod o Senedd Ewrop neu Aelod o awdurdod 
lleol; 

(b) gweithredu fel asiant neu is-asiant etholiad ar gyfer unigolyn sy’n 
ymgeisio i gael ei (h)ethol yn Aelod o unrhyw un o’r cyrff y cyfeirir atynt 
yn (a); 

(c) bod yn Swyddog plaid wleidyddol neu unrhyw gangen plaid wleidyddol 
neu’n Aelod o unrhyw bwyllgorau neu is-bwyllgorau plaid neu gangen 
o’r fath, pe byddai ei (d)dyletswyddau’n debygol o fynnu ei fod/bod yn: 

(i) cymryd rhan mewn rheolaeth gyffredinol y blaid neu’r gangen; neu 

(ii) weithredu ar ran y blaid neu’r gangen wrth ymdrin ag unigolion 
heblaw am Aelodau o’r blaid; 

(ch) canfasio ar ran plaid wleidyddol neu unigolyn sy’n ymgeisio i gael ei 
(h)ethol i unrhyw un o’r cyrff y cyfeirir atynt yn 21.14.2.(a). 

(d) siarad â’r cyhoedd gyda’r bwriad ymddangosiadol o ennyn cefnogaeth 
y cyhoedd i blaid wleidyddol; a 

(dd) chyhoeddi unrhyw waith ysgrifenedig neu artistig y mae ef/hi wedi’i 
awduro (neu’n un o’i awduron) neu weithredu fel golygydd mewn 
perthynas â gwaith o’r fath, neu achosi, awdurdodi neu ganiatáu i 
unrhyw unigolyn arall gyhoeddi gwaith neu gasgliad o’r fath – os yw’n 
ymddangos bod y gwaith wedi’i fwriadu i ennyn cefnogaeth i blaid 
wleidyddol. 

21.14.3 Bydd swyddogion yn darparu cyngor i bwyllgorau, fforymau aelodau ayb yn 
hytrach nag i grwpiau gwleidyddol. O bryd i’w gilydd fodd bynnag, gall fod yn 
anorfod cynghori grwp gwleidyddol. Mewn amgylchiadau o’r fath mae’n briodol i 
grwpiau pleidiol alw ar Gyflogeion i gynorthwyo a chyfrannu at eu hystyriaethau 
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cyn belled â’u bod yn cynnal safbwynt sy’n wleidyddol ddiduedd. Gall cymorth 
gynnwys ystod o weithgareddau megis briffio Aelodau ynglŷn â’u rolau, e.e. 
cadeirydd neu lefarydd. Dylai grwpiau gwleidyddol ofyn i Gyflogeion roi 
gwybodaeth a chyngor sy’n ymwneud â busnes y Cyngor yn unig, ac nid 
materion sydd o natur gwleidyddiaeth bleidiol. Dylai cyngor o’r fath fod ar gael i’r 
holl grwpiau pleidiol ac nid dim ond i’r grŵp mwyafrifol. Mae’n bwysig bod 
amhleidioldeb gwleidyddol Cyflogeion yn cael ei gynnal, a bod Cyflogeion yn 
cynnal cyfrinachedd y grŵp. 

21.14.4 Fel arfer, yr unig Gyflogeion a fydd yn mynychu cyfarfodydd grŵp fydd y Prif 
Weithredwr, Cyfarwyddwyr a Phenaethiaid Gwasanaeth. Yn gyffredinol, 
byddant yn gadael y cyfarfod ar ôl rhoi eu cyflwyniad ac ateb cwestiynau. 
Dylid cofrestru gyda’r Swyddog Monitro pob achlysur pan yw swyddog 
(heblaw cymhorthydd gwleidyddol) yn mynychu cyfarfod o grwp gwleidyddol. 

21.15  Torri’r Protocol 

(a) Os yw Aelod o’r farn nad yw wedi cael ei drin/thrin â pharch neu gwrteisi 
priodol, caiff ef/hi godi’r mater gyda rheolwr llinell y Cyflogai. Os nad yw 
trafodaeth uniongyrchol gyda’r rheolwr yn datrys y gŵyn, dylid ei hatgyfeirio 
i’r Pennaeth Gwasanaeth neu’r Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol am y cyflogai dan 
sylw. Gallai achos o Dorri’r Protocol arwain at gymryd camau disgyblu yn 
erbyn Cyflogai os yw’r amgylchiadau’n cyfiawnhau hynny. 

(b) Os yw cyflogai o’r farn bod Aelod wedi torri’r protocol, dylai ef/hi ymgynghori â’i 
l a fydd yn cynnwys y Pennaeth Gwasanaeth neu’r Cyfarwyddwr os bydd 
angen. Mewn rhai amgylchiadau, gallai achos o dorri’r Protocol hefyd fod yn 
gyfystyr â thorri’r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau. Os yw’r achos yn ddigon 
difrifol, gallai fod cyfiawnhad dros ei atgyfeirio i’r Swyddog Monitro fel cwyn i’w 
hystyried dan y drefn ddatrys leol a all yn y pen draw arwan at wrandawiad 
gerbron y Pwyllgor Safonau. Bydd modd datrys llawer o gwynion yn anffurfiol. 
Bydd y Swyddog Monitro neu’r Prif Weithredwr yn cynorthwyo â’r broses hon 
os bydd angen. 

21.16  Casgliad  

Trwy ddilyn arfer da a sicrhau cysylltiadau gwaith synhwyrol ac ymarferol rhwng aelodau 
a chyflogeion, gobeithir y gellir sefydlu un o gonglfeini awdurdod lleol llwyddiannus ac 
felly darparu gwasanaethau o werth uchel i bobl yr ardal. Cyd-ddealltwriaeth, didwylledd a 
pharch yw’r elfennau pwysicaf sy’n diogelu uniondeb y cyngor, ei aelodau a’i gyflogeion. 
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ATODIAD 2. 

PROTOCOL RHODDION A LLETYGARWCH - AELODAU 

1. Cyflwyniad 

1.1 Dylech drin unrhyw gynnig o rodd neu letygarwch a wneir i chi’n bersonol 

gyda’r gofal mwyaf. Rydych yn gyfrifol am unrhyw benderfyniad i dderbyn 

rhodd neu letygarwch, a gall eich enw da ac enw da’r Cyngor gael ei 

beryglu wrth i chi dderbyn rhodd neu letygarwch amhriodol. 

1.2 Nid yw’n bosib llunio rheolau pendant a fydd yn addas ar gyfer pob 

achlysur ond mae’r protocol yma yn cynnig canllawiau i’ch cynorthwyo i 

wneud penderfyniad. 

2. Y Gyfraith 

2.1 Mae derbyn llwgr wobr yn drosedd. Os profir eich bod wedi derbyn rhodd, 

benthyciad, ffi, gwobr neu fantais gan rywun sy’n ceisio contract gyda’r 

Cyngor byddai’n rhaid i chi (a’r sawl wnaeth y cynnig) brofi nad ydych 

wedi ymddwyn yn anonest. 

2.2.  Mae'r Côd Ymddygiad aelodau yn dweud ...... "Rhaid i chi osgoi derbyn 

rhoddion oddi wrth neb, na lletygarwch (ac eithrio lletygarwch swyddogol, 

megis derbyniad dinesig neu weithio dros ginio, a awdurdodir yn briodol 

gan eich awdurdod) na buddiannau materol neu wasanaethau i chi eich hun 

neu i unrhyw berson os byddai gwneud hynny’n eich rhoi o dan 

rwymedigaeth amhriodol, neu os gallai’n rhesymol ymddangos fel pe bai'n 

gwneud hynny." 

"Rhaid i chi beidio â defnyddio neu geisio defnyddio yn eich capasiti 

swyddogol neu fel arall, beidio â defnyddio neu geisio defnyddio eich 

safle yn amhriodol i roi neu i sicrhau mantais yn eich hun neu i unrhyw 

berson arall, neu i greu neu i osgoi anfantais i chi eich hun neu i unrhyw 

berson arall." 

"Rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl i chi gael cynnig unrhyw rodd, 

lletygarwch, buddiant materol neu fantais faterol, sy'n werth mwy na £25, 

ddarparu hysbysiad ysgrifenedig ar gyfer swyddog monitro eich awdurdod 

yn nodi bodolaeth a natur y rhodd honno, y lletygarwch hwnnw, y buddiant 

materol hwnnw neu’r fantais faterol honno. Rhaid i chi gofrestru cynnig o’r 

fath pe derbyniwch ef ai peidio." 

3. Egwyddorion. 
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3.1 Rhwymedigaeth amhriodol – Ni ddylid byth dderbyn rhodd neu letygarwch 

fel gwobr neu anogaeth i weithredu mewn ffordd arbennig fel cynghorydd 

na fel modd o brynu dylanwad. 

3.2 Budd i'r Cyngor – Dylid ond derbyn rhodd neu letygarwch os daw 

budd i'r Cyngor o wneud hynny. Dylai'r budd fod cymesur â'r 

rhodd.   3.3 Camddehongli – Ni ddylid derbyn rhodd neu 

letygarwch pe byddai gwneud hynny yn gadael y Cyngor neu'r 

aelod yn agored i gyhuddiad o gamymddwyn. Nid yn unig mae'n 

rhaid ymddwyn yn briodol, mae'n rhaid i aelodau hefyd gael eu 

gweld yn ymddwyn yn briodol. 

3.4 Deisyfu rhodd neu letygarwch – Ni ddylid byth ofyn am neu wahodd 

rhodd neu letygarwch mewn cyswllt a rôl aelod fel cynghorydd. 

4. Rhoddion 

4.1 Mae “rhodd” yn cynnwys nwyddau a gwasanaethau am ddim, y siawns i 

brynu nwyddau/gwasanaethau gyda gostyngiad neu ar dermau nad ydynt 

ar gael i’r cyhoedd, neu siawns i brynu nwyddau/gwasanaethau nad ydynt 

ar gael i’r cyhoedd. Dylid bod yn wyliadwrus o sefyllfaoedd lle archebir 

gwaith neu nwyddau ond nad oes anfoneb yn cael ei chyflwyno. 

4.2 Cewch dderbyn rhoddion dinesig ar ran y Cyngor. Nid yw’r protocol 

hwn yn berthnasol i’r fath roddion ac nid oes rhaid eu cofrestru 

‘chwaith. 

4.3 Ni ddylech dderbyn rhoddion personol, sy’n berthnasol i’ch safle fel aelod 

neu’n codi ohono, gan unrhyw un. Serch hynny, mae’n iawn i chi gadw 

rhoddion bychan a dinod megis beiros, dyddiaduron a.y.b. Hefyd gallwch 

dderbyn gwobrau raffl. 

4.4 Dylech wrthod unrhyw rodd a gynigir i chwi, neu i aelod o’ch teulu agos, 

gan unrhyw berson neu gorff sydd yn gwneud, neu sydd yn dymuno 

gwneud, busnes gyda’r Cyngor neu sy’n ceisio penderfyniad gan y 

Cyngor. 

4.5 Wrth wrthod rhodd dylid dweud yn gwrtais ond yn gadarn wrth y cynigydd 

pa weithdrefnau a safonau sy’n weithredol o fewn y Cyngor. Os anfonir 

rhodd o’r fath 

 rhaid ei dychwelyd yn syth i’r anfonwr gydag eglurhad.

 dylid cofrestru derbyn a dychwelyd y rhodd os yw yn werth dros £25.
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 lle bo cynigydd yn mynnu eich bod yn derbyn rhodd, rhaid i chi 

gysylltu â’r Swyddog Monitro am gyngor ynglŷn â’r modd i 

weithredu.

5. Lletygarwch 

5.1 Ni ddylech dderbyn lletygarwch gan berson neu gorff sydd yn, neu’n sy’n 

dymuno, gwneud busnes gyda’r Cyngor, neu sy’n ceisio penderfyniad gan y 
Cyngor oni bai ei fod yn rhan o gyflwyniad cyffredinol i'r cyhoedd. 

5.2 Ni ddylech dderbyn cynigion o letygarwch oni bai fod gwir angen i gyfrannu 

gwybodaeth neu gynrychioli’r Cyngor yn y gymuned. 

5.3 Dylech osgoi lletygarwch mewn sefyllfaoedd lle mai chi fydd yr unig westai. 

5.4 Ni ddylech dderbyn cynigion i fynychu achlysuron cymdeithasol neu 

chwaraeon oni bai eu bod yn rhan o fywyd y gymuned neu fod disgwyl 

i’r Cyngor gael ei gynrychioli yno. 

5.5 Lle bydd angen ymweliadau fel rhan o’r broses o wneud penderfyniadau, 

dylech sicrhau bod y Cyngor yn ariannu’r ymweliadau hynny er mwyn diogelu 

tegwch y penderfyniadau sydd yn deillio ohonynt. 

5.6 Bydd yn dderbyniol i chi dderbyn lletygarwch trwy fod yn bresennol mewn 

cynadleddau a chyrsiau perthnasol lle bydd yn amlwg mai corfforaethol ac 

nid personol yw’r lletygarwch, lle bydd y Cyngor yn rhoi caniatâd ymlaen 

llaw a lle sicrheir y Cyngor na chyfaddawdir unrhyw benderfyniadau gan y 

Cyngor. 

5.7 Medrwch dderbyn lluniaeth arferol mewn cysylltiad â’ch gwaith fel aelod (te, 

coffi, bisgedi a.y.b). 

6. Cofrestru 

6.1 O dan Gôd Ymddygiad y Cyngor mae’n rhaid i chi gofrestru unrhyw rodd 

neu letygarwch a gewch sy’n werth dros £25. Hefyd dylech gofrestru 

unrhyw gynnig yr ydych yn ei wrthod ac sy’n werth dros £25. 

6.2 Cedwir y gofrestr rhoddion a lletygarwch gan y Swyddog Monitro a dylid ei 
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hysbysu’n ysgrifenedig o unrhyw rodd neu letygarwch a dderbynnir neu a 

wrthodir sy’n werth dros £25. Bydd y gofrestr ar gael i’r cyhoedd ei 

archwilio. 

6.3 Rhaid cofio mai ffigwr ar gyfer cofrestru yw £25 ac nid yw’n golygu’n 

angenrheidiol y medrwch dderbyn unrhyw rodd neu letygarwch sy’n werth llai 

na hynny. Rhaid i chi ystyried yn ofalus bob cynnig beth bynnag fo’i werth. 

7. Cyngor Pellach. 

7.1 Os oes gennych amheuaeth ynglŷn ag unrhyw gynnig, dylech ofyn am gyngor y 

Swyddog Monitro. 

7.2 Mae'r Ombwdsmon wedi cyhoeddi canllawiau statudol ar y Côd Ymddygiad a 

sut i'w ddehongli. Gellir eu gweld ar ei wefan - www.ombudsman-wales.org.uk   
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[Type here] 

 

 

Pwyllgor : Y Pwyllgor Safonau 
 

Dyddiad : 
 

2 Hydref 2017 

Teitl : Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon 2016/17 
 

Awdur : Y Swyddog Monitro 

Gweithredu :    Nodi er Gwybodaeth 
 

 
Cefndir 
 
1. Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad 
blynyddol am y flwyddyn 2016 – 2017.   
 
2. Mae copi o’r rhannau hynny o’r adroddiad sy’n berthnasol i gwynion cod 
ymddygiad wedi ei gynnwys fel Atodiad i’r adroddiad hwn.  Gellir gweld copi llawn 
o’r adroddiad ar wefan yr Ombwdsmon (www.ombudsman-wales.org.uk) 
 
 
Argymhelliad 
 
3. Gofynnir i’r Pwyllgor nodi’r adroddiad. 

Tud. 23

Eitem 6



Tud. 24



Tud. 25



Tud. 26



Tud. 27



Tud. 28



Tud. 29



Tud. 30



Tud. 31



Tud. 32



Tud. 33



Tud. 34



Tud. 35



Tud. 36



Tud. 37



Pwyllgor : Y PWYLLGOR SAFONAU 
 

Dyddiad : 
 

2 Hydref 2017 

Teitl : Honiadau yn erbyn aelodau 

Awdur : Swyddog Monitro 

Pwrpas :    Er gwybodaeth 
 

 

1. Cefndir 
 

Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor am benderfyniadau’r 
Ombwdsmon ar gwynion ffurfiol yn erbyn aelodau. 
  
2. Penderfyniadau  
 
Cwyn 7294/20160752 
 
Cwyn gan gynghorydd tref bod cyd-gynghorydd wedi methu datgelu cysylltiad personol agos 
â pherson oedd mewn anghydfod â’r cyngor; bod y cysylltiad hwnnw’n creu buddiant oedd 
yn rhagfarnu; ei bod  wedi cuddio’r ffaith er mwyn ennill mantais ariannol.  Honnodd hefyd 
bod yr aelod wedi cyfarwyddo’r Clerc i beidio cofnodi a/neu gylchredeg cofnodion ynglŷn â’r 
mater. 
 
Ymchwiliodd yr Ombwdsmon i’r gŵyn a daeth i’r casgliadau canlynol: 
 

 Nid oedd tystiolaeth bod cysylltiad personol agos yn bodoli 

 Nid oedd tystiolaeth bod yr aelod wedi ceisio cuddio buddiant neu geisio mantais 
bersonol 

 Tra bod problemau wedi bod gyda chofnodion y cyngor yn y gorffennol, nid oedd 
tystiolaeth bod yr aelod wedi cyfarwyddo’r Clerc i beidio paratoi cofnodion a’u 
cylchredeg 

 
 
Cwyn 14590/201702901 
 
Cwyn gan aelod o’r cyhoedd bod cynghorydd tref, yn rhinwedd ei safle fel cadeirydd 
sefydliad lleol, wedi gwneud sylwadau bygythiol wrtho mewn cysylltiad â darpariaethau i 
ymwelwyr anabl i’r sefydliad. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ymchwilio i’r gŵyn am y rhesymau canlynol: 
 

 Ymddangosai bod y cynghorydd yn gweithredu fel unigolyn preifat ar y pryd ac nid 
fel cynghorydd. Nid oedd amgylchiadau’r achos yn rhai fyddai’n golygu bod y Cod 
Ymddygiad yn berthnasol i ymddygiad yr aelod fel unigolyn. 
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Cwyn 201702393 
 
Cwyn gan aelod o’r cyhoedd bod cynghorydd tref wedi gwneud sylwadau  rhywiaethol a 
misogynystaidd ar ei dudalen Facebook. 
 
Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ymchwilio am y rhesymau canlynol: 
 

 Roedd hi’n ymddangos bod y cynghorydd yn defnyddio cyfrif personol Facebook ar y 
pryd. Ni welai’r Ombwdsmon unrhyw gyfeiriadau at ei statws fel cynghorydd neu 
awgrym ei fod yn gweithredu fel un ar y pryd. 

 Roedd Erthygl 10 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yn gwarchod yr hawl 
pobl i ddweud rhai pethau er y gallent fod yn annerbyniol i rai. 

 Nid oedd unrhyw unigolyn na chwmni yn cael ei enwi yn y sylwadau  

 Nid oedd yr Ombwdsmon yn cymeradwyo’r sylwadau a gellid dweud eu bod yn dwyn 
anfri arno fel unigolyn 

 Serch hynny, yn absenoldeb cyfeiriad at unigolyn penodol, nid oedd y sylwadau mor 
dramgwyddus fel eu bod yn dwyn anfri ar y cyngor neu ar rôl cynghorydd  

 
 
3. Achosion Agored 
 
Mae’r sefyllfa o safbwynt achosion eraill fel a ganlyn: 
 

 Ombwdsmon yn ystyried os dylai ymchwilio   2 
 

 Ombwdsmon yn cynnal ymchwiliad     3 
 
 
4. Argymhelliad 
 
Gofynnir i’r Pwyllgor nodi’r wybodaeth 
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Cefndir 
 
1 Atodaf geisiadau gan aelodau o Gyngor Gwynedd mewn cysylltiad ag 
adolygiad o ddarpariaeth addysg yn ardal Bangor y mae’r Cyngor yn ei 
gynnal.   
 
2.  Mae gan y Pwyllgor Safonau'r hawl i ganiatáu goddefeb os yw’r sefyllfa yn 
dod o fewn un (neu fwy) o’r sefyllfaoedd a restrir yn y rheoliadau perthnasol 
(gweler nodiadau ar gefn y ffurflen). 
 
Penderfyniadau Blaenorol y Pwyllgor  
 
3. Mae’r Pwyllgor yn y gorffennol wedi gosod canllawiau i’w hystyried wrth 
benderfynu ar geisiadau yn ymwneud â threfniadaeth ysgolion, sef: 
 
“Y byddai ‘tad/mam, taid/nain, ŵyr/wyres, gŵr neu wraig, plant, brawd neu 
chwaer yn creu cysylltiad rhy agos i ganiatáu gollyngiad o safbwynt ysgolion 
penodol oherwydd y byddai’n anodd i’r cyhoedd gael hyder yn y modd y 
gwneid y penderfyniadau” 
 
4. Mae’r Pwyllgor serch hynny wedi caniatáu goddefebau mewn sefyllfaoedd 
o’r fath i alluogi aelodau i gymryd rhan mewn trafodaethau lleol.  Yn ei 
gyfarfod ar 26 Ionawr 2015 caniatawyd goddefeb i aelod oedd a buddiant 
tebyg ar y telerau canlynol: 
 
“PENDERFYNWYD caniatáu’r cais am oddefeb i’r Cynghorydd siarad, ond 
nid i bleidleisio, mewn cyfarfodydd dan nawdd y Cyngor ...... sy’n cael eu 
cynnal yn yr ardal, ond na chaiff siarad, na bod yn bresennol na phleidleisio 
mewn cyfarfod o’r Cyngor, Cabinet nac unrhyw un o’i bwyllgorau a’i bod yn 
ofynnol iddo ddatgan yn glir ymhob cyfarfod y mae’n cymryd rhan ynddo ei 
fod wedi cael goddefeb, gan egluro union natur y cyfyngiadau arno, a bod 
hynny’n cael ei nodi yng nghofnodion y cyfryw gyfarfodydd” 
 
 
Canllawiau’r Ombwdsmon 
 
5.  Mae canllawiau’r Ombwdsmon ar y Cod Ymddygiad yn nodi’r canlynol 
mewn cysylltiad â goddefebau yn gyffredinol: 

 
“Bydd angen i’r pwyllgor safonau gydbwyso budd y cyhoedd mewn atal 
aelodau sydd â buddiant sy’n rhagfarnu rhag cymryd rhan mewn 
penderfyniadau, yn erbyn budd y cyhoedd mewn gwneud penderfyniadau gan 
grŵp o aelodau’r awdurdod sy’n weddol gynrychioladol.” 
 

PWYLLGOR : Pwyllgor Safonau 
 

DYDDIAD : 
 

2 Hydref 2017 

TEITL : Ceisiadau am oddefeb  

AWDUR : Swyddog Monitro 
 

GWEITHREDU :    Penderfynu ar y ceisiadau 
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6. Cyflwynir unrhyw wybodaeth bellach fydd wedi ei dderbyn ynglŷn â’r 
ceisiadau yn y cyfarfod. 
 
 
Argymhelliad 

 
7. Gofynnir i’r Pwyllgor ystyried a phenderfynu ar y ceisiadau gan: 
 
7.1 Y Cynghorydd Dafydd Meurig 
 
7.2  Y Cynghorydd Elin Walker Jones 
 
7.3  Y Cynghorydd Menna Baines 
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I’w  dychwelyd  i’r  Swyddog  Monitro,  Cyngor  Gwynedd,  Caernarfon,  LL55  1SH.  
  

Os  oes  gennych  unrhyw  gwestiynau  am  y    ffurflen  hon,  cysylltwch  â’r  Uwch  Gyfreithiwr  (Corfforaethol):  
  ffôn  -  01286  679168      e-bost  -  sionH@gwynedd.gov.uk	  

  
www.gwynedd.gov.uk  

     
Ffurflen01-02-16_DM.docx  

Cais  i’r  Pwyllgor  Safonau  am  Oddefeb    

 
  
1.  MANYLION  PERSONOL  
1.1  Eich  enw  

Dafydd  Meurig  
  

1.2  Enw  eich  Cyngor  
Cyngor  Gwynedd  

  
1.3  Eich  cyfeiriad  a  rhif  ffôn  cyswllt  

Isfryn,  Llanllechid,  Bethesda,  Gwynedd.  07765  400140  
  
  
2.  MANYLION  EICH  BUDDIANT    
2.1  Beth  yw’r  eitem  dan  sylw?  
  
Adolygu  Darpariaeth  Addysg  yn  Ardal  Bangor  
  
  
  
  
2.1  Sut  mae  eich  buddiant  yn  yr  eitem  yn  codi?  
  
Mae  fy  chwaer  yn  gweithio  i  Feithrinfa  Caban  Y  Faenol  Cyf,  sydd  wedi  ei  leoli  ar  dir  Ysgol  y  Faenol,  Bangor.  
  
  
3.  MANYLION  EICH  CAIS  
3.1  Ydych  chi’n  gofyn  am  oddefeb  i  siarad  a  phleidleisio  neu  i  siarad  yn  unig?  
Siarad  yn  unig  
  
  
3.2  Ydych  chi’n:  
  
(a)  gofyn  am  oddefeb  ar  gyfer  cyfarfod  penodol?  Os  felly  nodwch  pa  un:  
  
  
  
  
  
neu,  
    
(b)  gofyn  am  oddefeb  cyffredinol  i  gymryd  rhan  pryd  bynnag  fydd  y  mater  yn  codi?  
  
Gofyn  am  oddefeb  cyffredinol  
  
     
  

NI  YSTYRIR  EICH  CAIS  OS  NA  GWBLHEIR  POB  RHAN  O’R  FFURFLEN  HON    
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I’w  dychwelyd  i’r  Swyddog  Monitro,  Cyngor  Gwynedd,  Caernarfon,  LL55  1SH.  
  

Os  oes  gennych  unrhyw  gwestiynau  am  y    ffurflen  hon,  cysylltwch  â’r  Uwch  Gyfreithiwr  (Corfforaethol):  
  ffôn  -  01286  679168      e-bost  -  sionH@gwynedd.gov.uk	  

  
www.gwynedd.gov.uk  

     
Ffurflen01-02-16_DM.docx  

  
  
4.  Mae’r  Rheoliadau  perthnasol  yn  gosod  yr  amgylchiadau  lle  y  gall  y  Pwyllgor  Safonau  roi  goddefeb  a  
cheir  crynodeb  ohonynt  isod  (mae’r  manylion  llawn  i’w  gweld  yn  y  nodiadau  i’r  ffurflen  hon).    Nodwch  
pa  un  o’r  amgylchiad(au)  hynny  sy’n  berthnasol  i’ch  cais  drwy  dicio’r  blwch/blychau  perthnasol:  

  
•   mae  buddiant  gan  o  leiaf  hanner  yr  aelodau  sy’n  ystyried  y  mater  

  
  

•   byddai’r  ffaith  nad  wyf  yn  medru  cymryd  rhan  yn  tarfu  ar  gydbwysedd  gwleidyddol  y  cyfarfod  
i'r  fath  raddau  nes  y  byddai'r  canlyniad  yn  debygol  o  gael  ei  effeithio  

  

  

•   ni  fyddai  fy  nghyfranogiad  yn  niweidio  hyder  y  cyhoedd  
  

X   

•   mae’r  buddiant  yn  gyffredin  i  mi  ac  i  gyfran  arwyddocaol  o'r  cyhoedd  
  

  

•   mae  yna  gyfiawnhad  i  mi  gymryd  rhan  oherwydd  fy  rôl  neu  fy  arbenigedd  penodol  
  

X   

•   mae’r  busnes  i'w  ystyried  gan  bwyllgor  craffu  ac  nid  oes  gennyf  fuddiant  ariannol  
  

  

•   mae’r  busnes  yn  berthnasol  i  arian  neu  eiddo  corff  gwirfoddol  yr  wyf  yn  aelod  o'i  bwyllgor  neu  
ei  fwrdd  rheoli  ac  nid  oes  gennyf  unrhyw  fuddiant  arall    

  

  

  
  
5.  Nodwch  isod  pam  y  credwch  y  dylai’r  Pwyllgor  Safonau  ganiatáu  eich  cais  (h.y.  pam  yr  ydych  yn  
credu  y  dylech  gael  caniatâd  i  fod  yn  bresennol  yn  y  cyfarfod  fel  aelod,  er  bod  gennych  fuddiant  sy’n  
rhagfarnu?)  
  
  
  
Byddaf  yn  bresennol  yn  y  cyfarfodydd  fel  yr  Aelod  Lleol  dros  Arllechwedd,  yn  bennaf  i  gynrychioli  
budiannau’r  ysgol  sydd  yn  fy  ward,  sef  Ysgol  Llandygai.  
  
Ni  fyddaf  yn  pleidleisio  nac  yn  cymryd  rhan  mewn  unrhyw  benderfyniad.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(gallwch  barhau  ar  dudalen  ar  wahân  os  oes  angen)  
  
  

Arwyddwyd Dyddiad_________6  Medi  2017__________________  
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Nodiadau  ar  gwblhau’r  ffurflen  
	  
1.  Hon  yw’r  ffurflen  ar  gyfer  cyflwyno  cais  am  oddefeb,  sef  caniatâd  i  gymryd  rhan  mewn  trafodaeth  er  
bod  gennych  ‘fuddiant  sy’n  rhagfarnu’  o  dan  y  Cod  Ymddygiad.    Gellir  cael  gwybodaeth  bellach  am  
fuddiannau  yn  y  Cod  Ymddygiad  ei  hun,  Canllawiau’r  Ombwdsmon  ac  yn  llyfryn  ‘Buddiannau’  Cyngor  
Gwynedd.  
  
2.  Yr  amgylchiadau  lle  gellir  caniatáu  gollyngiadau  
Mae  gan  y  Pwyllgor  Safonau'r  hawl  i  ganiatáu  cais  os  yw’n  dod  o  fewn  un  o’r  amgylchiadau  a  restrir  yn  
Rheoliadau  Pwyllgorau  Safonau  (Caniatáu  Gollyngiadau)  (Cymru)  2001,  sef:  
  
“  (a)  os  oes  gan  ddim  llai  na  hanner  aelodau'r  awdurdod  perthnasol  neu  hanner  aelodau  un  o  
bwyllgorau'r  awdurdod  (yn  ôl  fel  y  digwydd)  y  mae'r  busnes  i  gael  ei  ystyried  ganddo  fuddiant  sy'n  
berthnasol  i'r  busnes  hwnnw;;  
  
(b)  os  oes  gan  ddim  llai  na  hanner  aelodau  gweithrediaeth  arweinydd  a  chabinet  y  mae'r  busnes  i  gael  
ei  ystyried  ganddo  fuddiant  sy'n  berthnasol  i'r  busnes  hwnnw  a  bod  naill  ai  paragraff  (ch)  neu  baragraff  
(d)  hefyd  yn  gymwys;;  
  
(c)  yn  achos  cyngor  sir  neu  gyngor  bwrdeistref  sirol,  os  byddai  anallu  aelod  i  gymryd  rhan  yn  tarfu  ar  
gydbwysedd  gwleidyddol  yr  awdurdod  perthnasol  neu'r  pwyllgor  o'r  awdurdod  y  mae'r  busnes  i'w  
ystyried  ganddo  i'r  fath  raddau  nes  y  byddai'r  canlyniad  yn  debygol  o  gael  ei  effeithio;;  
  
(ch)  os  yw  natur  buddiant  yr  aelod  yn  gyfryw  fel  na  fyddai  cyfranogiad  yr  aelod  yn  y  busnes  y  mae'r  
buddiant  yn  berthnasol  iddo  yn  niweidio  hyder  y  cyhoedd  yn  y  modd  y  mae  busnes  yr  awdurdod  
perthnasol  yn  cael  ei  gynnal;;  
  
(d)  os  yw'r  buddiant  yn  gyffredin  i'r  aelod  ac  i  gyfran  arwyddocaol  o'r  cyhoedd;;  
  
(dd)  os  oes  cyfiawnhad  i'r  aelod  gymryd  rhan  yn  y  busnes  y  mae'r  buddiant  yn  berthnasol  iddo  
oherwydd  rôl  neu  arbenigedd  penodol  yr  aelod;;  
  
(e)  os  yw'r  busnes  y  mae'r  buddiant  yn  berthnasol  iddo  i'w  ystyried  gan  bwyllgor  trosolygu  a  chraffu  i'r  
awdurdod  perthnasol  ac  nad  yw  buddiant  yr  aelod  yn  fuddiant  ariannol;;  
  
(f)  os  yw'r  busnes  sydd  i'w  ystyried  yn  berthnasol  i  arian  neu  eiddo  corff  gwirfoddol  y  mae'r  aelod  yn  
aelod  o'i  bwyllgor  neu  ei  fwrdd  rheoli  heblaw  fel  cynrychiolydd  yr  awdurdod  perthnasol  ac  nad  oes  gan  
yr  aelod  unrhyw  fuddiant  arall  yn  y  busnes  hwnnw  ar  yr  amod  na  fydd  unrhyw  ollyngiad  yn  ymestyn  i  
gymryd  rhan  mewn  unrhyw  bleidlais  mewn  perthynas  â'r  busnes  hwnnw;;  neu  
  
(ff)  os  yw'n  ymddangos  i'r  pwyllgor  ei  bod  o  les  i  drigolion  ardal  yr  awdurdod  perthnasol  i'r  anallu  gael  ei  
godi,  ar  yr  amod  bod  hysbysiad  ysgrifenedig  bod  y  gollyngiad  yn  cael  ei  ganiatáu  yn  cael  ei  roi  i  
Gynulliad  Cenedlaethol  Cymru  o  fewn  saith  diwrnod  a  hynny  mewn  unrhyw  fodd  y  gall  ei  bennu.”  
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Cais i’r Pwyllgor Safonau am Oddefeb  

 

 

1. MANYLION PERSONOL 

1.1 Eich enw  
 Elin Walker Jones 

1.2 Enw eich Cyngor Gwynedd 
 

1.3 Eich cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt  
 
8 Lon y Bryn, Eithinog, Bangor. LL57 2LH 
 

2. MANYLION EICH BUDDIANT  

2.1 Beth yw’r eitem dan sylw? 
 
Cyfarfodydd PAD 
 
 
 

2.1 Sut mae eich buddiant yn yr eitem yn codi?  
Rwyf yn Llywodraethwraig yn Ysgol y Garnedd ac Ysgol Tryfan (efo cyfrifoldeb am angehnion addysgol 
arbennig) ac hefyd yn riant efo dau blentyn yn Ysgol Tryfan, ac yn gyn-riant yn Ysgol y Garnedd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MANYLION EICH CAIS 

3.1 Ydych chi’n gofyn am oddefeb i siarad a phleidleisio neu i siarad yn unig? 
 
 

3.2 Ydych chi’n: 
 
(a) gofyn am oddefeb ar gyfer cyfarfod penodol? Os felly nodwch pa un: 
 
 
 
 
neu, 
  
(b) gofyn am oddefeb cyffredinol i gymryd rhan pryd bynnag fydd y mater yn codi? 
 
Cyfarfodydd PAD ym Mangor 
  
 
 

NI YSTYRIR EICH CAIS OS NA GWBLHEIR POB RHAN O’R Y FFURFLEN HON  
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4. Mae’r Rheoliadau perthnasol yn gosod yr amgylchiadau lle y gall y Pwyllgor Safonau roi goddefeb a 
cheir crynodeb ohonynt isod (mae’r manylion llawn i’w gweld yn y nodiadau i’r ffurflen hon).  Nodwch 
pa un o’r amgylchiad(au) hynny sy’n berthnasol i’ch cais drwy dicio’r blwch/blychau perthnasol: 

 

 mae buddiant gan o leiaf hanner yr aelodau sy’n ystyried y mater 

 

x 

 byddai’r ffaith nad wyf yn medru cymryd rhan yn tarfu ar gydbwysedd gwleidyddol y cyfarfod 

i'r fath raddau nes y byddai'r canlyniad yn debygol o gael ei effeithio 

 

 

 ni fyddai fy nghyfranogiad yn niweidio hyder y cyhoedd 

 

 

 mae’r buddiant yn gyffredin i mi ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd 

 
x 

 mae yna gyfiawnhad i mi gymryd rhan oherwydd fy rôl neu fy arbenigedd penodol 

 

 

 mae’r busnes i'w ystyried gan bwyllgor craffu ac nid oes gennyf fuddiant ariannol 

 

 

 mae’r busnes yn berthnasol i arian neu eiddo corff gwirfoddol yr wyf yn aelod o'i bwyllgor neu 

ei fwrdd rheoli ac nid oes gennyf unrhyw fuddiant arall  

 

 

 
 

5. Nodwch isod pam y credwch y dylai’r Pwyllgor Safonau ganiatáu eich cais (h.y. pam yr ydych yn 
credu y dylech gael caniatâd i fod yn bresennol yn y cyfarfod fel aelod, er bod gennych fuddiant sy’n 
rhagfarnu?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(gallwch barhau ar dudalen ar wahân os oes angen) 

 
 
Arwyddwyd___Elin Walker Jones_________________________  Dyddiad_____19-09-17_______________ 
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Nodiadau ar gwblhau’r ffurflen 
 

1. Hon yw’r ffurflen ar gyfer cyflwyno cais am oddefeb, sef caniatâd i gymryd rhan mewn trafodaeth er 
bod gennych ‘fuddiant sy’n rhagfarnu’ o dan y Cod Ymddygiad.  Gellir cael gwybodaeth bellach am 
fuddiannau yn y Cod Ymddygiad ei hun, Canllawiau’r Ombwdsmon ac yn llyfryn ‘Buddiannau’ Cyngor 
Gwynedd. 
 
2. Yr amgylchiadau lle gellir caniatáu gollyngiadau 
Mae gan y Pwyllgor Safonau'r hawl i ganiatáu cais os yw’n dod o fewn un o’r amgylchiadau a restrir yn 
Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001, sef: 
 
“ (a) os oes gan ddim llai na hanner aelodau'r awdurdod perthnasol neu hanner aelodau un o 
bwyllgorau'r awdurdod (yn ôl fel y digwydd) y mae'r busnes i gael ei ystyried ganddo fuddiant sy'n 
berthnasol i'r busnes hwnnw; 
 
(b) os oes gan ddim llai na hanner aelodau gweithrediaeth arweinydd a chabinet y mae'r busnes i gael 
ei ystyried ganddo fuddiant sy'n berthnasol i'r busnes hwnnw a bod naill ai paragraff (ch) neu baragraff 
(d) hefyd yn gymwys; 
 
(c) yn achos cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol, os byddai anallu aelod i gymryd rhan yn tarfu ar 
gydbwysedd gwleidyddol yr awdurdod perthnasol neu'r pwyllgor o'r awdurdod y mae'r busnes i'w 
ystyried ganddo i'r fath raddau nes y byddai'r canlyniad yn debygol o gael ei effeithio; 
 
(ch) os yw natur buddiant yr aelod yn gyfryw fel na fyddai cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r 
buddiant yn berthnasol iddo yn niweidio hyder y cyhoedd yn y modd y mae busnes yr awdurdod 
perthnasol yn cael ei gynnal; 
 
(d) os yw'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; 
 
(dd) os oes cyfiawnhad i'r aelod gymryd rhan yn y busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo 
oherwydd rôl neu arbenigedd penodol yr aelod; 
 
(e) os yw'r busnes y mae'r buddiant yn berthnasol iddo i'w ystyried gan bwyllgor trosolygu a chraffu i'r 
awdurdod perthnasol ac nad yw buddiant yr aelod yn fuddiant ariannol; 
 
(f) os yw'r busnes sydd i'w ystyried yn berthnasol i arian neu eiddo corff gwirfoddol y mae'r aelod yn 
aelod o'i bwyllgor neu ei fwrdd rheoli heblaw fel cynrychiolydd yr awdurdod perthnasol ac nad oes gan 
yr aelod unrhyw fuddiant arall yn y busnes hwnnw ar yr amod na fydd unrhyw ollyngiad yn ymestyn i 
gymryd rhan mewn unrhyw bleidlais mewn perthynas â'r busnes hwnnw; neu 
 
(ff) os yw'n ymddangos i'r pwyllgor ei bod o les i drigolion ardal yr awdurdod perthnasol i'r anallu gael ei 
godi, ar yr amod bod hysbysiad ysgrifenedig bod y gollyngiad yn cael ei ganiatáu yn cael ei roi i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru o fewn saith diwrnod a hynny mewn unrhyw fodd y gall ei bennu.” 
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