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Cefndir  

1. Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu Protocol ers cryn dipyn o flynyddoedd bellach. Fe’i 

hadolygwyd diwethaf yn 2014 fel rhan o ddatblygu’r cyfansoddiad newydd.   

 

2. Amcan y Protocol yw rhoi arweiniad i Aelodau a Swyddogion o ran eu cysylltiadau a'i gilydd. 

Mae elfennau’r Protocol yn gorgyffwrdd a Chod Ymddygiad Aelodau a Swyddogion ond 

mae’n ehangach wrth   esbonio rolau a disgwyliadau o ran ymddygiad.  

 

3. Mae’r math o faterion fyddai’n ddisgwyliadwy mewn Protocol a’r fath i’w gweld rhwng y 

cloriau megis rolau aelodau a swyddogion, parch a chwrteisi, chyfrinachedd a niwtraliaeth 

wleidyddol. Mae hefyd yn cyfarch materion megis disgwyliadau o safbwynt darparu 

gwybodaeth, annibyniaeth broffesiynol swyddogion a sut i ymateb i sefyllfaoedd penodol 

 

4. Cefnogi’r Protocol gan drefniadau rheoli staff y Cyngor a Threfn Datrys Leol y Cyngor  a’r 

gyfundrefn Cod Ymddygiad o safbwynt aelodau. 

 

5. Fel rhan o broses adolygu Protocolau Priodoldeb mynegodd y Pwyllgor Safonau ddymuniad i 

adolygu’r Protocol yma gan adnabod man newidiadau o safbwynt ystyr a dehongliad oedd 

angen sylw. Mae’r materion a amlygir fel addasiadau posib hefyd yn deillio o ymgynghoriad 

gyda Phenaethiaid ac Uwch Reolwyr y Cyngor. Yn bennaf man addasiadau sydd wedi deillio o 

safbwynt eglurdeb. Bydd yr holl argymhellion yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Safonau gyda 

bwriad o gyflwyno Protocol diwigiedig i'r’ Cyngor Llawn fabwysiadu. 

 

Argymhelliad 

Fod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn rhoi barn ac argymhellion ar gynnwys y Protocol 

Cysylltiadau Aelodau a Swyddogion. 

 

Atodiadau: 

1. Protocol Cysylltiadau Aelodau Swyddogion 

  



 

Atodiad 1 

ADRAN 21 

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 gweithio gyda Swyddogion  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. 

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 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 

 Mae awyrgylch weithio dda rhwng Aelodau a Swyddogion yn gyfrwng i 
gynnal perthynas weithio effeithiol. Fodd bynnag, dylent fod yn ofalus 
ynglyn a datblygu cyfeillgarwch personol agos. Ni ddylid tanseilio 
cydbarchu na’r disgwyliad ac ymddangosiad fod swyddogion yn darparu 
cyngor proffesiynol a di-duedd i aelodau.  

                  (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. 

21.10 Rhoi Cyngor a Gwybodaeth ac Ymdrin a Gohebiaeth  

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 a 
gohebiaeth 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 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 
Rheolwr Gwybodaeth  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.   

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”. 

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 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. 


