
1. SGEN I FUDDIANT?
                                      

       

Pa fath o bethau sy’n creu buddiant?
Mater allai  effeithio ar les neu sefyllfa ariannol:

Fi fy hun,

Fy nheulu,

    Partneriaid 

Pobl mae gennyf gyswllt personol agos a nhw

Mater sydd yn ymwneud a  neu’n effeithio  ar:

Fy nghyflogwr ,

Fy musnes ,

Fy nghartref neu dir rwy’n berchen neu’n denant 

Elusen, corff, awdurdod, Clwb neu fudiad rwyf yn aelod ohono neu yn ei reoli

Ysgol rwy’n llywodraethwr arni

Pwyllgor Craffu sydd yn Craffu fy mhenderfyniadau

Pa bryd mae hyn yn bwysig?
Mewn cyfarfodydd annffurfiol, pwyllgorau a gweithgorau. 

Wrth gysylltu â thrafod gyda swyddogion ac aelodau eraill
Wrth alw neu ysgrifennu at y Cyngor

Boed penderfyniad neu beidio yn deillio.

OS YN ANSICR 
CYMERWCH 
GYNGOR

Iwan Evans – 
Swyddog Monitro, 

Rhun Ap Gareth 
Uwch Gyfreithiwr 
(Dirprwy Swyddog 
Monitro), 

Sïon Huws- Uwch 
Gyfreithiwr



2. BETH SYDD RHAID I MI EI WNEUD?
                            

    
 

            

Pa mor arwyddocaol yw’r buddiant? 

Os yw’n ymddangos yn ddigon arwyddocaol i liwio’ch barn:  

Peidio cymryd rhan o gwbl (h.y. gadael yr ystafell pan drafodir y mater)

Peidio â cheisio dylanwadu ar y mater

Peidio â chysylltu ag aelodau neu swyddogion i’w briffio neu eu cyfarwyddo.

“Peidiwch â phenderfynu ar sail eich barn eich hun yn unig -

meddyliwch beth fyddai aelod o’r cyhoedd yn ei feddwl”

(Mae eithriadau ar gyfer rhai cyrff o natur 

cyhoeddus neu gyrff mae’r Cyngor wedi eich penodi iddynt)

Bod yn agored a thryloyw bob tro
Gwneud datganiad eglur fod gennych fuddiant.

Egluro beth yn union yw’r cyswllt.

Gwneud hynny cyn gynted ag yr ydych yn sylweddoli fod gennych fuddiant

GODDEFEB

Gallwch wneud cais i’r 
Pwyllgor Safonau am hawl i 
gymeryd rhan. Mae hyn ar 

seiliau penodol ac yn 
ddarostyngedig i brawf budd 

cyhoeddus – GOFYNWYCH 
AM GYNGOR

ADEGAU PAN MAE RHAID CYSYLLTU 

Os oes rhaid cysylltu â’r Cyngor (e.e. ynglŷn 
a gwasanaethau rych chi , eich teulu neu 

fusnes ei angen) yna rhaid datgan nad ydych 
yn gweithredu fel cynghorydd.  

Gwneud hyn  yn syth. 

Ni allwch ddefnyddio eich mynediad at 
swyddogion fel aelod i hwyluso eich sefyllfa 

bersonol. 

Rhaid defnyddio trefniadau ar gyfer y 
cyhoedd yn unig.


