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ADRAN  1  

1.  CYFLWYNIAD  

1.1  Diben a Chynnwys y  Cyfansoddiad  

1.1.1  Mae’r  Cyfansoddiad  yn disgrifio’r  amryw  gyrff  sy’n rhan o’r  Cyngor,  eu  
swyddogaethau,  eu  Haelodaeth a’u rheolau  gweithdrefnol.  

1.1.2  Yn Adran  3  (Cael  Gwybodaeth a Chymryd Rhan),  rydym  wedi  darparu 

1.2  Sut mae’r  Cyngor yn Gweithredu  

1.2.1  Mae’r  Cyngor  yn cynnwys  52  o  Gynghorwyr  a  etholir  bob  pedair  blynedd  (neu 
fel  arall  yn ôl  y  ddeddfwriaeth).   Mae  pob Cynghorydd  yn atebol  yn 
ddemocrataidd  i  drigolion  eu  hadran etholiadol  yn ogystal  â phawb sy’n byw  
ym  Mwrdeistref  Sir  Wrecsam.   Prif  ddyletswydd  Cynghorwyr  yw  
gwasanaethu’r  gymuned  gyfan,  ond mae  ganddynt ddyletswydd  arbennig i’w  
hetholwyr,  gan  gynnwys y  rhai  hynny  na  phleidleisiodd drostynt.  

1.2.2  Mae  pob Cynghorydd  wedi  cytuno i  ddilyn Cod  Ymddygiad,  er  mwyn sicrhau  
safonau  uchel  yn y  ffordd  y  maent  yn ymgymryd â’u dyletswyddau.   Y  
Pwyllgor Safonau  sy’n gyfrifol  am  hyfforddi  a chynghori  ar  y  Cod  Ymddygiad.  

1.2.3  Mae’r  holl  Gynghorwyr  yn cyfarfod  â’i  gilydd  yn rheolaidd  fel  y  Cyngor.   Mae  
cyfarfodydd  y  Cyngor ar  agor  i’r  cyhoedd fel  arfer.   Yma,  mae  Cynghorwyr  yn  

gwybodaeth ar gyfer aelodau’r cyhoedd a chynghorwyr ynglŷn â sut y gallwch 
gael gwybodaeth am y Cyngor, a sut y gallwch gymryd rhan. Gobeithiwn y 
bydd hyn yn helpu pobl sydd â diddordeb yng ngwaith y Cyngor, neu mewn 
mater penodol y mae’n ymdrin ag ef, i ddeall ble y gallant gael mwy o 
wybodaeth, a sut y gallant gyfrannu at weithgareddau’r Cyngor. 

1.1.3 Gallwch gael gwell dealltwriaeth o’r hyn y mae pob un o gyrff y Cyngor yn ei 
wneud yn Adrannau 4 i 10 y Cyfansoddiad hwn, gan gynnwys y Cyngor 
Llawn, y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Craffu, y Pwyllgor Safonau, y 
Pwyllgorau Rheoleiddio a Phwyllgorau eraill. Mae Adran 11 yn darparu 
gwybodaeth am strwythurau rheoli a strwythurau Swyddogion y Cyngor. Mae 
gan rai Swyddogion ddyletswydd benodol i sicrhau bod y Cyngor yn 
gweithredu o fewn y gyfraith ac yn defnyddio adnoddau’n ddoeth. Mae Adran 
13, sef cyfrifoldeb am swyddogaethau, yn amlinellu pa rai o gyrff y Cyngor, a 
pha Swyddogion, sydd â’r awdurdod i wneud pa benderfyniadau. 

1.1.4 Mae’r rheolau gweithdrefnol sy’n berthnasol i wahanol gyrff y Cyngor wedi’u 
cynnwys yn yr adrannau sy’n ymwneud â’r cyrff hynny, e.e. y Cyngor Llawn 
(Adran 4), y Bwrdd Gweithredol (Adran 5) a Throsolwg a Chraffu (Adran 7). 
Gallai’r rhain fod yn ddefnyddiol i chi os hoffech fynychu cyfarfod, yn enwedig 
os byddwch yn dymuno gofyn cwestiynau, a chael trafod mater, neu leisio’ch 
barn. 

1.1.5 Mae Adrannau 18 i 20 yn cynnwys y Codau Ymddygiad a’r Protocolau y mae 
Swyddogion ac Aelodau wedi cytuno i gydymffurfio â hwy. Mae’r rhain yn 
pennu safonau ymddygiad. 

1.1.6 Mae’r tudalennau Cynnwys ar ddechrau’r Cyfansoddiad hwn yn rhoi arweiniad 
ar yr hyn sydd yn y Cyfansoddiad a ble y gallwch ddod o hyd iddo. 
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penderfynu ar Fframwaith Polisi cyffredinol y Cyngor ac yn gosod y gyllideb 
bob blwyddyn. Mae’r Cyngor yn penodi Arweinydd y Cyngor ym mhob 
cyfarfod blynyddol. Yna mae’r Cyngor yn penderfynu ar faint ac Aelodaeth y 
Bwrdd Gweithredol. Penodir y Bwrdd Gweithredol i ymgymryd â holl 
swyddogaethau’r Cyngor nad ydynt yn gyfrifoldeb unrhyw ran arall o’r Cyngor, 
boed hynny yn ôl y Gyfraith neu o dan y Cyfansoddiad hwn, ynghyd â gwneud 
penderfyniadau o fewn y Gyllideb a’r Fframwaith Polisi a osodwyd gan y 
Cyngor. 

Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni yn y cyfeiriad 
isod. 

Y Swyddog Monitro, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY 

Er bod y Cyfansoddiad yn hir iawn, gobeithiwn y bydd yn rhwydd i chi ei ddefnyddio. Rydym 
wedi treulio llawer o amser yn ceisio gwneud yr hyn sy’n ddogfen gyfreithiol hir a chymhleth 
mor rhwydd i’w dilyn â phosibl. 
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B. ADRAN 2 



ADRAN 2   

2.  DIBEN, DIFFINIADAU,  DEHONGLIAD A  DIWYGIO’R CYFANSODDIAD  

2.1  Diben y Cyfansoddiad  

Diben y  Cyfansoddiad yw:  

2.1.1  galluogi’r Cyngor i roi arweinyddiaeth eglur i’r  Gymuned mewn partneriaeth â 
dinasyddion, busnesau a sefydliadau eraill;  

2.1.2  cefnogi dinasyddion i gymryd rhan weithredol yn y broses  gwneud 
penderfyniadau yn yr awdurdod lleol;  

2.1.3  helpu Cynghorwyr i gynrychioli eu hetholwyr yn fwy effeithiol;  

2.1.4  sicrhau bod modd  gwneud penderfyniadau’n effeithlon ac yn effeithiol;  

2.1.5  creu  dull  grymus ac effeithiol o ddwyn y rhai sy’n gwneud penderfyniadau i  
gyfrif  yn gyhoeddus;  

2.1.6  sicrhau na  fydd neb yn craffu ar benderfyniad y mae ef/hi yn uniongyrchol  
gysylltiedig ag ef;  

2.1.7  sicrhau bod y rhai hynny sy’n gyfrifol  am wneud penderfyniadau yn 
adnabyddus i bobl leol a’u bod yn esbonio’r  rhesymau dros benderfyniadau; a  

2.1.8  chynnig modd o wella’r  ffordd y darperir  gwasanaethau i’r  gymuned.  

2.2  Diffiniadau yn y Cyfansoddiad  

2.2.1  Cyfansoddiad y Cyngor  yw’r ddogfen hon (Adrannau 1 i 23).  

2.2.2  Yn y Cyfansoddiad, mae ystyr y geiriau a’r ymadroddion canlynol fel a  ganlyn:  

“Cyllideb”  y gyllideb refeniw a chyfalaf  gyffredinol a  gymeradwywyd gan 
y Cyngor Llawn (Adran 4);  

“Prif Swyddog”  unrhyw Swyddog (ac eithrio person y mae ei ddyletswyddau'n 
ysgrifenyddol neu'n weinyddol yn unig neu y mae  ei  
ddyletswyddau fel arall o ran natur  gwasanaethau cymorth)  
sy'n adrodd yn uniongyrchol i Bennaeth y  Gwasanaeth 
Cyflogedig m ewn perthynas â'i holl ddyletswyddau /  
dyletswyddau ac i bwy y  mae swyddogaethau yn  cael eu 
dirprwyo yn y Cynllun Dirprwyo i Swyddogion (Adran 13);  

“Tîm Corfforaethol”  y corff uwch reoli ar  gyfer Swyddogion (Adran 11).   Mae’n 
cynnwys y Swyddogion hynny a ddynodir gan Bennaeth y  
Gwasanaeth Cyflogedig o br yd i’w gilydd yn Aelodau o’r  Tîm 
Corfforaethol;  

“Cynghorydd”  unigolyn a etholwyd i’r Cyngor i  gynrychioli ardal (a elwir yn 
adran etholiadol) o fewn Bwrdeistref  Sirol Wrecsam;  

“dydd”  yn ddarostyngedig i unrhyw ddarpariaeth statudol neu ble 
nodir i’r  gwrthwyneb yn benodol  yn y Cyfansoddiad hwn mae 
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unrhyw gyfeiriad at "ddiwrnod" neu "ddiwrnodau" yn golygu 
dyddiau gwaith y cyngor (ac eithrio penwythnosau a gwyliau 
banc) ac nid yw yn cynnwys y diwrnod y rhoddir y rhybudd 
nac ychwaith y diwrnod y cynhelir y cyfarfod mae'r rhybudd 
yn ymwneud ag ef; 

“Dirprwy Brif 
Swyddog” 

unrhyw Swyddog (heblaw am unigolyn y mae ei 
ddyletswyddau’n ysgrifenyddol neu’n weinyddol yn unig neu y 
mae ei ddyletswyddau fel arall o natur gwasanaethau 
cymorth) sy’n adrodd yn uniongyrchol i Brif Swyddog o ran ei 
holl ddyletswyddau neu’r rhan fwyaf o’i ddyletswyddau; 

“Gweithrediaeth” y Bwrdd Gweithredol neu Aelod neu Aelodau o’r Bwrdd 
Gweithredol wrth arfer Swyddogaethau Gweithredol; 

“Penderfyniad 
Gweithredol” 

unrhyw benderfyniad a wneir gan y Gweithrediaeth i arfer neu 
ymatal rhag arfer Swyddogaeth Weithredol.  Mae hefyd yn 
cynnwys penderfyniadau a wneir gan unigolion neu Aelodau 
cyrff y mae’r Bwrdd Gweithredol wedi dirprwyo 
Swyddogaethau Gweithredol iddynt i arfer neu ymatal rhag 
arfer y swyddogaethau hynny; 

“Swyddogaeth 
Weithredol” 

(a) Diffinnir Swyddogaethau Gweithredol gan Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2000, is-ddeddfwriaeth a 
chanllawiau cysylltiedig.  Mae unrhyw swyddogaeth 
na ellir ei harfer heblaw gan y Cyngor Llawn neu drwy 
ei dirprwyo i gorff Aelodau arall yn Swyddogaeth 
Weithredol. 

(b) Mae materion cytundebol, caffael a gwaredu tir a 
chymorth ariannol i sefydliadau ac unigolion yn 
Swyddogaethau Gweithredol hefyd. 

(c)  Dylid nodi nad Swyddogaethau Gweithredol yw 
swyddogaethau Rheoleiddio fel cynllunio, trwyddedu 
a rheoli adeiladu; 

“Blaenraglen Waith” dogfen yw’r Flaenraglen Waith sy’n rhestru’r holl 
benderfyniadau y mae’r Cyngor a’r Bwrdd Gweithredol yn 
bwriadu eu gwneud a pha fusnes y bydd y Pwyllgorau Craffu 
yn ei ystyried, a phryd y bydd y materion hynny’n cael eu 
trafod.  Nid yw hyn yn atal materion brys neu annisgwyl rhag 
cael eu hystyried; 

“Cyngor Llawn” y corff lle y mae pob Cynghorydd yn gweithredu i arfer 
swyddogaethau’r Cyngor; 

“Pennaeth y 
Gwasanaeth 
Cyflogedig” 

Swyddog y mae’n rhaid ei benodi o dan y gyfraith i gyflawni 
swyddogaethau penodol. Gweler Adran 11 am fwy o 
fanylion.  Bydd gan y Swyddog hwn ddyletswyddau eraill a 
theitl swydd gwahanol hefyd fel arfer. Gweler Adran 11 i gael 
gwybod pa Swyddog yw Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig; 

“Swyddogaethau mae rhai swyddogaethau y caiff y Cyngor eu trin fel petaent 
yn gyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol (yn gyfan gwbl neu’n 
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Dewis Lleol” 

“Y Mesur”” 

“Aelod” 

“Corff Aelodau” 

“Swyddog Monitro” 

“Swyddogaethau 
Anweithredol” 

“Cais Cynllunio” 

rhannol) neu fel petaent yn anweithredol, yn ôl ei 
ddisgresiwn; 

“Y Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011”; deddfwriaeth a 
gyflwynwyd, ymhlith pethau eraill, i gryfhau democratiaeth 
leol, ymdrin â newidiadau i drefniadau gweithredol, trosolwg a 
chraffu, cynghorau sir a thaliadau Aelodau; 

naill ai Cynghorydd neu unigolyn a ddewiswyd gan y Cyngor i 
wasanaethu ar un o’i Gyrff Aelodau (a elwir yn “Aelod 
Cyfetholedig”); 

unrhyw un o’r canlynol: 

• Y Cyngor Llawn; 

• Y Bwrdd Gweithredol; 

• Pwyllgor Trosolwg a Chraffu (a elwir yn “Pwyllgor Craffu”); 

• Y Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol; 

• Y Pwyllgor Trwyddedu; 

• Y Pwyllgor Safonau; 

• Y Pwyllgor Cynllunio; 

• Y Pwyllgor Archwilio; 

• Y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd; 

Sylwer bod cyfeiriadau at Bwyllgor yn cynnwys Is-bwyllgor 
hefyd; 

Swyddog y mae’n rhaid ei benodi o dan y gyfraith i gyflawni 
swyddogaethau penodol. Gweler Adran 11 am ddisgrifiad o’r 
swyddogaethau hynny. Bydd gan y Swyddog hwn 
ddyletswyddau eraill a theitl swydd gwahanol hefyd fel arfer. 
Gweler Adran 11 i gael gwybod pa Swyddog yw’r Swyddog 
Monitro; 

unrhyw swyddogaeth y gellir ei harfer gan y Cyngor Llawn yn 
unig (boed hynny trwy ddewis lleol neu fel mater o gyfraith) 
neu a ddirprwyir i gorff Aelodau heblaw am y Bwrdd 
Gweithredol; 

unrhyw un o’r canlynol: 

• cais am ganiatâd cynllunio (gan gynnwys adnewyddu); 

• cais am gymeradwyo materion neilltuedig; 

• cais am ganiatâd adeilad rhestredig; 
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• cais yn ymwneud â choed; 

• cynnig i gyflwyno hysbysiad am waith brys neu i gaffael 
adeilad rhestredig y mae angen ei atgyweirio; 

• cais am ganiatâd ardal gadwraeth; 

• cais am ganiatâd hysbysebu; 

• cais i amrywio neu ddileu amodau sydd ynghlwm wrth 
amod cynllunio; 

“Fframwaith Polisi” Gweler Adran 4.2; 

“Swyddog Adran Swyddog y mae’n rhaid ei benodi o dan y gyfraith i gyflawni 
151” swyddogaethau penodol yn ymwneud â gweinyddiaeth 

ariannol. Gweler Adran 11 am ddisgrifiad o’r swyddogaethau 
hynny.  Bydd gan y Swyddog hwn ddyletswyddau eraill a 
theitl swydd gwahanol hefyd fel arfer. Gweler Adran 11 i gael 
gwybod pa Swyddog yw’r Swyddog Adran 151; 

“Gwasanaeth” un o’r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor; 

“Cynllun Lles (BGC)” dyma’r cynllun sengl ar gyfer yr ardal sy’n adlewyrchu 
anghenion y boblogaeth leol. Datblygiwyd y Cynllun Lles 
(BGC) trwy’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus lleol ac mae’n 
adeiladu ar, ac yn dwyn ynghyd mewn un ddogfen, y gwaith 
ar y cyd a ddatblygwyd yn flaenorol trwy’r Cynllun 
Cymunedol, yn ogystal â Chynllun y Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol, Plant a Phobl Ifanc, ac Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Lles. 

2.3 Dehongli’r Cyfansoddiad 

2.3.1 Rydym wedi ceisio sicrhau bod y Cyfansoddiad mor eglur a rhwydd i’w ddeall 
â phosibl. Fodd bynnag, mae’n anorfod y bydd gan bobl farn wahanol ynglŷn 
ag ystyr rhai darnau. 

2.3.2 Yn ystod cyfarfodydd, caiff yr unigolyn sy’n cadeirio neu’n llywyddu’r cyfarfod 
ddehongli’r rheolau gweithdrefnol perthnasol. 

2.3.3 Ym mhob sefyllfa arall, bydd y Swyddog Monitro yn penderfynu ar 
ddehongliad a chymhwysiad y Cyfansoddiad. 

2.4 Dyletswydd i Fonitro ac Adolygu’r cyfansoddiad 

Bydd y Swyddog Monitro yn monitro ac adolygu gweithrediad y Cyfansoddiad er 
mwyn sicrhau bod nodau ac egwyddorion y Cyfansoddiad yn cael eu rhoi ar waith yn 
llawn.  Bydd y Swyddog Adran 151 yn gyfrifol am adolygu’n barhaus y Rheoliadau 
Ariannol a amlinellir yn Adran 16 y Cyfansoddiad a bydd yn gwneud unrhyw 
newidiadau a diwygiadau angenrheidiol fel y bo’r angen o bryd i’w gilydd.  Bydd ef/hi 
yn adrodd am unrhyw ddiwygiadau a wnaed i Adran 16 yng nghyfarfod nesaf y 
Cyngor er mwyn eu cofnodi. 
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2.5 Protocol ar gyfer Monitro ac Adolygu’r Cyfansoddiad gan y Swyddog Monitro 

Un o rolau allweddol y Swyddog Monitro yw gwneud argymhellion ynglŷn â ffyrdd y 
gellid diwygio’r Cyfansoddiad er mwyn cyflawni’r dibenion a amlinellir yn yr Adran hon 
yn well. Wrth ymgymryd â’r dasg hon, gallai’r Swyddog Monitro: 

2.5.1 arsylwi cyfarfodydd gwahanol rannau o’r strwythur Aelodau a Swyddogion; 

2.5.2 ymgymryd â thrywydd archwilio o sampl o benderfyniadau; 

2.5.3 cofnodi a dadansoddi materion a godwyd gydag ef/hi gan Aelodau, 
Swyddogion, y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill perthnasol; a 

2.5.4 chymharu arferion yn y Cyngor hwn â’r rhai hynny mewn awdurdodau tebyg, 
neu enghreifftiau cenedlaethol o arfer gorau. 

2.6 Newidiadau i’r Cyfansoddiad 

2.6.1 Cymeradwyo 

Yn amodol ar baragraffau 2.6.2  a 2.6.3  isod, bydd newidiadau i’r 
Cyfansoddiad yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor Llawn dim ond ar ôl 
ystyried cynnig gan y Swyddog Monitro neu yn unol ag argymhelliad gan y 
Gweithrediaeth.  

2.6.2 Mân Newidiadau 

Os, ym marn resymol y Swyddog Monitro, yw newid yn: 

(a) fân amrywiad; neu’n 

(b) ofynnol er mwyn dileu unrhyw anghysondeb neu amwysedd, neu er 
mwyn gwneud cywiriad argraffyddol; neu’n 

(c) ofynnol er mwyn gweithredu unrhyw benderfyniad gan y Cyngor neu ei 
bwyllgorau neu’r Gweithrediaeth, 

yna caiff y Swyddog Monitro wneud newid o’r fath.  Bydd unrhyw newid o’r 
fath a wnaed gan y Swyddog Monitro yn dod i rym ar unwaith a chyhoeddir 
fersiwn wedi'i diweddaru ar wefan y Cyngor.  Bydd newidiadau o’r fath yn cael 
eu hadrodd i gyfarfod nesaf y Cyngor Llawn er gwybodaeth. 

2.6.3 Newid Deddfwriaethol 

Caiff y Swyddog Monitro ddiwygio unrhyw ran o’r Cyfansoddiad lle y mae 
diwygiad o’r fath yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw 
ddarpariaeth ddeddfwriaethol.  Bydd diwygiadau o’r fath yn dod i rym pan fydd 
y Swyddog Monitro yn penderfynu felly neu pan fydd y ddeddfwriaeth (lle y 
bo’n berthnasol) yn darparu ar gyfer hynny.  Bydd newidiadau o’r fath yn cael 
eu hadrodd i gyfarfod nesaf y Cyngor Llawn er gwybodaeth. 
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2.7 Atal y Cyfansoddiad 

2.7.1 Cyfyngiad ar Atal 

Caiff unrhyw un o’r rheolau gweithdrefnol a gynhwysir yn y Cyfansoddiad gael 
eu hatal i’r graddau a ganiateir yn y rheolau hyn a’r gyfraith. 

2.7.2 Y Weithdrefn ar gyfer Atal 

Ni fydd cynnig i atal unrhyw Reolau yn cael ei dderbyn heb rybudd oni bai bod 
o leiaf hanner y nifer cyfan o gynghorwyr yn bresennol.  Bydd graddau a hyd 
yr ataliad yn gymesur â’r canlyniad sydd i’w gyflawni, gan ystyried dibenion y 
Cyfansoddiad a amlinellir yn yr Adran hon. 

2.8 Cyhoeddi 

2.8.1 Bydd y Swyddog Monitro yn sicrhau bod copïau o’r Cyfansoddiad hwn ar gael 
i’w harchwilio yn swyddfeydd y Cyngor ac ar wefan y Cyngor. 

2.8.2 Bydd y Swyddog Monitro yn rhoi dolen i gopi o’r Cyfansoddiad hwn i bob 
Aelod o’r Cyngor ar ôl iddo ef/iddi hi dderbyn datganiad o dderbyn swydd yr 
unigolyn hwnnw pan fydd yr Aelod yn cael ei ethol gyntaf i’r Cyngor ac, wedi 
hynny, bydd yn sicrhau bod fersiwn ddiweddar ar gael i’w harchwilio ac yn 
cael ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor. 

2.8.3 Bydd y Swyddog Monitro yn sicrhau bod y Cyfansoddiad yn cael ei 
ddiweddaru fel y bo’r angen yn unol â pharagraff 2.6. 
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ADRAN  3  

3.  CAEL GWYBODAETH  A  CHYMRYD  RHAN  

3.1  Cael  Gwybodaeth  

3.1.1 Gwybodaeth a fydd ar gael i’r Cyhoedd 

(a) Pryd y Cynhelir Cyfarfodydd y Cyrff Aelodau 

Mae rhaglen o gyfarfodydd ar gael trwy gysylltu â’r Cyngor yn 
uniongyrchol neu drwy’r wefan. 

(b) Blaenraglen Waith 

Mae’r Flaenraglen Waith yn dangos pa benderfyniadau a fydd yn cael 
eu gwneud gan y Bwrdd Gweithredol neu’r Cyngor a pha faterion y 
bydd y Pwyllgor Craffu yn eu hystyried, a phryd y bydd y materion hyn 
yn cael eu trafod. 

(c) Gwybodaeth a fydd ar gael cyn cyfarfod 

Tri diwrnod cyn cyfarfod, bydd yr agenda, unrhyw adroddiad sy’n 
debygol o gael ei drafod a phapurau cefndir yr adroddiad hwnnw ar 
gael i’w harchwilio yn swyddfeydd y Cyngor ac ar y wefan. Os 
ychwanegir eitem i’r agenda yn ddiweddarach, bydd yr agenda 
ddiwygiedig ar gael i’w harchwilio o’r adeg yr ychwanegir yr eitem i’r 
agenda a sicrheir y bydd unrhyw adroddiad ar gael i’r cyhoedd cyn 
gynted â’i fod ar gael ac yn cael ei anfon at Gynghorwyr. 

(ch) Gwybodaeth a fydd ar gael yn ystod cyfarfod 

Bydd y Cyngor yn sicrhau bod nifer rhesymol o gopïau o’r Agenda a’r 
Adroddiadau ar gyfer y cyfarfod ar gael i’r cyhoedd sy’n bresennol yn y 
cyfarfod (ac eithrio yn ystod unrhyw ran o’r cyfarfod y caiff y cyhoedd 
eu gwahardd ohoni). 

(d) Gwybodaeth a fydd ar gael ar ôl cyfarfod 

Bydd agenda, adroddiadau a chofnodion y cyfarfod ar gael i’w 
harchwilio am gyfnod o chwe blynedd. Bydd y papurau cefndir ar gael 
i’w harchwilio am gyfnod o bedair blynedd. Bydd gweddarllediadau o 
gyfarfodydd y Cyngor, lle bo hynny'n berthnasol, yn cael eu harchifo ar 
gyfer mynediad cyhoeddus am 6 mis yn dilyn y cyfarfod. 

(dd) Cyfrifon y Cyngor 

Archwilio cyfrifon y Cyngor a chyflwyno safbwyntiau i’r archwilydd 
allanol (adrannau 29 a 30 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004). 
O dan Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, bydd y cyfrifon 
ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio am ugain (20) niwrnod gwaith ar ôl y 
dyddiad a bennwyd gan yr archwilydd. 

Ni fydd gwybodaeth gyfrinachol neu eithriedig (fel y’i diffinnir yn Adran 14) yn 
cael ei datgelu i aelodau’r cyhoedd ar unrhyw bryd. 
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3.1.2 Gwybodaeth a fydd ar gael i Aelodau’r Cyngor 

(a) Gall Aelodau weld unrhyw wybodaeth sydd ar gael i aelod o’r cyhoedd. 

(b) Yn ogystal, caiff Aelod weld unrhyw wybodaeth y mae angen iddo ef 
neu iddi hi ei gwybod er mwyn cyflawni ei rôl fel Aelod o’r Cyngor (a 
adwaenir fel arall fel “angen gwybod”). Ni fydd Aelod yn rhyddhau 
gwybodaeth gyfrinachol neu eithriedig (fel y’i diffinnir yn Adran 14) heb 
ganiatâd y Cyngor nac yn datgelu gwybodaeth a roddwyd yn 
gyfrinachol i unrhyw un heblaw Cynghorydd neu unigolyn/unigolion 
neu sefydliad(au) y mae ganddynt hawl i’w gwybod. 

3.1.3 Aelodau Pwyllgor Craffu 

Caiff Aelod o Bwyllgor Craffu hefyd weld unrhyw ddogfen sy’n cynnwys 
deunydd yn ymwneud ag: 

(a) unrhyw gyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol neu unrhyw fusnes a wnaed 
mewn cyfarfod o’r fath; 

(b) unrhyw benderfyniad a wnaed gan Aelod unigol o’r Bwrdd 
Gweithredol. 

Nid oes hawl gan Aelod o Bwyllgor Craffu i weld: 

(c) unrhyw ddogfen ar ffurf ddrafft; 

(ch) unrhyw ran o ddogfen sy’n cynnwys gwybodaeth gyfrinachol neu 
eithriedig oni bai bod y wybodaeth honno’n berthnasol i benderfyniad y 
mae’n ei adolygu neu’n craffu arno neu’n bwriadu craffu arno, a’i fod 
wedi’i gynnwys ym Mlaenraglen Waith y Pwyllgor. 

3.1.4 Gwybodaeth a fydd ar gael i Swyddogion 

Caiff y Swyddog Monitro, y Swyddog Adran 151 a Phennaeth y Gwasanaeth 
Cyflogedig weld unrhyw bapurau neu gofnodion a gedwir gan unrhyw ran o’r 
Cyngor neu ei Swyddogion. Caiff Swyddogion eraill weld unrhyw wybodaeth 
a gedwir gan y Cyngor cyn belled ag y bo: 

(a) angen iddynt weld y wybodaeth i wneud eu gwaith; a 

(b) bod y wybodaeth honno’n cael ei phrosesu’n gyfreithlon yn unol â 
deddfwriaeth Diogelu Data. 

3.2 Cymryd Rhan 

3.2.1 Aelodau’r Cyhoedd 

Gall aelodau’r cyhoedd gymryd rhan yn y ffyrdd canlynol: 

(a) Pleidleisio dros Gynghorwyr 

Os ydynt dros 18 oed ac wedi’u cofrestru yn etholwr lleol gyda’r 
Cyngor. 

C 2 



   

       
        

       
   

     
     

    

         
       

         
      

      
    

        

          
      

      
       
      

        
     

  

    

       
   

     

        
  

      
    

      

  
      

       
  

      
 

  

(b) Cymryd Rhan mewn Cyfarfodydd 

(i) Gall aelodau’r cyhoedd fynychu a siarad mewn unrhyw gyfarfod 
y mae’r Cyngor wedi penderfynu y dylai gynnwys cyfranogiad 
gan y cyhoedd. Mae’r rheolau ynglŷn â phryd y cewch siarad 
ac am ba hyd wedi’u cynnwys yn Adran 4. 

(ii) Gallwch hefyd ofyn Cwestiynau Ffurfiol yng nghyfarfodydd y 
Cyngor Llawn (Adran 4) a’r Bwrdd Gweithredol (Adran 5). 

(ch) Safbwyntiau’r Cyhoedd 

Yn unol â’r trefniadau a sefydlwyd gan yr Awdurdod o dan adran 62 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, i sicrhau bod safbwyntiau’r 
cyhoedd ar unrhyw fater sy’n cael ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu 
perthnasol yn cael eu dwyn i sylw’r Pwyllgor perthnasol, mae’n rhaid i’r 
Pwyllgor Craffu perthnasol ystyried unrhyw safbwyntiau a ddygir i’w 
sylw o dan y trefniadau hyn. 

(d) Pryd y bydd Cyfarfodydd ar Agor i’r Cyhoedd? 

Bydd pob cyfarfod ffurfiol ar agor i'r cyhoedd lle bynnag y bo modd yn 
amodol ar ofynion statudol. Mae’n rhaid gwahardd y cyhoedd o 
gyfarfodydd pryd bynnag y bo’n debygol y bydd gwybodaeth 
gyfrinachol yn cael ei datgelu. Ceir gwahardd y cyhoedd o 
gyfarfodydd lle y mae’n debygol y bydd gwybodaeth eithriedig yn cael 
ei datgelu. (Gweler Adran 14 paragraff 1.10 am ddiffiniad o 
wybodaeth eithriedig ac Adran 14 paragraff 1.11 am ddiffiniad o fudd y 
cyhoedd.) 

(dd) Gwneud Sylwadau/Cwynion 

(i) Caiff aelod o’r cyhoedd wneud sylw neu gwyno am 
wasanaethau’r cyngor trwy: 

(A) gysylltu â’i gynghorydd lleol; 

(B) cysylltu â’r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am 
y gwasanaeth; 

(C) cysylltu â’r Swyddog sy’n gyfrifol am ddarparu’r 
gwasanaeth neu ei reolwr; 

(CH) defnyddio gweithdrefn gwyno’r Cyngor; 

(D) cysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru yn 1 Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ. 
Rhif ffôn: 0300 790 0203 neu drwy’r wefan 
www.ombwdsmon.cymru 

(ii) Gellir gwneud sylwadau neu gwynion am Swyddog neu Aelod 
trwy: 

(A) Swyddog 
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Cysylltu â’r Swyddog neu reolwr y Swyddog. 

(B) Aelodau 

Os yw’r gŵyn yn erbyn Aelod, dylid ei chyfeirio at y 
Swyddog Monitro neu Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (manylion cyswllt uchod). 

(e) Ymgysylltu â Throsolwg a Chraffu 

(i) Caiff pob aelod o’r cyhoedd sy’n byw neu’n gweithio yn ardal y 
Cyngor gyflwyno eu safbwyntiau i Bwyllgor Craffu ar unrhyw 
fater sy’n cael ei ystyried gan y Pwyllgor hwnnw. Mae’n rhaid i 
Bwyllgor Craffu ystyried unrhyw safbwyntiau a ddygir i’w sylw 
gan aelod o’r cyhoedd. 

ii) Cyhoeddir Protocol Ymgysylltu â'r Cyhoedd Craffu sy'n nodi'r 
trefniadau ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd ar wefan y Cyngor. 

3.3 Cymryd Rhan – Aelodau 

Gall Aelodau gymryd rhan trwy: 

3.3.1 Awgrymu Eitemau Busnes ar gyfer yr Agenda 

Fel Aelod o’r Cyngor, mae gennych chi’r un hawliau ag aelodau’r cyhoedd. 
Yn ogystal â’r hawliau hyn, mae gennych chi’r hawliau canlynol hefyd: 

(a) Gall y Cyrff Aelodau yng Ngholofn A ofyn i’r Cyrff Aelodau yng 
Ngholofn B ystyried neu ailystyried mater. 

Colofn A Colofn B 

Y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd 

Y Cyngor 

Pwyllgor Craffu Y Bwrdd Gweithredol 
(Adran 7, paragraff 1.16) 

(b) Gall unrhyw Aelod gyflwyno Hysbysiad o Gynnig i’r Cyngor (Adran 4) a 
gofyn cwestiynau hefyd (Adran 4). 

3.3.2 Cymryd Rhan mewn Cyfarfodydd 

Mae gan Aelodau’r Cyngor yr hawl i fynychu unrhyw gyfarfod ffurfiol o’r 
Cyngor, ei bwyllgorau neu is-bwyllgorau neu’r Bwrdd Gweithredol. 

(a) Caiff Aelodau’r Cyngor fynychu a siarad mewn unrhyw gyfarfod lle y 
maent yn Aelodau o’r corff hwnnw. Lle nad ydynt yn Aelodau o’r corff 
hwnnw, mae eu presenoldeb a’u hawl i siarad yn ôl disgresiwn 
Cadeirydd y corff hwnnw. 
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(b) Mae gan Aelodau’r Bwrdd Gweithredol rôl arbennig i’w chyflawni yn y 
Cyngor. Mae ganddynt yr hawl i arfer unrhyw Swyddogaeth 
Weithredol cyn belled ag y bo’r Swyddogaeth Weithredol honno wedi’i 
dirprwyo iddynt. 

3.3.3 Sylwadau a Chwynion 

(a) Caiff Aelodau wneud sylwadau, yn amodol ar y cyfyngiadau a nodir yn 
y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau (Adran 18), ar unrhyw agwedd ar 
fusnes y Cyngor trwy: 

(i) siarad â Swyddogion; 

(ii) siarad â’r Arweinydd neu Aelod o’r Bwrdd Gweithredol; 

(iii) siarad â Chadeirydd Pwyllgor Craffu . 

(b) Os dymuna Aelod wneud cwyn am: 

(i) Swyddog 

Ceir defnyddio’r weithdrefn a amlinellir yn y Protocol ar 
Gysylltiadau Aelodau/Swyddogion (Adran 21). 

(ii) Aelod 

Ceir dilyn y weithdrefn a amlinellir yn Atodiad 3 (Gweithdrefn 
Adrodd Gyfrinachol i Aelodau) i Adran 18. 
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ADRAN 4 

4. Y CYNGOR LLAWN 

4.1 Cyflwyniad 

Cyfarfod ffurfiol o’r holl Gynghorwyr yw’r Cyngor Llawn. Mae’n ofynnol yn ôl y 
gyfraith i’r Cyngor Llawn wneud rhai penderfyniadau pwysig gan gynnwys gosod 
cyllideb y Cyngor a’i Dreth Gyngor a chymeradwyo nifer o gynlluniau a strategaethau 
allweddol sydd, gyda’i gilydd, yn ffurfio’r Fframwaith Polisi (a restrir isod). Mae’n 
gyfrifol am yr holl swyddogaethau nad ydynt yn gyfrifoldeb y Gweithrediaeth. Bydd yn 
cyflawni rhai swyddogaethau ei hun, ond bydd eraill yn cael eu dirprwyo i Bwyllgorau 
neu Swyddogion a enwir. 

4.2 Y Fframwaith Polisi 

Mae’r Fframwaith Polisi yn golygu’r cynlluniau a’r strategaethau canlynol: 

 Cynllun y Cyngor 

 Cynllun Trafnidiaeth Lleol 

 Cynllun Lles (Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus) 

 Cynlluniau ac addasiadau sydd gyda’i gilydd yn ffurfio’r Cynllun Datblygu Lleol 

 Y Cynllun Iaith Gymraeg 

 Y Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid 

 Strategaeth Tai 

 Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 

4.3 Y Cynllun Lles 

Mae’r Cynllun hwn yn disodli Cynllun Integredig Sengl a wnaeth disodli pedwar o’r 
cynlluniau a’r strategaethau presennol a ffurfiodd ran o’r Fframwaith Polisi, sef y 
Strategaeth Gymunedol, y Cynllun Plant a Phobl Ifanc, y Strategaeth Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Lles a Chynllun y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol. 

4.4 Y Gyllideb 

Mae’r gyllideb yn cynnwys dyrannu adnoddau ariannol i wahanol wasanaethau a 
phrosiectau, cronfeydd wrth gefn arfaethedig, sylfaen y Dreth Gyngor, gosod y Dreth 
Gyngor a phenderfyniadau yn ymwneud â rheoli gofyniad benthyca’r Cyngor, rheoli ei 
wariant cyfalaf a gosod terfynau trosglwyddo arian. Bydd y Cyngor Llawn yn pennu 
cyllideb refeniw gyffredinol a chyllideb gyfalaf gyffredinol y Cyngor ac unrhyw 
newidiadau i’r rhain. (Gweler Adran 15 i gael gwybod sut y gall y Cyngor newid y 
Fframwaith Polisi neu’r Gyllideb a gyfeirir ato i’w cymeradwyo gan y Gweithrediaeth.) 

4.5 Trosglwyddo Tir ar gyfer Tai 

Mae Trosglwyddo Tir ar gyfer Tai yn golygu cymeradwyo neu fabwysiadu ceisiadau 
(pa un a ydynt ar ffurf ddrafft ai peidio) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer 
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cymeradwyo rhaglen o waredu 500 neu fwy o adeiladau i unigolyn o dan Ddeddf 
Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993, neu i waredu tir a 
ddefnyddiwyd at ddibenion preswyl lle y mae angen cymeradwyaeth o dan adran 32 
neu 43 Deddf Tai 1985. 

4.6 Swyddogaethau’r Cyngor Llawn 

Dim ond y Cyngor Llawn a gaiff arfer y swyddogaethau canlynol: 

4.6.1 mabwysiadu a newid y Cyfansoddiad; 

4.6.2 cymeradwyo neu fabwysiadu’r Cynllun Lles, y Fframwaith Polisi, y gyllideb ac 
unrhyw gais i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o ran unrhyw Drosglwyddiad Tir 
ar gyfer Tai; 

4.6.3 yn amodol ar y weithdrefn frys a gynhwysir yn y Rheolau Gweithdrefnol 
Mynediad at Wybodaeth yn Adran 14 y Cyfansoddiad hwn, gwneud 
penderfyniadau am unrhyw fater wrth arfer Swyddogaeth Weithredol sy’n rhan 
o’r Fframwaith Polisi neu’r gyllideb lle y mae’r penderfynwr yn teimlo y dylid ei 
wneud mewn modd a fyddai’n groes i’r Fframwaith Polisi neu’n groes i/heb fod 
yn gwbl gydnaws â’r gyllideb; 

4.6.4 penodi a diswyddo’r Arweinydd; 

4.6.5 cytuno ar a/neu ddiwygio’r cylch gorchwyl ar gyfer Pwyllgorau, penderfynu ar 
eu cyfansoddiad a gwneud penodiadau iddynt (yn unol â Deddf Llywodraeth 
Leol a Thai 1989) oni bai y dirprwywyd y penodiadau gan y Cyngor; 

4.6.6 newid enw’r ardal neu cyflwyno rhyddfraint Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

4.6.7 gwneud neu gadarnhau penodiad Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig; 

4.6.8 gwneud, gwella, diddymu, ailddeddfu neu fabwysiadu is-ddeddfau, a 
hyrwyddo neu wrthwynebu gwneud deddfwriaeth leol neu Filiau Personol; 

4.6.9 yr holl Swyddogaethau Dewis Lleol a amlinellir yn Adran 13 y Cyfansoddiad 
hwn y mae’r Cyngor yn penderfynu y dylai ef ei hun ymgymryd â hwy yn 
hytrach na’r Bwrdd Gweithredol; a 

4.6.10 phob mater y mae’n rhaid eu neilltuo i’r Cyngor yn ôl y gyfraith. Er enghraifft, 
penodi Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a’r datganiad 
polisi tâl; 

4.6.11 penodi cynrychiolwyr i gyrff allanol heblaw bod y penodiad wedi’i ddirprwyo 
gan y Cyngor. 

4.7 Aelodaeth 

4.7.1 Bydd pob Aelod o’r Cyngor yn Aelodau o’r Cyngor Llawn. 

4.7.2 Nid yw dirprwyo’n bosibl yng nghyfarfodydd y Cyngor. 

4.7.3 Cadeirio’r Cyngor 

(a) Bydd y Cynghorydd a etholir yn flynyddol gan y Cyngor fel ei 
gadeirydd yn cael ei alw’n “Maer”. 
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(b)  Bydd  y  Maer  yn peidio â bod yn Faer  os  yw’n ymddiswyddo, yn cael  ei  
ddiswyddo trwy  bleidlais gan  y  Cyngor Llawn, yn peidio â bod yn Aelod  
o’r  Cyngor,  neu’n methu  â gweithredu fel  Aelod  o’r  Cyngor.   Bydd  yn 
parhau i weithredu fel  Cadeirydd  ar ôl  etholiad  nes bod ei  olynydd  
wedi’i  benodi.  

4.7.4  Rôl  a Swyddogaeth  y  Maer   

Bydd  gan  Faer  y  Cyngor  ac yn ei  (h)absenoldeb ef/hi,  y  Dirprwy  Faer,  y  rolau  
a’r  swyddogaethau canlynol:  

(a)  Rôl  Seremonïol  

Mae  Cadeirydd  y  Cyngor:  

(i)  yn arweinydd  dinesig  Bwrdeistref  Sirol  Wrecsam;  

(ii)  yn hyrwyddo buddiannau ac enw  da’r  Cyngor  a  Bwrdeistref  
Sirol  Wrecsam  yn gyffredinol  ac yn gweithredu fel  llysgennad ar  
gyfer  y  ddau;  ac  

(iii)  yn ymgymryd â gweithgareddau dinesig,  cymunedol  a 
seremonïol  ac yn meithrin hunaniaeth a  balchder  cymunedol.  

(b)  Cyfrifoldebau’r  Maer    

(i)  cynnal  a hyrwyddo diben  y  Cyfansoddiad,  a dehongli’r  
Cyfansoddiad  pan fo  angen;  

(ii)  llywyddu cyfarfodydd  y  Cyngor fel  bod modd  cynnal  ei  fusnes  
yn deg  ac  yn effeithlon  a  chan ystyried  hawliau  Cynghorwyr  a 
buddiannau’r  Gymuned;  

(iii)  sicrhau bod  cyfarfod  y  Cyngor yn fforwm  ar  gyfer  trafod  
materion  sy’n bwysig  i’r  gymuned  leol  ac  yn lle y  gall  Aelodau  
nad ydynt ar y  Bwrdd  Gweithredol  ddwyn y  Gweithrediaeth  a 
Chadeirydd   Pwyllgor i  gyfrif;  

(iv)  hyrwyddo cyfranogiad  y  cyhoedd yng  ngweithgareddau’r  
Cyngor;  

(v)  bod yn gydwybod y  Cyngor;  a  

(vi)  mynychu’r  cyfryw  swyddogaethau dinesig  a  seremonïol  ag  y  
mae’r  Cyngor  ac  ef/hi  yn penderfynu  sy’n briodol.    

4.8  Cyfarfodydd  y  Cyngor  

Ceir  tri  math o  gyfarfod  Cyngor:  

4.8.1  y  cyfarfod  blynyddol;  

4.8.2  cyfarfodydd  cyffredin; a  

4.8.3  chyfarfodydd  arbennig.  
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4.9  Rheolau Gweithdrefnol  a Thrafod  

Bydd  Rheolau  Gweithdrefnol  y  Cyngor a  gynhwysir  yn yr  Adrannau  isod  yn 
berthnasol  i  gyfarfodydd  y  Cyngor Llawn.  

4.10  Rheolau Gweithdrefnol  y  Cyngor –  Cyfarfod  Blynyddol y  Cyngor  

4.10.1  Amseru  a Busnes  

Mewn blwyddyn lle ceir  etholiad  cyffredin i  ddewis  cynghorwyr,  cynhelir  y  
cyfarfod  blynyddol  o fewn 21 diwrnod o ymddiswyddiad  y  cynghorwyr  sy’n 
ymadael.   Mewn unrhyw  flwyddyn arall,  cynhelir  y  cyfarfod  blynyddol  ym  mis 
Mawrth, mis Ebrill  neu fis  Mai.   Bydd  y  cyfarfod  blynyddol  yn:  

(a)  ethol  unigolyn i lywyddu os nad yw  Maer  na Dirprwy  Faer  y  Cyngor yn 
bresennol;  

(b)  ethol  Maer  y  Cyngor;  

(c)  ethol  Dirprwy  Maer  y  Cyngor;  

(ch)  cymeradwyo cofnodion  y  cyfarfod  diwethaf;  

(d)  derbyn unrhyw  gyhoeddiadau  gan  y  Maer  a/neu  Pennaeth y  
Gwasanaeth Cyflogedig;  

(dd)  ethol  Arweinydd  y  Cyngor, ac ei thrio lle y  penodwyd yr  Arweinydd  am 
gyfnod o  bedair  blynedd  yng  nghyfarfod blynyddol  cychwynnol  y  
Cyngor;  

(e)  cytuno y  nifer  o  Aelodau  i’w  penodi  i’r  Bwrdd  Gweithredol;  

(f)  penodi’r  Pwyllgorau Craffu,  Pwyllgor Safonau  a’r  cyfryw  bwyllgorau ac  
is-bwyllgorau eraill  ag  y  mae’r  Cyngor  yn ystyried  sy’n briodol  i  ymdrin  
â materion nad  ydynt wedi’u neilltuo  i’r  Cyngor nac yn Swyddogaethau 
Gweithredol  (fel  yr  amlinellir  yn Adran 13 y  Cyfansoddiad  hwn);  

(ff)  cytuno’r  cynllun  dirprwyo  neu fel  y  mae’r  Cyngor  yn cytuno  (fel  y’i  
hamlinellir  yn Adran 13 y  Cyfansoddiad  hwn);    

(g)  cymeradwyo rhaglen  o gyfarfodydd  cyffredin  y  Cyngor  ar  gyfer  y  
flwyddyn; ac  

(ng)  ystyried  unrhyw  fusnes a  nodir  yn y  rhybudd  sy’n ymgynnull  y  cyfarfod.   
   

4.10.2  Dethol  Cynghorwyr  ar Bwyllgorau  

Yn y  cyfarfod  blynyddol,  bydd  cyfarfod  y  Cyngor  yn:  

(a)  penderfynu  pa  bwyllgorau ac is-bwyllgorau i’w  sefydlu ar  gyfer  y  
flwyddyn fwrdeistrefol;  

(b)  penderfynu  ar  faint  a  chylch gorchwyl  y  pwyllgorau hynny;  
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(c)  penderfynu  ar  ddyrannu  seddau i grwpiau  gwleidyddol  yn unol  â’r  
rheolau  cydbwysedd gwleidyddol;  

(d)  gwneud  penodiadau  i  gyrff  allanol  ag  eithrio penodiadau  i  gyrff  a 
ddirprwywyd gan  y  Cyngor neu  sydd  yn weithredol  gan  y  Bwrdd  
Gweithredol.   

4.11  Cyfarfodydd  Cyffredin  

Cynhelir  cyfarfodydd  cyffredin y  Cyngor yn unol  â  rhaglen  y  penderfynir  arni  yng  
nghyfarfod  blynyddol  y  Cyngor.   Bydd  y  drefn busnes mewn cyfarfodydd  cyffredin fel  
a ganlyn:  

4.11.1  ethol  unigolyn i lywyddu os nad yw’r  Maer  na’r  Dirprwy  Faer  yn bresennol;  

4.11.2  derbyn unrhyw  ddatganiadau  o fuddiannau gan  Aelodau;  

4.11.3 derbyn unrhyw ddeisebau; 

4.11.4 derbyn cwestiynau gan y cyhoedd, a rhoi atebion iddynt, mewn perthynas â 
materion y mae’r Maer o’r farn eu bod yn berthnasol i swyddogaethau’r 
Cyngor; 

4.11.5 ymdrin â chwestiynau gan Aelodau yn unol â Rheol 4.19; 

4.11.6 ystyried cynigion; 

4.11.7 cymeradwyo cofnodion y cyfarfod diwethaf; 

4.11.8 derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer; 

4.11.9 derbyn adroddiad gan yr Arweinydd a derbyn cwestiynau ac atebion ar yr 
adroddiad; 

4.11.10derbyn adroddiad gan y Bwrdd Gweithredol a derbyn cwestiynau ac atebion 
ar yr adroddiad; 

4.11.11derbyn adroddiadau gan bwyllgorau’r Cyngor a derbyn cwestiynau ac atebion 
ar yr adroddiadau hynny; 

4.11.12derbyn adroddiadau ynglŷn â busnes trefniadau ar y cyd a sefydliadau allanol 
a derbyn cwestiynau ac atebion arnynt; a 

4.11.13ystyried unrhyw fusnes arall a nodwyd yn yr wŷs i’r cyfarfod, gan gynnwys 
ystyried cynigion gan y Bwrdd Gweithredol ynglŷn â Chyllideb a Fframwaith 
Polisi’r Cyngor, y Cynllun Integredig Sengl ac adroddiadau’r Pwyllgorau 
Craffu. 

4.12 Cyfarfodydd Arbennig 

4.12.1 Galw Cyfarfodydd Arbennig 

Caiff y Swyddog Priodol alw cyfarfodydd y Cyngor yn ychwanegol at 
gyfarfodydd cyffredin. Caiff y rhai a restrir isod wneud cais i’r Swyddog 
Priodol alw cyfarfodydd Cyngor ychwanegol: 
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(a)  y  Cyngor trwy  benderfyniad;  

(b)  Maer  y  Cyngor;  

(c)  unrhyw  bum  Aelod  o’r  Cyngor os  ydynt wedi  llofnodi  cais a gyflwynwyd 
i Faer  y  Cyngor  a’i  fod  ef/hi  wedi  gwrthod galw  cyfarfod  neu wedi  
methu  â galw  cyfarfod  o fewn saith diwrnod o gyflwyno’r  cais.  

4.12.2  Busnes  

Bydd  y  busnes sydd  i’w  gynnal  mewn cyfarfod  arbennig  yn gyfyngedig  i’r  
eitem neu’r  eitemau  busnes a geir  yn y  cais am  y  cyfarfod  arbennig ac ni  fydd  
cofnodion  blaenorol  nac adroddiadau  gan  bwyllgorau ac  ati yn cael  eu  
hystyried.   Fodd  bynnag,  caiff  y  Maer,  yn ôl  ei  (d)disgresiwn llwyr  ef/hi,  
ganiatáu  ymgymryd ag  eitemau busnes eraill  er mwyn cyflawni  busnes y  
Cyngor yn effeithlon.  

4.13  Amser,  Lleoliad  a Hyd Cyfarfodydd  

4.13.1  Amser  a Lleoliad  Cyfarfodydd  

Pennir  amser  a  lleoliad  cyfarfodydd  gan y  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  
Chwsmeriaid ac fe’u nodir  yn y  wŷs.  

4.13.2  Hyd Cyfarfodydd  

Mewn cyfarfod  cyffredin o’r  Cyngor,  pan  fydd  tair  awr  wedi  mynd  heibio ar  ôl  
i’r  cyfarfod  ddechrau,  bydd  y  Maer  yn gohirio’r  cyfarfod  yn syth ar  ôl  cwblhau’r  
eitem busnes sy’n cael  ei  thrafod  ar  y  pryd.   Bydd  busnes sy’n weddill  yn cael  
ei  drafod  ar  amser  a dyddiad  a bennir  gan  y  Maer.   Os  nad  yw  ef/hi  yn pennu  
dyddiad,  bydd  y  busnes sy’n weddill  yn cael  ei  drafod  yn y  cyfarfod  cyffredin 
nesaf.  

4.14  Rhybudd  am Gyfarfodydd  a Gwŷs iddynt  

Bydd  y  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a Chwsmeriaid  yn rhoi  rhybudd  i’r  cyhoedd  am  
amser  a lleoliad  unrhyw  gyfarfod  yn unol  â’r  Rheolau  Gweithdrefnol  Mynediad  at 
Wybodaeth  yn Adran 14.   O  leiaf  tri  diwrnod clir  cyn cyfarfod,  bydd  y  Prif  Swyddog  
Llywodraethu  a Chwsmeriaid yn anfon  gwŷs a lofnodwyd ganddo ef/ganddi  hi  at bob  
Aelod  o’r  Cyngor.   Bydd  y  wŷs yn rhoi  dyddiad,  amser  a lleoliad  pob cyfarfod  ac yn 
nodi’r  busnes sydd  i’w  drafod.   Bydd  hefyd yn cynnwys y  cyfryw  adroddiadau  sydd  ar 
gael.  

4.15  Cadeirydd  Cyfarfod  

Caiff  yr  unigolyn sy’n llywyddu’r  cyfarfod  arfer  unrhyw  bŵer neu ddyletswydd  a 
briodolir  i’r  Maer.   Pan  fo’r  rheolau  hyn yn berthnasol  i  gyfarfodydd  pwyllgor ac  is-
bwyllgor, dy lid cymryd bod cyfeiriadau  at  y  Maer  yn golygu cadeirydd  y  pwyllgor neu’r  
is-bwyllgor hwnnw.  

4.16  Cworwm  

Cworwm  cyfarfod  fydd  chwarter y  nifer  gyfan  o  Aelodau.   Yn  ystod  unrhyw  gyfarfod,  
os bydd  y  Maer  yn cyfrif  nifer  yr  Aelodau  sy’n bresennol  ac yn datgan  nad  oes 
cworwm  yn bresennol,  yna  bydd  y  cyfarfod  yn cael  ei  ohirio yn syth.  Bydd  busnes 
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sy’n weddill  yn  cael  ei  ystyried  ar amser  a  dyddiad  a bennir  gan  y  Maer.   Os nad  yw  
ef/hi  yn pennu  dyddiad,  bydd  y  busnes sy’n weddill  yn cael  ei  ystyried  yn y  cyfarfod  
cyffredin nesaf.  

4.17  Presenoldeb o   Bell  

Caniateir presenoldeb  o bell ym  mhob cyfarfod, pwyllgor ac is-bwyllgor ar yr 
amod bod y rhai sy'n cymryd rhan yn gallu siarad â'i gilydd a chael eu clywed  
ac mewn cyfarfodydd sy'n cael eu gweddarlledu i allu gweld a gweld ei gilydd  
hefyd.  
 

4.18   Deisebau gan  Aelodau’r  cyhoedd  
 

 4.18.1  Cyflwyniad  Deiseb  i  Aelod   

  Ar  gais Aelod  caiff  ddeiseb  a gyflwynwyd gan  yr  Aelod  i’r  Prif  Swyddog 
Llywodraethu  a Chwsmeriaid 5 diwrnod gwaith clir  cyn cyfarfod  cyffredin o’r 
Cyngor gael ei gyflwyno’n swyddogol i’r Maer yn y cyfarfod. Bydd y Maer yn 
derbyn y ddeiseb yn ffurfiol ar ran y Cyngor ac yn cadarnhau sut y bydd y 
Cyngor yn delio â’r ddeiseb. 

4.18.2  Cwmpas Deiseb  

 Gall  y  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a Chwsmeriaid wrthod cais i  gyflwyno  deiseb  
yn ffurfiol  mewn cyfarfod  y  Cyngor yn yr  achosion  isod:  

(a)   os nad yw’n ymwneud  â mater  y  mae’r  Cyngor  yn gyfrifol  amdano  neu 
sy’n effeithio ar  y  Bwrdeistref  Sirol;  

(b)  os yw’n ddifenwol,  yn wacsaw  neu’n sarhaus;  

(c)  os yw’n sylweddol  debyg  i  ddeiseb  a gyflwynwyd mewn cyfarfod  o’r  
Cyngor yn ystod  y  chwe mis diwethaf;  

(ch)  os yw’n cynnwys materion  barnwrol  neu led-farnwrol;  

(d)  os yw’n gofyn am  ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol  neu eithriedig.   
 
4.19  Cwestiynau gan  y  Cyhoedd  
 

4.19.1  Cyffredinol  

(a)  Caiff  aelodau’r  cyhoedd ofyn cwestiynau i Aelodau’r  Bwrdd  
Gweithredol  yng  nghyfarfodydd  cyffredin y  Cyngor.  

(b) Dylid cyfyngu’r amser a neilltuir ar gyfer cwestiynau gan y cyhoedd i 
30 munud. 

4.19.2 Trefn Cwestiynau 

Gofynnir cwestiynau yn y drefn y derbyniwyd rhybudd ohonynt, ond caiff y 
Maer gasglu cwestiynau tebyg at ei gilydd mewn grŵp. 
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4.19.3 Rhybudd o Gwestiynau 

Ceir gofyn cwestiwn dim ond os rhoddwyd rhybudd ohono trwy ei gyflwyno’n 
ysgrifenedig neu drwy bost electronig i’r Prif Swyddog Llyowdraethu a 
Chwsmeriaid ddim hwyrach na 5pm pump diwrnod gwaith clir (i.e. heb 
cynnwys penwythnosau na dyddiau gŵyl banc) cyn diwrnod y cyfarfod. Mae’n 
rhaid i bob cwestiwn gynnwys enw a chyfeiriad y sawl sy’n holi. 

4.19.4 Nifer y Cwestiynau 

Mewn unrhyw un cyfarfod, ni chaiff unrhyw unigolyn gyflwyno mwy nag un 
cwestiwn ac ni cheir gofyn mwy nag un cwestiwn o’r fath ar ran un sefydliad. 

4.19.5 Cwmpas Cwestiynau 

Caiff y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid wrthod cwestiwn: 

(a) os nad yw’n ymwneud â mater y mae’r Cyngor yn gyfrifol amdano neu 
sy’n effeithio ar y Bwrdeistref Sirol; 

(b) os yw’n ddifenwol, yn wacsaw neu’n sarhaus; 

(c) os yw’n sylweddol debyg i gwestiwn a gyflwynwyd mewn cyfarfod o’r 
Cyngor yn ystod y chwe mis diwethaf; 

(ch) os yw’n gofyn am ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol neu eithriedig. 

4.19.6 Cofnod o Gwestiynau 

(a) Bydd y Prif Swyddog Lywodraethu a Chwsmeriaid yn cofnodi pob 
cwestiwn mewn modd sydd ar gael i’r cyhoedd ei archwilio a bydd yn 
anfon copi o’r cwestiwn ar unwaith at y Cynghorydd y’i cyfeirir ato. 
Bydd cwestiynau a wrthodwyd yn cynnwys y rhesymau dros eu 
gwrthod. 

(b) Bydd copïau o’r holl gwestiynau yn cael eu dosbarthu i bob 
Cynghorydd a byddant ar gael i’r cyhoedd sy’n mynychu’r cyfarfod. 

4.19.7 Gofyn y Cwestiwn yn y Cyfarfod 

Bydd y Maer yn gwahodd y sawl sy’n holi i ofyn y cwestiwn i’r Cynghorydd a 
enwyd yn y rhybudd. Os nad yw’r sawl a gyflwynodd gwestiwn ysgrifenedig 
yn gallu bod yn bresennol, caiff ofyn i’r Maer ofyn y cwestiwn ar ei ran. Caiff y 
Maer ofyn y cwestiwn ar ran y sawl sy’n holi, nodi y bydd ateb ysgrifenedig yn 
cael ei roi neu benderfynu, yn absenoldeb y sawl sy’n holi, na fydd y cwestiwn 
yn derbyn sylw. 

4.19.8 Cwestiwn Atodol 

Caiff unigolyn sydd wedi gofyn cwestiwn yn bersonol ofyn un cwestiwn atodol 
heb roi rhybudd i’r Cynghorydd a atebodd ei gwestiwn gwreiddiol. Mae’n 
rhaid i gwestiwn atodol godi’n uniongyrchol o’r cwestiwn gwreiddiol neu’r 
ymateb. Caiff y Maer wrthod cwestiwn atodol ar unrhyw un o’r seiliau a osodir 
yn Rheol 4.19.5 uchod. 
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4.19.9 Atebion Ysgrifenedig 

Bydd unrhyw gwestiwn na ellir ymdrin ag ef yn ystod yr amser a neilltuwyd i’r 
cyhoedd ofyn cwestiynau, naill ai oherwydd diffyg amser neu oherwydd nad 
oedd y Cynghorydd y bwriadwyd gofyn y cwestiwn iddo yn bresennol, yn 
derbyn sylw trwy ateb ysgrifenedig o fewn 10 diwrnod gwaith i’r cyfarfod. 

4.19.10 Cyfeirio Cwestiwn at y Bwrdd Gweithredol neu Bwyllgor 

Oni bai bod y Maer yn penderfynu fel arall, ni fydd trafodaeth yn cael ei 
chynnal ar unrhyw gwestiwn, ond caiff unrhyw Aelod gynnig bod mater a 
godwyd gan gwestiwn yn cael ei gyfeirio at y Bwrdd Gweithredol neu’r 
pwyllgor neu’r is-bwyllgor priodol. Pan fydd wedi’i eilio, bydd cynnig o’r fath 
yn destun pleidlais heb drafodaeth. 

4.20 Cwestiynau gan Aelodau 

4.20.1 Ynglŷn ag Adroddiadau’r Bwrdd Gweithredol neu Bwyllgorau 

Caiff Aelod o’r Cyngor, heb roi rhybudd, ofyn unrhyw gwestiwn i’r Arweinydd, 
Aelod Arweiniol neu Gadeirydd Pwyllgor sy’n codi’n uniongyrchol o eitem yn 
adroddiad y Bwrdd Gweithredol neu Bwyllgor, pan fo’r eitem honno’n cael ei 
derbyn neu ei hystyried gan y Cyngor. 

4.20.2 Cwestiynau yn y Cyngor Llawn y rhoddwyd Rhybudd ohonynt 

Yn amodol ar Reol 4.20.4 caiff Aelod o’r Cyngor ofyn cwestiwn i’r: 

(a) Maer; 

(b) Aelod Arweiniol; 

(c) cadeirydd unrhyw bwyllgor neu is-bwyllgor; 

ynglŷn ag unrhyw fater y mae gan y Cyngor bwerau neu ddyletswyddau yn ei 
gylch neu sy’n effeithio ar Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

4.20.3 Cwestiynau mewn Pwyllgorau ac Is-bwyllgorau y rhoddwyd Rhybudd ohonynt 

Yn amodol ar Reol 4.20.4, caiff Aelod o bwyllgor neu is-bwyllgor ofyn 
cwestiwn i gadeirydd y pwyllgor neu’r is-bwyllgor hwnnw ynglŷn ag unrhyw 
fater y mae gan y Cyngor bwerau neu ddyletswyddau yn ei gylch neu sy’n 
effeithio ar y sir bwrdeistref ac sydd o fewn cylch gorchwyl y pwyllgor neu’r is-
bwyllgor hwnnw. 

4.20.4 Rhybudd o Gwestiynau 

Caiff Aelod ofyn cwestiwn o dan Reol 4.20.2 neu 4.20.3: 

(a) os yw wedi rhoi o leiaf tri diwrnod gwaith clir o rybudd ysgrifenedig neu 
drwy bost electroneg o’r cwestiwn i’r Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid; neu 

(b) os yw’r cwestiwn yn ymwneud â materion brys, a bod ganddo/ganddi 
ganiatâd y Maer neu’r Aelod y bwriedir gofyn y cwestiwn iddo a bod 
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cynnwys y cwestiwn yn cael ei roi i’r Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid erbyn 10 o’r gloch ar ddiwrnod y cyfarfod. 

4.20.5 Nifer Fwyaf o Gwestiynau 

Caiff Aelod ofyn un cwestiwn yn unig o dan Reol 4.20.2 neu 4.20.3 ac eithrio 

gyda chaniatâd y Maer, cadeirydd y pwyllgor neu’r is-bwyllgor. Y nifer mwyaf o 

gwestiynau y gellir eu gofyn mewn unrhyw gyfarfod o'r Cyngor Llawn yw 5 ac 
os yw nifer y cwestiynau yn fwy na 5, bydd y cwestiynau i'w gofyn yn cael eu 
penderfynu drwy bleidlais i'w chynnal gan y Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid. 

4.20.6 Trefn Cwestiynau 

Bydd cwestiynau y rhoddwyd rhybudd ohonynt o dan Reol 4.20.2 neu 4.20.3 
yn cael eu gofyn yn y drefn a bennir gan y Maer, cadeirydd y pwyllgor neu’r is-
bwyllgor. 

4.20.7 Cynnwys Cwestiynau 

Mae’n rhaid i gwestiynau o dan Reol 4.20.2 neu 4.20.3 ym marn y Maer 
neu’r cadeirydd: 

(a) beidio â chynnwys unrhyw fynegiadau o farn; 

(b) fod yn berthnasol i faterion y mae gan y Cyngor bolisi arnynt neu y 
gallai bennu polisi arnynt; 

(c) beidio ag ymwneud â chwestiynau ynglŷn â ffaith. 

4.20.8 Ymateb 

Caiff ateb fod ar ffurf: 

(a) ateb llafar uniongyrchol yn y cyfarfod; 

(b) pan fo’r wybodaeth a ddymunir mewn cyhoeddiad gan y Cyngor neu 
waith cyhoeddedig arall, cyfeiriad at y cyhoeddiad hwnnw; neu 

(c) pan na ellir ymateb yn gyfleus ar lafar, ateb ysgrifenedig a ddosberthir 
o fewn deg niwrnod i’r sawl sy’n holi. 

4.20.9 Cwestiwn Atodol 

Caiff Aelod sy’n gofyn cwestiwn o dan Reol 4.20.2 neu 4.20.3 ofyn un 
cwestiwn atodol heb roi rhybudd i’r Aelod y gofynnwyd y cwestiwn cyntaf iddo. 
Mae’n rhaid i’r cwestiwn atodol godi’n uniongyrchol o’r cwestiwn gwreiddiol 
neu’r ymateb. 

4.20.10 Hyd Areithiau 

Caiff Aelod sy’n gofyn cwestiwn o dan Reol 4.20.2 neu 4.20.3 ac Aelod sy’n 
ateb cwestiwn o’r fath siarad am ddim mwy na 5 munud oni bai bod y 
Cadeirydd yn cydsynio i gyfnod hwy. 
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4.20.11 Yr Amser a Ganiateir ar gyfer Cwestiynau yng Nghyfarfodydd y Cyngor 

(a) Ni chaiff yr amser a ganiateir ar gyfer ystyried cwestiynau a 
gyflwynwyd o dan 4.20.2 , heb gydsyniad y Cyngor, fod yn fwy na 
ugain munud. 

(b) Ar ddiwedd yr ateb i’r cwestiwn sy’n cael ei ystyried pan fydd ugain 
munud wedi dod i ben (neu’r cyfryw gyfnod hwy a ganiatawyd gan y 
Cyngor) o’r adeg y dechreuodd yr holwr cyntaf siarad, bydd y Maer yn 
dod â’r cwestiynau i ben. 

(c) Ymatebir i unrhyw gwestiynau sy’n weddill yn ysgrifenedig cyn cyfarfod 
cyffredin nesaf y Cyngor. 

4.21 Cynigion y rhoddir Rhybudd ohonynt 

4.21.1 Rhybudd 

Ac eithrio cynigion y gellir eu cyflwyno heb rybudd o dan Reol 4.22 ac mewn 
achosion brys, mae’n rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig neu trwy bost 
electroneg o bob cynnig i’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid 10 
diwrnod cyn y cyfarfod o’r Cyngor y bwriedir ei ystyried ynddo. Bydd cynigion 
a dderbyniwyd yn cael eu cofnodi mewn modd sydd ar gael i’r cyhoedd ei 
archwilio. 

4.21.2 Rhestru Cynnig yn yr Agenda 

Bydd cynigion y rhoddwyd rhybudd ohonynt yn cael eu rhestru yn yr agenda 
yn y drefn a bennir gan y Maer. 

4.21.3 Cwmpas 

(a) Mae’n rhaid i gynigion ymwneud â materion y mae’r Cyngor yn gyfrifol 
amdanynt neu sy’n effeithio ar les ardal weinyddol y Cyngor. 

(b) Os yw testun unrhyw gynnig y rhoddwyd rhybudd priodol ohono yn 
dod o fewn plwyf y Bwrdd Gweithredol neu unrhyw Bwyllgor neu 
Bwyllgorau rhaid iddo, ar ôl cael ei gynnig a'i eilio, ei gyfeirio heb 
drafodaeth at y cyfryw Bwyllgor neu Bwyllgorau, neu at unrhyw 
Bwyllgor neu Bwyllgorau y gall y Cyngor benderfynu, i'w ystyried a'i 
adrodd. Ar yr amod y gall y Cadeirydd, os yw ef / hi yn ystyried ei bod 
yn gyfleus ac yn ffafriol i rannu’r busnes, ganiatáu i'r cynnig gael ei 
drin yn y cyfarfod y caiff ei ddwyn ger ei fron. 

4.21.4 Cynnig i Ddiswyddo’r Arweinydd 

(a) Ni ellir cyflwyno cynnig i ddiswyddo’r Arweinydd oni bai bod y rhybudd 
o’r cynnig yn cael ei lofnodi gan nifer o gynghorwyr sy’n gyfwerth â 
15% o leiaf o gyfanswm nifer y cynghorwyr ar y Cyngor ac sy’n 
cynnwys cynghorwyr o ddau grŵp gwleidyddol o leiaf. Gweler Adran 
6.3.2. 

(b) Er mwyn i gynnig o’r fath gael ei dderbyn, mae’n rhaid iddo gael 
cefnogaeth o leiaf ddwy ran o dair o’r Aelodau hynny sy’n pleidleisio ac 
yn bresennol yn yr ystafell ar yr adeg y gofynnwyd y cwestiwn. 
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(c) Ni ellir cyflwyno cynnig i ddiswyddo’r Arweinydd fwy nag unwaith 
mewn unrhyw gyfnod treigl o 12 mis. 

4.21.5 Un Cynnig fesul Aelod 

Ni chaiff unrhyw Aelod roi rhybudd o fwy nag un cynnig ar gyfer unrhyw 
gyfarfod o’r Cyngor, ac eithrio gyda chaniatâd y Maer. 

4.21.6 Yr Amser a Ganiateir ar gyfer Cynigion 

Ni chaiff yr amser a ganiateir ar gyfer ystyried cynigion o dan y Rheol hon, 
heb gydsyniad y Cyngor, fod yn fwy na deugain munud. Ar ddiwedd yr araith 
a draddodir pan fydd ddeugain munud wedi dod i ben (neu’r cyfryw gyfnod 
hwy y mae’r Cyngor wedi cydsynio iddo) o ddechrau’r adeg yr ystyriodd y 
Cyngor y cynnig cyntaf o’r fath, bydd y Cadeirydd yn cynnal pleidlais, heb 
drafodaeth bellach, ar yr holl gwestiynau sy’n angenrheidiol i gwblhau’r cynnig 
sy’n cael ei drafod, yn amodol ar y canlynol: 

(a) os yw’r araith sydd i’w chwblhau yn araith sy’n cyflwyno cynnig, bydd y 
Maer yn caniatáu i’r cynnig gael ei eilio’n ffurfiol (heb sylwadau); 

(b) os yw’r araith sydd i’w chwblhau yn araith sy’n cynnig gwelliant, bydd y 
Maer yn caniatáu i’r gwelliant gael ei eilio’n ffurfiol (heb sylwadau) a 
chaiff y sawl sy’n cyflwyno’r cynnig arfer ei hawl i ymateb; ac 

(c) fel arall, bydd y Maer yn caniatáu i’r sawl sy’n cyflwyno’r cynnig arfer ei 
hawl i ymateb. 

Bydd unrhyw gynigion sy’n weddill a gyflwynwyd o dan y Rheol hon yn cael 
eu gohirio tan gyfarfod cyffredin nesaf y Cyngor ac ymdrinnir â hwy yn y 
cyfarfod hwnnw yn yr un drefn a chyn unrhyw gynigion eraill y rhoddwyd 
rhybudd ohonynt ar gyfer y cyfarfod hwnnw. 

4.22 Cynigion Heb Rybudd 

Ceir cyflwyno’r cynigion canlynol heb rybudd: 

4.22.1 penodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod y cyflwynir y cynnig ynddo; 

4.22.2 mewn perthynas â chywirdeb y cofnodion; 

4.22.3 newid trefn busnes yr agenda; 

4.22.4 atgyfeirio rhywbeth i gorff neu unigolyn priodol; 

4.22.5 penodi pwyllgor neu Aelod sy’n codi o eitem ar y wŷs ar gyfer y cyfarfod; 

4.22.6 derbyn adroddiadau neu fabwysiadu argymhellion gan bwyllgorau, 
Swyddogion ac unrhyw benderfyniadau yn deillio ohonynt; 

4.22.7 tynnu cynnig yn ôl; 

4.22.8 gwella cynnig; 

4.22.9 symud ymlaen i’r busnes nesaf; 

D 12 



        

    

    

         

          
 

          
     

            
 

  

         

           
       

     

            
          

   

          
   

  

         
          

    

             

             
 

      

          
    

     

        
 

4.22.10 bod y cwestiwn yn awr yn cael ei ofyn; 

4.22.11 gohirio trafodaeth; 

4.22.12 gohirio cyfarfod; 

4.22.13 atal un o Reolau Gweithdrefnol penodol y Cyngor; 

4.22.14 gwahardd y cyhoedd a’r wasg yn unol â’r Rheolau Gweithdrefnol Mynediad 
at Wybodaeth; 

4.22.15 peidio â chlywed mwy gan Aelod a enwyd o dan 4.29.3 neu ei (g)wahardd 
o’r cyfarfod o dan 4.29.4; a 

4.22.16 rhoi caniatâd y Cyngor lle y mae ei ganiatâd yn ofynnol gan y Cyfansoddiad 
hwn. 

4.23 Rheolau Trafod 

4.23.1 Dim Areithiau nes bod Cynnig yn cael ei Eilio 

Ni cheir rhoi unrhyw areithiau ar ôl i’r cynigiwr gyflwyno cynnig ac esbonio ei 
ddiben nes bod y cynnig wedi cael ei eilio. 

4.23.2 Hawl i Fynnu Cynnig Ysgrifenedig 

Oni bai bod rhybudd eisoes wedi’i roi o’r cynnig, caiff y Maer fynnu ei fod yn 
cael ei nodi’n ysgrifenedig a’i roi iddo ef/iddi hi cyn iddo gael ei drafod. 

4.23.3 Araith yr Eilydd 

Wrth eilio cynnig neu ddiwygiad, caiff Aelod gadw ei araith tan yn 
ddiweddarach yn y drafodaeth. 

4.23.4 Cynnwys a Hyd Areithiau 

Bydd Aelod yn cyfeirio ei araith at y cwestiwn dan sylw neu at bwynt o drefn 
neu esboniad personol. Ni fydd unrhyw araith yn para mwy na 5 munud ac 
eithrio ar gyfer: -

(a) Aelod yn cyflwyno cynnig a all siarad am ddim mwy na 10 munud; a 

(b) un siaradwr sy’n gwrthwynebu cynnig a all siarad am ddim mwy na 10 
munud. 

4.23.5 Pryd y caiff Aelod Siarad Eto 

Ni chaiff Aelod sydd wedi siarad ynghylch cynnig siarad eto tra bod y cynnig 
hwnnw’n destun trafodaeth, ac eithrio i: 

(a) siarad unwaith ynghylch gwelliant a gynigiwyd gan Aelod arall; 

(b) cynnig gwelliant ychwanegol os cafodd y cynnig ei ddiwygio ers iddo 
siarad ddiwethaf; 
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(c) os oedd ei araith gyntaf yn ymwneud â gwelliant a gynigiwyd gan 
Aelod arall, siarad ynghylch y prif fater (pa un a dderbyniwyd y 
diwygiad y siaradodd yn ei gylch ai peidio); 

(ch) arfer yr hawl i ymateb; 

(d) codi pwynt o drefn; a 

(dd) rhoi esboniad personol. 

4.23.6 Gwelliannau i Gynigion 

(a) Mae’n rhaid i welliant i gynnig fod yn berthnasol i’r cynnig ac fe’i gwneir 
naill ai i: 

(i) atgyfeirio’r mater i gorff neu unigolyn priodol i’w ystyried neu ei 
ailystyried; 

(ii) ddileu geiriau; 

(iii) ddileu geiriau a chynnwys neu ychwanegu geiriau eraill; neu 

(iv) gynnwys neu ychwanegu geiriau 

cyn belled ag nad yw effaith 4.23.6(a)(ii) i 4.23.6(a)(iv) yn negyddu’r 
cynnig. 

(b) Dim ond un gwelliant y ceir ei gynnig a’i drafod ar unrhyw un adeg. Ni 
cheir cynnig unrhyw welliant ychwanegol nes bod penderfyniad wedi’i 
wneud ynglŷn â’r gwelliant sy’n cael ei drafod. 

(c) Os na dderbynnir gwelliant, ceir cynnig gwelliannau eraill i’r cynnig 
gwreiddiol. 

(ch) Os derbynnir gwelliant, bydd y cynnig fel y cafodd ei ddiwygio yn 
disodli’r cynnig gwreiddiol. Yna daw hwn yn gynnig gwreiddiol y bydd 
unrhyw welliannau ychwanegol yn cael eu cynnig iddo. 

(d) Ar ôl i welliant gael ei dderbyn, bydd y Maer yn darllen y cynnig wedi’i 
wella cyn derbyn unrhyw ddiwygiadau pellach neu, os nad oes rhai, yn 
ei roi gerbron pleidlais. 

4.23.7 Newid Cynnig 

(a) Caiff Aelod newid cynnig y mae wedi rhoi rhybudd ohono gyda 
chaniatâd y cyfarfod. Bydd caniatâd y cyfarfod yn cael ei roi heb 
drafodaeth. 

(b) Caiff Aelod newid cynnig y mae wedi’i gyflwyno heb roi rhybudd gyda 
chaniatâd y cyfarfod a’r eilydd. Bydd caniatâd y cyfarfod yn cael ei roi 
heb drafodaeth. 

(c) Dim ond newidiadau y gellid eu gwneud fel diwygiad y ceir eu gwneud. 
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4.23.8 Tynnu Cynnig yn Ôl 

Caiff Aelod dynnu’n ôl cynnig a gyflwynwyd ganddo/ganddi gyda chaniatâd y 
cyfarfod a’r eilydd. Bydd caniatâd y cyfarfod yn cael ei roi heb drafodaeth. Ni 
chaiff unrhyw Aelod siarad ynghylch y cynnig ar ôl i’r cynigiwr ofyn am 
ganiatâd i’w dynnu’n ôl oni bai y gwrthodir caniatâd. 

4.23.9 Hawl i Ymateb 

(a) Mae gan y sawl a gyflwynodd y cynnig yr hawl i ymateb ar ddiwedd y 
drafodaeth ynghylch y cynnig, yn union cyn iddo gael ei roi gerbron 
pleidlais. 

(b) Os cynigir gwelliant, mae gan y sawl a gyflwynodd y cynnig gwreiddiol 
yr hawl i ymateb ar ddiwedd y drafodaeth ynghylch y gwelliant, ond ni 
chaiff siarad yn ei gylch fel arall. 

(c) Nid oes gan y sawl a gyflwynodd y gwelliant yr hawl i ymateb i’r 
drafodaeth ynghylch ei welliant ef/hi. 

4.23.10 Cynigion y ceir eu Cyflwyno yn Ystod Trafodaeth 

Pan fydd cynnig yn destun trafodaeth, ni cheir cyflwyno unrhyw gynnig arall 
ac eithrio’r cynigion gweithdrefnol canlynol: 

(a) tynnu cynnig yn ôl; 

(b) gwella cynnig; 

(c) symud ymlaen i’r busnes nesaf; 

(ch) bod y cwestiwn yn awr yn cael ei ofyn; 

(d) gohirio trafodaeth; 

(dd) gohirio cyfarfod; 

(e) gwahardd y cyhoedd a’r wasg yn unol â’r Rheolau Gweithdrefnol 
Mynediad at Wybodaeth; a 

(f) pheidio â chlywed mwy gan Aelod a enwyd o dan 4.29.3 neu ei 
(g)wahardd o’r cyfarfod o dan Reol 4.29.4 . 

4.23.11 Cynigion Cau 

(a) Caiff Aelod gyflwyno, heb roi sylwadau, y cynigion canlynol ar ddiwedd 
araith Aelod arall; 

(i) symud ymlaen i’r busnes nesaf; 

(ii) bod y cwestiwn yn awr yn cael ei ofyn; 

(iii) gohirio trafodaeth; neu 

(iv) ohirio cyfarfod. 
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(b) Os bydd cynnig i symud ymlaen i’r busnes nesaf yn cael ei eilio a bod 
y Maer o’r farn bod yr eitem wedi’i thrafod yn ddigonol, bydd yn rhoi 
hawl i ymateb i’r sawl a gyflwynodd y cynnig gwreiddiol ac yna’n rhoi’r 
cynnig gweithdrefnol i bleidlais. 

(c) Os bydd cynnig bod y cwestiwn yn awr gael ei ofyn yn cael ei eilio a 
bod y Maer o’r farn bod yr eitem wedi’i thrafod yn ddigonol, bydd yn 
rhoi’r cynnig gweithdrefnol i bleidlais. Os caiff ei dderbyn, bydd yn rhoi 
hawl i ymateb i’r sawl a gyflwynodd y cynnig gwreiddiol cyn rhoi ei 
gynnig ef/ei chynnig hi gerbron pleidlais. 

(ch) Os bydd cynnig i ohirio’r drafodaeth neu’r cyfarfod yn cael ei eilio a 
bod y Cadeirydd o’r farn nad yw’r eitem wedi’i thrafod yn ddigonol ac 
na ellir gwneud hynny’n rhesymol ar yr achlysur hwnnw, bydd yn rhoi’r 
cynnig gweithdrefnol gerbron pleidlais heb roi hawl i ymateb i’r sawl a 
gyflwynodd y cynnig gwreiddiol. 

4.23.12 Pwynt o Drefn 

Pwynt o drefn yw cais gan Aelod i’r Maer ddyfarnu ynglŷn ag afreoleidd-dra 
honedig yng ngweithdrefn y cyfarfod. Caiff Aelod godi pwynt o drefn ar 
unrhyw adeg. Bydd y Maer yn gwrando arno/arni ar unwaith. Caiff pwynt o 
drefn ymwneud yn unig â honiad o dorri Rheolau Gweithdrefnol y Cyngor 
neu’r gyfraith. Mae’n rhaid i’r Aelod nodi’r rheol neu’r gyfraith a’r ffordd y 
mae’n ystyried y’i torrwyd. Bydd dyfarniad y Maer ynglŷn â’r mater yn 
derfynol. 

4.23.13 Esboniad Personol 

Caiff Aelod roi esboniad personol ar unrhyw adeg. Caiff esboniad personol 
ymwneud yn unig â rhyw ran berthnasol o araith gynharach gan yr Aelod a 
allai ymddangos fel pe bai wedi’i chamddeall yn y drafodaeth bresennol. 
Bydd dyfarniad y Maer ynglŷn â derbynioldeb esboniad personol yn derfynol. 

4.24 Penderfyniadau a Chynigion Blaenorol 

4.24.1 Cynnig i Ddiddymu Penderfyniad Blaenorol 

Ni ellir cyflwyno cynnig neu welliant i ddiddymu penderfyniad a wnaed mewn 
cyfarfod o’r Cyngor o fewn y chwe mis diwethaf oni bai bod y rhybudd o’r 
cynnig yn cael ei lofnodi gan o leiaf pymtheg Aelod, ac eithrio yn achos 
gwybodaeth newydd sy’n dod i’r amlwg. 

4.24.2 Cynnig sy’n Debyg i Un a Wrthodwyd yn Flaenorol 

Ni ellir cyflwyno cynnig neu welliant sy’n debyg i un a wrthodwyd mewn 
cyfarfod o’r Cyngor yn ystod y chwe mis diwethaf oni bai bod y rhybudd o’r 
cynnig yn cael ei lofnodi gan o leiaf pymtheg Aelod. Pan fydd y cynnig neu’r 
gwelliant wedi derbyn sylw, ni all unrhyw un gyflwyno cynnig neu welliant 
tebyg am chwe mis. 
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4.25 Pleidleisio 

4.25.1 Mwyafrif 

Oni bai bod y Cyfansoddiad hwn yn darparu’n wahanol, penderfynir ar unrhyw 
fater gan fwyafrif syml o’r Aelodau hynny sy’n pleidleisio ac yn bresennol yn yr 
ystafell ar yr adeg y gofynnwyd y cwestiwn. 

4.25.2 Pleidlais Fwrw’r Maer 

Os oes nifer gyfartal o bleidleisiau o blaid ac yn erbyn, bydd gan y Maer ail 
bleidlais neu bleidlais fwrw. Ni fydd cyfyngiad ar sut y bydd y Maer yn dewis 
arfer pleidlais fwrw. 

4.25.3 Dull Pleidleisio 

Oni bai y mynnir pleidlais gofrestredig o dan 4.25.4 , bydd y Maer yn cymryd y 
bleidlais trwy godi dwylo, neu os nad oes anghytundeb, trwy gadarnhad y 
cyfarfod. 

4.25.4 Pleidlais Gofrestredig 

Os bydd o leiaf deg o Aelodau sy’n bresennol yn y cyfarfod yn mynnu, bydd yr 
enwau o blaid ac yn erbyn y cynnig neu’r gwelliant neu sy’n ymatal rhag 
pleidleisio yn cael eu cofnodi’n ysgrifenedig a’u cynnwys yn y cofnodion. 

4.25.5 Yr Hawl i Fynnu bod Pleidlais Unigol yn cael ei Chofnodi 

Pan fydd unrhyw Aelod yn gofyn am hynny yn syth ar ôl y bleidlais, bydd ei 
bleidlais ef/ei phleidlais hi yn cael ei chofnodi felly yn y cofnodion i ddangos 
pa un a bleidleisiodd o blaid neu yn erbyn y cynnig neu a ymatalodd rhag 
pleidleisio. 

4.25.6 Pleidlais Gudd 

Os bydd o leiaf deg o Aelodau sy’n bresennol yn y cyfarfod yn mynnu, bydd y 
bleidlais yn cael ei wneud trwy bleidlais gudd. Bydd y Maer yn cyhoeddi 
canlyniad y bleidlais cyn gynted ag y bo’r canlyniad yn wybyddus. 

4.25.7 Pleidleisio ar Benodiadau 

Os enwebir mwy na dau unigolyn ar gyfer unrhyw swydd sydd i’w llenwi ac nid 
oes mwyafrif clir o bleidleisiau o blaid un unigolyn, yna bydd enw’r unigolyn 
sydd â’r nifer leiaf o bleidleisiau yn cael ei ddileu o’r rhestr a phleidlais newydd 
yn cael ei chynnal. Bydd y broses yn parhau hyd nes y ceir mwyafrif o 
bleidleisiau dros un unigolyn. 

4.26 Cofnodion 

4.26.1 Llofnodi’r Cofnodion 

Bydd y Maer yn llofnodi cofnodion y trafodion yn y cyfarfod addas nesaf. 
Bydd y Maer yn cynnig bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn cael eu llofnodi 
yn gofnod cywir. Yr unig ran o’r cofnodion y gellir ei thrafod yw eu cywirdeb. 
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4.26.2 Dim Gofyniad i Lofnodi Cofnodion Cyfarfod Blaenorol mewn Cyfarfod 
Arbennig 

O ran unrhyw gyfarfod, pan fydd y cyfarfod nesaf at ddiben llofnodi’r 
cofnodion yn gyfarfod a alwyd o dan baragraff 3 Atodlen 12 Deddf 
Llywodraeth Leol 1972 (cyfarfod arbennig), yna bydd y cyfarfod dilynol nesaf 
(sef cyfarfod a alwyd heblaw o dan y paragraff hwnnw) yn cael ei drin fel 
cyfarfod addas at ddibenion paragraff 41(1) a (2) Atodlen 12 yn ymwneud â 
llofnodi cofnodion. 

4.26.3 Ffurf Cofnodion 

Bydd cofnodion yn cynnwys yr holl gynigion a gwelliannau yn y ffurf a’r drefn 
y’u cymerwyd gan y Maer. 

4.27 Cofnod o Bresenoldeb 

Mae’n rhaid i’r holl Aelodau sy’n bresennol yn ystod cyfarfod cyfan neu ran ohono 
lofnodi eu henwau ar y dalenni presenoldeb cyn diwedd pob cyfarfod er mwyn 
cynorthwyo â’r cofnod presenoldeb. 

4.28 Gwahardd y Cyhoedd 

Ceir gwahardd aelodau’r cyhoedd a’r wasg dim ond yn unol â’r Rheolau 
Gweithdrefnol Mynediad at Wybodaeth yn Adran 14 y Cyfansoddiad hwn neu 4.30 
(Aflonyddwch gan y Cyhoedd). 

4.29 Ymddygiad Aelodau 

4.29.1 Siarad mewn Cyfarfodydd 

Pan fydd Aelod yn siarad yn y Cyngor Llawn mae’n rhaid iddo ef/iddi hi, os 
galla ef/hi, sefyll ac annerch y cyfarfod trwy’r Maer. Os bydd mwy nag un 
Aelod yn mynegi eu bod yn bwriadu siarad, bydd y Maer yn gofyn i un siarad. 
Mae’n rhaid i Aelodau eraill aros yn dawel tra bod Aelod yn siarad oni bai eu 
bod yn dymuno codi pwynt o drefn neu roi esboniad personol. 

4.29.2 Y Cadeirydd yn Sefyll 

Pan fydd y Maer yn sefyll yn ystod trafodaeth, mae’n rhaid i unrhyw Aelod 
sy’n siarad ar y pryd fod yn dawel ac eistedd i lawr. Bydd y cyfarfod yn dawel. 

4.29.3 Peidio â Chlywed Mwy gan Aelod 

Os bydd Aelod yn diystyru dyfarniad y Maer yn gyson trwy ymddwyn yn 
amhriodol neu’n llesteirio busnes yn fwriadol, caiff y Maer gynnig na ddylid 
clywed mwy gan yr Aelod. Os caiff y cynnig ei eilio, cynhelir pleidlais arno 
heb drafodaeth. 

4.29.4 Gofyn i Aelod Adael y Cyfarfod 

Os bydd yr Aelod yn parhau i ymddwyn yn amhriodol ar ôl i gynnig o’r fath 
gael ei dderbyn, caiff y Maer gynnig bod yr Aelod yn gadael y cyfarfod neu fod 
y cyfarfod yn cael ei ohirio am gyfnod penodol. Os caiff y cynnig ei eilio, 
cynhelir pleidlais arno heb drafodaeth. 
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4.29.5 Aflonyddwch Cyffredinol 

Os oes aflonyddwch cyffredinol sy’n golygu bod busnes trefnus yn amhosibl, 
caiff y Maer ohirio’r cyfarfod am gyn hired ag y mae’n barnu sy’n 
angenrheidiol. 

4.30 Aflonyddwch gan y Cyhoedd 

4.30.1 Symud Aelod o’r Cyhoedd 

Os bydd aelod o’r cyhoedd yn torri ar draws y trafodion, bydd y Maer yn rhoi 
rhybudd i’r unigolyn dan sylw. Os bydd yn parhau i dorri ar draws, bydd y 
Maer yn gorchymyn iddo ef/iddi hi gael ei symud o ystafell y cyfarfod. 

4.30.2 Clirio Rhan o Ystafell y Cyfarfod 

Os oes aflonyddwch cyffredinol mewn unrhyw ran o ystafell y cyfarfod sy’n 
agored i’r cyhoedd, caiff y Maer alw am i’r rhan honno gael ei chlirio. 

4.31 Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol yn ystod Cyfarfodydd 

Caniateir defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ystod cyfarfodydd cyn belled ag na 
aflonyddir ar reolaeth y cyfarfod. 

4.32 Atal a Diwygio Rheolau Gweithdrefnol y Cyngor 

4.32.1 Atal 

Ceir atal holl Reolau Gweithdrefnol y Cyngor, ac eithrio Rheolau 4.21.5, 
4.25.5 a 4.26.2, trwy gynnig y rhoddir rhybudd ohono neu gynnig heb rybudd 
os yw o leiaf hanner nifer cyfan Aelodau’r Cyngor yn bresennol. Bydd yr 
ataliad mewn grym am barhad y cyfarfod yn unig. Gellir atal Rheol 4.21.5 
trwy gynnig y rhoddir rhybudd ohono yn unig ac mae’n rhaid i’r cynnig gael ei 
gefnogi gan o leiaf ddwy ran o dair o’r Aelodau hynny sy’n bresennol ac yn 
pleidleisio. 

4.32.2 Diwygio 

Bydd unrhyw gynnig i ychwanegu at, amrywio neu ddirymu Rheolau 
Gweithdrefnol y Cyngor, pan fydd yn cael ei gyflwyno a’i eilio, yn cael ei ohirio 
heb drafodaeth hyd nes cyfarfod cyffredin nesaf y Cyngor. 

4.33 Cymhwyso i Bwyllgorau ac Is-bwyllgorau. 

Mae holl Reolau Gweithdrefnol y Cyngor yn berthnasol i gyfarfodydd y Cyngor Llawn. 
Nid yw'r un o'r rheolau yn berthnasol i gyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol. 

4.34 Penodi Dirprwy Aelodau ar Gyrff y Cyngor 

4.34.1 Ni fydd y rheolau dirprwyo yn berthnasol i gyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol, y 

Pwyllgor Safonau, y Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Cynllunio na’r Pwyllgor 

Apwyntiadau. 

4.34.2 Ac eithrio unrhyw ataliadau eraill yn y Cyfansoddiad hwn, caiff unrhyw Aelod 

weithredu fel dirprwy ar Gorff y Cyngor. 
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4.34.3 Bydd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid yn caniatáu cais gan Aelod 

o Gorff Cyngor i benodi Aelod Dirprwyol ar yr amod bod yr Aelod Dirprwyol o'r 

un blaid wleidyddol. 

4.34.4 I fod yn ddilys i weinyddu fel dirprwy ar bwyllgorau rheoleiddio neu led-

farnwrol neu banel disgyblu a sefydlwyd gan y Cyngor rhaid bod yr Aelod 

wedi derbyn hyfforddiant ffurfiol ar y gweithdrefnau perthnasol a'r gyfraith. 

4.34.5 Bydd Dirprwy Aelod gyda’r un hawliau a dyletswyddau ag unryw Aelod arferol 

o’r pwyllgor ond ni gall Dirprwy Aelod ymarfer unryw hawliau neu 

ddyletswyddau arbennig gan yr Aelod maent yn dirprwyo drostynt. 

4.34.6 Gall Dirprwy Aelod ond mynychu cyfarfodydd: 

(a) fel Dirprwy Aelod i gymryd lle’r Aelod cyffredin y maent yn ddirprwy 

dynodedig ar ei gyfer; 

(b) ble mae’r Aelod cyffredin yn absennol trwy gydol y cyfarfod; a 

(c) ble mae’r Aelod cyffredin neu Grŵp Gwleidyddol yr Aelod wedi 
hysbysu’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid ynghylch y 
bwriad i ddirprwyo yn ysgrifenedig erbyn 4 pm ar y diwrnod gwaith cyn 

y cyfarfod perthnasol. 
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ADRAN 5 

5. Y BWRDD GWEITHREDOL 

5.1 Cyflwyniad 

Penodir y Bwrdd Gweithredol i gyflawni holl swyddogaethau’r Cyngor nad ydynt yn 
gyfrifoldeb unrhyw ran arall o’r Cyngor, boed hynny yn ôl y Gyfraith neu o dan y 
Cyfansoddiad hwn. 

5.2 Ffurf a Chyfansoddiad y Bwrdd Gweithredol 

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cynnwys: 

5.2.1 Arweinydd y Cyngor (yr “Arweinydd”); ac 

5.2.2 o leiaf ddau ond dim mwy na naw Cynghorydd arall a benodir i’r Bwrdd 
Gweithredol gan y Cyngor. 

5.3 Yr Arweinydd 

5.3.1 Ethol 

Bydd yr Arweinydd yn Gynghorydd a etholwyd i swydd yr Arweinydd gan y 
Cyngor. 

5.3.2 Cyfnod yn y Swydd 

Penodir yr Arweinydd yn flynyddol yng nghyfarfod blynyddol y Cyngor. 

5.3.3 Rôl yr Arweinydd 

Bydd yr Arweinydd yn Cadeirio cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol ac yn pennu 
portffolios Aelodau’r Bwrdd Gweithredol. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn 
Adran 6. 

5.4 Dirprwy Arweinydd 

5.4.1 Bydd y Cyngor yn penodi un o Aelodau’r Bwrdd Gweithredol fel Dirprwy 
Arweinydd i weithredu fel Arweinydd yn ei (h)absenoldeb ef/hi. 

5.4.2 Caiff y Dirprwy Arweinydd arfer holl swyddogaethau’r Arweinydd pan fo’r 
swydd yn wag neu pan fo’r Arweinydd yn absennol neu’n methu â gweithredu 
fel arall. 

5.5 Aelodau Eraill y Bwrdd Gweithredol 

Bydd Aelodau eraill y Bwrdd Gweithredol yn Gynghorwyr a benodwyd i swydd Aelod 
o’r Bwrdd Gweithredol gan y Cyngor. Bydd pob Aelod o’r Bwrdd Gweithredol yn dal y 
swydd hyd nes: 

5.5.1 y bydd ef/hi yn ymddiswyddo o’r swydd honno; neu 

5.5.2 y bydd ef/hi yn cael ei atal rhag bod yn Gynghorydd / yng Nghynghorydd o 
dan Ran III o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 (er gaiff ef/hi ail gydio mewn 
swydd ar ddiwedd y cyfnod atal); neu 
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5.5.3 y caiff ef/hi ei (d)diswyddo o’r swydd honno gan yr Arweinydd ar ôl i’r 
Arweinydd roi’r cyfryw gyfnod o rybudd (os o gwbl) ag y mae’n ystyried sy’n 
briodol ac mae’n rhoi rhybudd ysgrifenedig i’r Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid; neu 

5.5.4 y bydd ef/hi yn peidio â bod yn Gynghorydd. 

5.6 Dirprwyo Swyddogaethau 

Caiff y Bwrdd Gweithredol arfer Swyddogaethau Gweithredol neu, fel arall, wneud 
trefniadau i ddirprwyo’r cyfrifoldeb dros eu cyflawni i’r canlynol: 

5.6.1 un o Bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol (sy’n cynnwys Aelodau gweithredol yn 
unig); 

5.6.2 Aelod unigol o’r Bwrdd Gweithredol; 

5.6.3 cyd-bwyllgor; 

5.6.4 awdurdod lleol arall neu weithrediaeth awdurdod lleol arall; 

5.6.5 Prif Swyddog. 

5.7 Rheolau Gweithdrefnol a Thrafod 

Bydd trafodion y Bwrdd Gweithredol yn cael eu cynnal yn unol â Rheolau 
Gweithdrefnol y Weithrediaeth yn Adran 5.8 isod. 

5.8 Rheolau Gweithdrefn y Bwrdd Gweithredol 

Sut mae’r Bwrdd Gweithredol yn Gweithredu? 

5.8.1 Dirprwyo gan y Bwrdd Gweithredol 

Yn dilyn y cyfarfod blynyddol, bydd y Swyddog Monitro, mewn ymgynghoriad 
â'r Arweinydd, yn paratoi ac yn cyflwyno i'w gymeradwyo Gynllun Gweithredol 
o Ddirprwyaethau yn nodi dirprwyaethau Swyddogaethau Gweithredol, gan 
gynnwys, lle cymeradwywyd yr egwyddor fel rhan o Drefniadau Gweithredol y 
Cyngor, yr awdurdod dirprwyedig o bob Aelod o'r Bwrdd Gweithredol, ac wedi 
hynny yn parhau i adolygu hyn ac yn cyflwyno diweddariadau i'r Cynllun fel y 
bo'n briodol. Yn ogystal, mae gan yr Arweinydd bwerau dan adran 15 (4) o 
Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 i gyflawni'n bersonol neu i drefnu rhyddhau o 
dan bwerau dirprwyedig eraill unrhyw swyddogaethau Gweithredol nad ydynt 
yn dod dan y Cynllun Dirprwyo am y tro. 

5.8.2 Is-ddirprwyo Swyddogaethau Gweithredol 

(a) Pan fydd y Bwrdd Gweithredol, un o bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol 
neu Aelod unigol o’r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am Swyddogaeth 
Weithredol, caiff ddirprwyo ymhellach i drefniadau ar y cyd neu 
Swyddog. 

(b) Oni bai bod yr Arweinydd yn cyfarwyddo fel arall, caiff un o 
bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol y dirprwywyd swyddogaethau iddo 
gan yr Arweinydd ddirprwyo ymhellach i Swyddog. 
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(c) Pan fydd Swyddogaethau Gweithredol wedi’u dirprwyo, ni fydd y ffaith 
honno’n atal yr unigolyn neu’r corff a ddirprwyodd y swyddogaethau 
dirprwyedig rhag eu cyflawni. 

5.8.3 Cynllun Dirprwyo a Swyddogaethau Gweithredol y Cyngor 

(a) Caiff yr Arweinydd ddiwygio’r cynllun dirprwyo mewn perthynas â 
Swyddogaethau Gweithredol ar unrhyw adeg. Wrth wneud hynny, 
bydd yr Arweinydd yn rhoi rhybudd ysgrifenedig i’r Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid a’r unigolyn, y corff neu’r pwyllgor dan 
sylw. Mae’n rhaid i’r rhybudd amlinellu maint y diwygiad i’r cynllun 
dirprwyo, a pha un a yw’n golygu tynnu dirprwyaeth yn ôl oddi ar 
unrhyw unigoly, corff neu bwyllgor. Bydd y Prif Swyddog Llywodraethu 
a Chwsmeriaid yn cyflwyno adroddiad i gyfarfod cyffredin nesaf y 
Cyngor yn amlinellu’r newidiadau a wnaed gan yr Arweinydd. 

(b) Pan fydd yr Arweinydd yn ceisio tynnu dirprwyaeth yn ôl oddi ar un o 
bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol, ystyrir bod rhybudd wedi’i roi i’r 
pwyllgor hwnnw pan fydd wedi’i roi i’w gadeirydd. 

5.8.4 Gwrthdaro Buddiannau 

(a) Pe byddai gan yr Arweinydd wrthdaro buddiannau, dylid ymdrin â hyn 
fel yr amlinellir yng Nghod Ymddygiad y Cyngor ar gyfer Aelodau yn 
Adran 18 y Cyfansoddiad hwn. 

(b) Pe byddai gan unrhyw Aelod o’r Bwrdd Gweithredol wrthdaro 
buddiannau, dylid ymdrin â hyn fel yr amlinellir yng Nghod Ymddygiad 
y Cyngor ar gyfer Aelodau yn Adran 18 Cyfansoddiad hwn. 

(c) Os yw’r pŵer i arfer Swyddogaeth Weithredol wedi’i ddirprwyo i un o 
bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol, Aelod unigol neu Swyddog, a bod 
gwrthdaro buddiannau’n codi, yna bydd y swyddogaeth yn cael ei 
harfer yn y lle cyntaf gan yr unigolyn neu’r corff a wnaeth y 
ddirprwyaeth ac fel arall fel y nodir yng Nghod Ymddygiad y Cyngor ar 
gyfer Aelodau yn Adran 18 y Cyfansoddiad hwn. 

5.8.5 Cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol 

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod o leiaf 10 gwaith pob flwyddyn. Bydd y 
Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod ym mhrif swyddfeydd y Cyngor neu mewn 
lleoliad arall i’w gytuno gan yr Arweinydd. 

5.8.6 Cyfarfodydd Cyhoeddus neu Breifat o’r Bwrdd Gweithredol? 

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cynnal ei gyfarfodydd/chyfarfodydd yn 
gyhoeddus, ac eithrio yn yr amgylchiadau a nodir yn y Rheolau Gweithdrefnol 
Mynediad at Wybodaeth yn Adran 14 er enghraifft pan fydd gwybodaeth 
gyfrinachol neu eithriedig yn cael ei thrafod. 

5.8.7 Cworwm 

(a) Y cworwm ar gyfer cyfarfod y Bwrdd Gweithredol fydd pump gan 
gynnwys yr Arweinydd neu’r Dirprwy Arweinydd. 
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(b) Y cworwm ar gyfer cyfarfod un o bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol fydd 
o leiaf dau. 

5.8.8 Presenoldeb o Bell 

Caniateir presenoldeb o bell ym mhob cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol 
a’i bwyllgorau ag is-bwyllgorau ar yr amod bod y rhai sy'n cymryd rhan 
yn gallu siarad â'i gilydd a chael eu clywed ac mewn cyfarfodydd sy'n 
cael eu gweddarlledu i allu gweld a gweld ei gilydd hefyd. 

5.8.9 Sut bydd Penderfyniadau’n cael eu Gwneud gan y Bwrdd Gweithredol? 

(a) Bydd Penderfyniadau Gweithredol gan y Bwrdd Gweithredol yn ei 
gyfanrwydd yn cael eu gwneud mewn cyfarfod a gynullwyd yn unol â’r 
Rheolau Gweithdrefnol Mynediad at Wybodaeth yn Adran 14 y 
Cyfansoddiad hwn. 

(b) Pan ddirprwyir Penderfyniadau Gweithredol i un o bwyllgorau’r Bwrdd 
Gweithredol, bydd y rheolau sy’n berthnasol i Benderfyniadau 
Gweithredol a wneir ganddo yr un fath â’r rhai hynny sy’n berthnasol i 
Benderfyniadau Gweithredol a wneir gan y Bwrdd Gweithredol yn ei 
gyfanrwydd. 

5.8.10 Galwad i mewn i benderfyniadau'r Bwrdd Gweithredol 

Rheolau 

(a) Pan fydd penderfyniad yn cael ei wneud gan y Bwrdd Gweithredol, 
aelod unigol o’r Bwrdd Gweithredol neu un o Bwyllgorau’r Bwrdd 
Gweithredol neu o dan drefniadau ar y cyd, bydd y penderfyniad yn 
cael ei gyhoeddi gan y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, 
gan gynnwys trwy ddull electronig lle y bo’n bosibl, a bydd ar gael ym 
mhrif swyddfeydd y Cyngor fel arfer o fewn tair niwrnod gwaith clir o’i 
wneud. Bydd copi yr holl benderfyniadau o’r fath yn cael eu hanfon at 
bob Aelod o fewn yr un raddfa amser, gan yr unigolyn sy’n gyfrifol am 
gyhoeddi’r penderfyniad. 

(b) Bydd yr hysbysiad hwnnw’n cynnwys y dyddiad y’i cyhoeddir arno ac 
yn nodi y bydd y penderfyniad yn dod i rym ac y ceir ei weithredu ar 
ddiwedd pum niwrnod gwaith clir ar ôl i’r penderfyniad gael ei 
gyhoeddi, oni bai bod Pwyllgor Craffu yn ei wrthwynebu a’i alw i mewn 
i’w adolygu. 

(c) Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd y Swyddog Monitro yn galw i mewn 
penderfyniad i graffu arno gan Bwyllgor Craffu os gofynnir am hynny 
gan unrhyw bump Aelod anweithredol a roi rybudd o’r alw mewn i’r 
sawl a cymerodd y penderfyniad. 

(ch) Rhaid i’r rhybudd galw i mewn:-

(i) nodi’r penderfyniad(au) perthnasol; 

(ii) nodi’r rhesymau am alw i mewn gyda’r dystiolaeth ategol a 
dibynnwyd arno; 
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(iii) cael ei lofnodi gan bump Aelod anweithredol. 

(d) Bydd y Swyddog Monitro yn atgyfeirio'r rhybudd o alw i mewn i'r 
Pwyllgor Craffu mwyaf priodol. 

(dd) Yn achos penderfyniad y Bwrdd Gweithredol, bydd y Pwyllgor Craffy 
yn cyfarfod o fewn amserlen a fydd yn galluogi unrhyw atgyfeiriad o’r 
penderfyniad yn ôl i'r Bwrdd Gweithredol i'w gynnwys yn y rhybudd 
statudol ar gyfer cyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol. 

(e) Yn achos penderfyniad Aelod Arweiniol, bydd y Pwyllgor yn cyfarfod o 
fewn amserlen a fydd yn galluogi unrhyw atgyfeiriad o’r penderfyniad 
yn ôl i'r Aelod Arweiniol i gael ei ystyried o fewn uchafswm o 18 
diwrnod gwaith o gyhoeddi'r penderfyniad gwreiddiol. 

(f) Hyd nes mae’r Pwyllgor Craffu yn ystyried y mater na fydd y 
penderfyniad yn cael ei weithredu. 

(ff) Os bydd y Pwyllgor Craffu dal gyda phryderon, yna caiff atgyfeirio'r 

penderfyniad yn ôl at y Bwrdd Gweithredol neu'r Aelod Arweiniol i’w 
ailystyried, bydd hyn ar ffurf adroddiad a gyflwynir gan Gadeirydd y 

Pwyllgor Craffu perthnasol i'r Bwrdd Gweithredol neu'r Aelod 

Arweiniol. Bydd adroddiad o'r fath yn rhoi rhesymau dros beidio â 

chefnogi'r penderfyniad. Os mae’r penderfyniad yn cael ei atgyferio’n 

ôl at y sawl wnaeth y penderfyniad rhaid iddynt ailystyried o fewn yr 

amser a amlinellir ym mharagraff (dd) a (e) uchod, yn diwygio’r 
penderfyniad neu ddim, cyn mabwysiadu penderfyniad terfynol. Ni all y 

penderfyniad hwnnw, pan gaiff ei ailystyried gan y Bwrdd Gweithredol 

neu'r Aelod Arweiniol o dan y broses hwn ei alw i mewn unwaith eto. 

(g) Os, ar ôl galw i mewn penderfyniad, nad yw Pwyllgor Craffu yn 
cyfarfod o fewn y cyfnod a nodir uchod, neu os yw’n cyfarfod ond nid 
yw’n cyfeirio’r mater yn ôl i’r unigolyn neu’r corff a wnaeth y 
penderfyniad, bydd y penderfyniad yn dod i rym ar ddyddiad cyfarfod y 
Pwyllgor Chraffu, neu mewn achos galw i mewn penderfyniad y Bwrdd 
Gweithredol ar ddyddiad cyfarfod nesa, yn amodol ar iddo fod y mis 
canlynol, neu ar ddiwedd y cyfnod o 18 diwrnod gwaith ers cyhoeddi’r 
penderfyniad, pa un bynnag sydd gynharaf. 

(h) Caiff y Swyddog Monitro roi feto ar unrhyw gais am alw i mewn os yw 
y tu allan i gylch gorchwyl y cynllun hwn. 

(i) Ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol, mae’n rhaid i bob Aelod sy’n 
gofyn am alw mater i mewn fynychu’r cyfarfod pryd yr ystyrir y mater. 

Galw i Mewn a Brys 

(l) Ni fydd y weithdrefn galw i mewn a amlinellir uchod yn berthnasol pan 
fo’r penderfyniad a wneir gan y Gweithrediaeth yn un brys. Bydd 
penderfyniad yn un brys pe byddai unrhyw oedi sy’n debygol o gael ei 
achosi gan y broses galw i mewn, er enghraifft, yn niweidiol iawn i 
fuddiannau’r Cyngor neu fuddiannau cyhoeddus eraill. Bydd y cofnod 
o’r penderfyniad, a’r hysbysiad a roddir ohono i’r cyhoedd, yn datgan 
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pa un a yw’r penderfyniad yn un brys, ym marn yr unigolyn neu’r corff 
a wnaeth y penderfyniad, ac felly ni cheir ei alw i mewn. 

(ll) Bydd gweithrediad y darpariaethau sy’n ymwneud â galw i mewn a 
brys yn cael ei fonitro’n flynyddol a chyflwynir adroddiad i’r Cyngor 
gyda chynigion ar gyfer adolygu os bydd angen. 

Sut y Cynhelir Cyfarfod y Bwrdd Gweithredol? 

5.8.11 Pwy fydd yn Llywyddu? 

Bydd yr Arweinydd yn llywyddu unrhyw gyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol neu ei 
bwyllgorau y mae’n bresennol ynddo. Yn absenoldeb yr Arweinydd, bydd y 
Dirprwy Arweinydd yn llywyddu. Yn ei (h)absenoldeb ef/hi, bydd unigolyn yn 
cael ei benodi i lywyddu gan y rhai hynny sy’n bresennol. 

5.8.12 Pwy Gaiff Fynychu? 

Amlinellir y manylion hyn yn y Rheolau Gweithdrefnol Mynediad at 
Wybodaeth yn Adran 14 y Cyfansoddiad hwn. 

5.8.13 Pa Fusnes? 

Ym mhob cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol, bydd y busnes canlynol yn cael ei 
gynnal: 

(a) ystyried cofnodion y cyfarfod diwethaf; 

(b) datganiadau o fuddiannau, os oes rhai; 

(c) cwestiynau gan y cyhoedd a/neu Aelodau; 

(ch) materion a atgyfeiriwyd i’r Bwrdd Gweithredol (boed hynny gan 
Bwyllgorau Craffu neu gan y Cyngor) i’w hystyried gan y Bwrdd 
Gweithredol yn unol â’r darpariaethau a geir yn y Rheolau 
Gweithdrefnol Trosolwg a Chraffu neu Reolau Gweithdrefnol y 
Gyllideb a’r Fframwaith Polisi a amlinellir yn Adrannau 7 a 15 y 
Cyfansoddiad hwn; 

(d) ystyried adroddiadau gan Bwyllgorau Craffu; 

(dd) ystyried adroddiadau gan Bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol; 

(e) adroddiadau gan Aelodau’r Bwrdd Gweithredol a/neu Swyddogion yr 
Awdurdod. 

5.8.14 Ymgynghori 

Mae’n rhaid i’r holl adroddiadau i’r Bwrdd Gweithredol gan unrhyw Aelod o’r 
Bwrdd Gweithredol neu Swyddog ar gynigion yn ymwneud â’r Gyllideb a’r 
Fframwaith Polisi gynnwys manylion am natur a graddau ymgynghoriad a 
gynhaliwyd â rhanddeiliaid a chyda’r Pwyllgor Craffu a chanlyniad yr 
ymgynghoriad hwnnw. Bydd adroddiadau ar faterion eraill yn nodi manylion a 
chanlyniad ymgynghoriadau fel y bo’n briodol. Bydd lefel yr ymgynghori sy’n 
ofynnol yn briodol i natur y mater sy’n cael ei ystyried. 
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5.8.15 Pwy gaiff roi Eitemau ar Agenda’r Bwrdd Gweithredol? 

(a) Yr Arweinydd fydd yn penderfynu ar y rhaglen ar gyfer cyfarfodydd y 
Bwrdd Gweithredol. Caiff ef/hi roi unrhyw fater ar agenda unrhyw 
gyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol pa un a yw awdurdod wedi’i ddirprwyo 
i’r Bwrdd Gweithredol, un o’i bwyllgorau neu unrhyw Aelod neu 
Swyddog mewn perthynas â’r mater hwnnw ai peidio. 

(b) Caiff unrhyw Aelod o’r Bwrdd Gweithredol fynnu bod y Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid yn sicrhau bod eitem yn cael ei rhoi ar 
agenda cyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol i’w hystyried. 

(c) Caiff Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig, y Swyddog Monitro a/neu’r 
Prif Swyddog Ariannol gynnwys eitem i’w hystyried ar agenda cyfarfod 
o’r Bwrdd Gweithredol a chaiff fynnu bod cyfarfod o’r fath yn cael ei 
gynnull yn unol â’i (d)dyletswyddau statudol. 

(ch) Mewn amgylchiadau eraill, pan fydd unrhyw ddau o Bennaeth y 
Gwasanaeth Cyflogedig, y Prif Swyddog Ariannol a’r Swyddog Monitro 
o’r farn bod angen galw cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol i ystyried 
mater y mae angen gwneud penderfyniad arno, cânt gynnwys eitem ar 
agenda cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol ar y cyd. Os nad oes cyfarfod i 
ymdrin â’r mater dan sylw, yna caiff yr unigolyn/unigolion sydd â hawl i 
gynnwys eitem ar yr agenda fynnu hefyd fod cyfarfod yn cael ei 
ystyried ac y caiff y mater ei drafod ynddo. 

5.8.16 Cwestiynau gan y Cyhoedd 

Mae cyfle ym mhob cyfarfod arferol o’r Bwrdd Gweithredol i aelodau’r 
cyhoedd ofyn cwestiynau sy'n berthnasol i feysydd y mae ganddo 
gyfrifoldebau gweithredol amdanynt a bydd y darpariaethau canlynol yn 
gymwys: 

(a) Rhaid cyflwyno cwestiynau yn ysgrifenedig i'r Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid heb fod yn hwyrach na 5pm pump 
diwrnod gwaith clir (i.e. heb cynnwys penwythnosau na dyddiau gŵyl 
banc) cyn cyfarfod y Bwrdd Gweithredol. 

(b) Gall y Cadeirydd yn ôl ei ddoethineb llwyr wrthod caniatáu cwestiynau, 
ni fydd cwestiynau yn cael eu caniatáu yn yr achosion canlynol: 

(i) bod y cwestiwn yn gofyn am wybodaeth sydd eisoes wedi bod 
yn destun cwestiwn cyhoeddus p'un ai mewn cyfarfod o'r 
Cyngor llawn neu'r Bwrdd Gweithredol; 

(ii) bod y cwestiwn yn ymwneud â materion barnwrol neu led-
farnwrol; 

(iii) bod y cwestiwn yn ymwneud â chais unigol, apêl neu 
benderfyniad arall; 

(iv) bod y cwestiwn yn ymwneud â chyflogai i'r Cyngor; 

(v) bod y cwestiwn yn ymwneud â materion gwleidyddol; 
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(vi) bod y mater yn ymwneud â materion sydd wedi'u heithrio yn 
rhinwedd Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (neu 
unrhyw ailddeddfiad neu ddiwygiad iddo); 

(vii) bod y cwestiwn yn flinderus, yn ailadroddus neu'n rhy hir. 

(c) Dim ond un cwestiwn y gellir ei gyflwyno gan unigolyn. 

(ch) Ni fydd yr amser a ganiateir ar gyfer cwestiynau cyhoeddus yn fwy na 
15 munud. 

(d) Bydd pob cwestiwn yn cael ei roi a'i ateb. 

5.8.17 Cwestiynau gan Aelodau 

Mae cyfle ym mhob cyfarfod arferol o’r Bwrdd Gweithredol i Aelodau ofyn 
cwestiynau sy'n berthnasol i feysydd y mae ganddo gyfrifoldebau gweithredol 
amdanynt a bydd y darpariaethau canlynol yn gymwys: 

(a) rhaid cyflwyno cwestiynau yn ysgrifenedig i'r Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid heb fod yn hwyrach na 5 diwrnod gwaith 
clir cyn cyfarfod y Bwrdd Gweithredol; 

(b) dim ond un cwestiwn y gellir ei gyflwyno gan unrhyw Aelod; 

(c) os mae’r cwestiwn yn ymwneud a materion brys, rhaid i’r Aelod gael 
caniatâd y Cadeirydd a’r Aelod Gweithredol at bwy mae’r cwestiwn i’w 
ofyn a rhaid cyflwyno cynnwys y cwestiwn i’r Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid erbyn 4 pm y diwrnod gwaith cynt; 

(ch) bydd pob cwestiwn yn cael ei roi a'i ateb; 

(d) caiff un cwestiwn atodol heb roi rhybudd i’r Aelod ei ofyn i’r Aelod 
Gweithredol y gofynnwyd y cwestiwn cyntaf iddo. Mae’n rhaid i’r 
cwestiwn atodol godi’n uniongyrchol o’r cwestiwn gwreiddiol neu’r 
ymateb. 

5.8.18 Aflonyddwch gan y Cyhoedd a Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol 

(a) Os bydd aelod o’r cyhoedd yn torri ar draws y trafodion, bydd y 
Cadeirydd yn rhoi rhybudd i’r unigolyn dan sylw. Os bydd yn parhau i 
dorri ar draws, bydd y Cadeirydd yn gorchymyn iddo ef/iddi hi gael ei 
symud o ystafell y cyfarfod. 

(b) Os oes aflonyddwch cyffredinol mewn unrhyw ran o ystafell y cyfarfod 
sy’n agored i’r cyhoedd, caiff y Cadeirydd alw am i’r rhan honno gael 
ei chlirio. 

(c) Caniateir defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ystod cyfarfodydd cyn 
belled ag na aflonyddir ar reolaeth y cyfarfod. 
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ADRAN 6 

6. YR ARWEINYDD 

6.1 Ethol 

6.1.1 Etholir yr Arweinydd gan y Cyngor Llawn. 

6.1.2 Fel arfer, etholir yr Arweinydd yn flynyddol mewn cyfarfod blynyddol o’r 
Cyngor. Fodd bynnag, pan fydd swydd yr Arweinydd yn dod yn wag rhwng 
etholiadau’r Cyngor, etholir yr Arweinydd yng nghyfarfod nesaf y Cyngor 
Llawn. 

6.2 Cyfnod yn y Swydd 

Penodir yr Arweinydd yn flynyddol mewn cyfarfod blynyddol o’r Cyngor. 

6.3 Ymddiswyddo, Diswyddo, Anghymhwyso a Diarddel 

6.3.1 Caiff yr Arweinydd ymddiswyddo o swydd yr Arweinydd trwy ysgrifennu at y 
Maer. 

6.3.2 Gellir diswyddo’r Arweinydd pan fo’r Cyngor yn derbyn penderfyniad i’w 
(d)diswyddo yn unol â’r Rheolau isod. 

6.3.3 Bydd yr Arweinydd yn peidio â bod yn Arweinydd os caiff ef/hi ei (d)diarddel 
neu ei (h)anghymhwyso fel Cynghorydd, neu os na all gyflawni rôl yr 
Arweinydd am resymau eraill o’r fath. 

6.3.4 Bydd yr Arweinydd yn peidio â bod yn Arweinydd ar ei farwolaeth neu os bydd 
yn dioddef unrhyw anabledd a fydd yn ei (h)atal neu sy’n debygol o’i (h)atal 
rhag ymgymryd â rôl yr Arweinydd am gyfnod o dri mis neu fwy. 

6.4 Dirprwy Arweinydd 

6.4.1 Penodi 

Bydd yr Arweinydd yn dynodi un o Aelodau’r Bwrdd Gweithredol fel Dirprwy 
Arweinydd. 

6.4.2 Dyletswyddau’r Dirprwy Arweinydd 

Caiff y Dirprwy Arweinydd arfer holl swyddogaethau’r Arweinydd pan fo’r 
swydd yn wag neu pan fo’r Arweinydd yn absennol neu’n methu â gweithredu 
fel arall. 

6.4.3 Diswyddo 

Caiff yr Arweinydd, os yw ef/hi o’r farn bod hynny’n briodol, ddiswyddo’r 
Dirprwy Arweinydd ar unrhyw adeg. 
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6.5 Swyddogaethau ac Awdurdod Dirprwyedig 

6.5.1 Aelodaeth y Bwrdd Gweithredol 

Bydd Aelodau’r Bwrdd Gweithredol, yn oystal a’r Arweinydd, yn cae eu ethol 
yn flynyddol mewn cyfarfod o’r Cyngor, yn amodol yn unig ar y gofyniad bod 
lleiafswm o ddau, ac uchafswm o naw. 

6.5.2 Rôl yr Arweinydd 

Bydd yr Arweinydd yn cadeirio cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol ac yn pennu 
portffolios Aelodau’r Gweithrediaeth. 

6.5.3 Cynllun Dirprwyo’r Bwrdd Gweithredol 

Bydd y Swyddog Monitro, mewn ymgynghoriad a’r Arweinydd yn paratoi, a 
chyflwyno i’w gymeradwyo, Cynllun Dirprwyo’r Gweithrediaeth sy’n amlinellu’r 
Swyddogaethau Gweithredol a ddirprwyir, gan gynnwys, awdurdod 
dirprwyedig pob Aelod o’r Bwrdd Gweithredol, ac wedi hynny bydd yn adolygu 
hyn yn barhaus ac yn cyflwyno diweddariadau i’r Cynllun fel y bo’n briodol. 
Yn ogystal, mae gan yr Arweinydd bwerau o dan adran 15(4) Deddf 
Llywodraeth Leol 2000 i gyflawni’n bersonol unrhyw swyddogaethau 
Gweithredol nad ydynt wedi’u cynnwys yn y Cynllun Dirprwyo am y tro, neu 
drefnu iddynt gael eu cyflawni o dan bwerau dirprwyedig pobl eraill. 

Nid oes hawl gan unrhyw Aelod o’r Bwrdd Gweithredol i gael Dirprwy, heblaw 
am yr Arweinydd. Ystyr hyn yw na all unrhyw Aelod o’r Bwrdd Gweithredol 
gael cyfrifoldebau sy’n golygu y bydd yn gweithio i, neu o dan, unrhyw Aelod 
arall o’r Bwrdd Gweithredol, ac eithrio’r Arweinydd. 

6.5.4 Cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol 

Yn amodol ar y gofyniad i gyhoeddi rhybudd o bob cyfarfod tri diwrnod gwaith 
clir cyn iddo ddigwydd, ac amodau eraill a gynhwysir yn Adranau 5 a 14, gall 
yr Arweinydd alw cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol ar y cyfryw amseroedd ac 
yn y cyfryw leoedd ag y mae ef/hi yn dewis. 

6.5.5 Cadeirio Cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol 

Bydd yr Arweinydd yn cadeirio cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol. Yn 
absenoldeb yr Arweinydd bydd y Dirprwy Arweinydd yn cadeirio. Os nad yw’r 
Dirprwy Arweinydd ar gael bydd y Bwrdd Gweithredol yn penodi Aelod o’r 
Bwrdd Gweithredol i gadeirio’r cyfarfod ar eu rhan trwy hysbysu’r Prif 
Swyddog Llywodraethu a Chwsmeridaid o’r person a ddewiswyd (yn amodol 
ar cworwm). 

6.5.6 Penodi Cynrychiolwyr ar Gyrff Allanol 

Mae gan yr Arweinydd yr awdurdod i benodi cynrychiolwyr y Cyngor ar gyrff 
allanol lle y mae’r cyrff allanol hynny yn berthnasol i Swyddogaethau 
Gweithredol y Cyngor. 
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6.5.7 Presenoldeb mewn partïon gardd brenhinol 

Mae gan yr Arweinydd awdurdod i gymeradwyo, mewn ymgynghoriad ag 

Arweinwyr Grŵp a ddatganwyd, presenoldeb Aelodau a / neu Swyddogion ym 
Mhartïon Gardd Brenhinol. 
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ADRAN 7 

7. PWYLLGORAU TROSOLWG A CHRAFFU 

7.1 Cyflwyniad 

7.1.1 Mae’n ofynnol i’r Cyngor, o dan y Gyfraith, gyflawni swyddogaethau trosolwg 
a chraffu penodol. Mae’r swyddogaethau hyn yn elfen hollbwysig o 
ddemocratiaeth leol. Dylai Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu fod yn bwyllgorau 
pwerus sy’n gallu cyfrannu at ddatblygu polisïau’r Cyngor a dwyn y Bwrdd 
Gweithredol i gyfrif am ei benderfyniadau. Rhan allweddol arall o’r rôl 
trosolwg a chraffu yw adolygu polisïau presennol, ystyried cynigion ar gyfer 
polisïau newydd ac awgrymu polisïau newydd. 

7.1.2 Dylid cynnal trosolwg a chraffu mewn ffordd adeiladol a dylai geisio cyfrannu 
at ddarparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol sy’n bodloni anghenion a 
dyheadau preswylwyr lleol. Ni ddylai Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ofni 
herio a chwestiynu penderfyniadau a rhoi beirniadaeth adeiladol. 

7.2 Pwyllgorau Craffu 

Er mwyn cyflawni hyn, mae’r Cyngor wedi penodi pump o Bwyllgorau Craffu a fydd, 
rhyngddynt, yn: 

7.2.1 adolygu neu graffu ar benderfyniadau a wnaed neu gamau a gymerwyd mewn 
cysylltiad â chyflawni unrhyw un o swyddogaethau’r Cyngor, boed hynny gan 
y Bwrdd Gweithredol neu ran arall o’r Cyngor; 

7.2.2 llunio adroddiadau neu wneud argymhellion i’r Cyngor neu’r Bwrdd 
Gweithredol mewn cysylltiad â chyflawni unrhyw swyddogaethau; 

7.2.3 ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar ardal y Cyngor neu ei phreswylwyr; ac 

7.2.4 arfer yr hawl i alw i mewn penderfyniadau a wnaed gan y Bwrdd Gweithredol 
neu Aelod Arweiniol ond sydd heb eu gweithredu eto, er mwyn eu 
hailystyried. 

7.3 Rôl, Cwmpas ac Aelodaeth 

Disgrifir rôl, cwmpas ac Aelodaeth y Pwyllgorau Craffu yn y tabl isod: 

Pwyllgor ac Aelodaeth Rôl a Chwmpas 

Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, 
Busnes a Buddsoddiad 
(Economi) 

13 Cynghorydd 

Sicrhau bod Wrecsam yn lle y mae pobl yn 
dymuno byw, gweithio, dysgu ac ymweld a 
buddsoddi yma, bod busnesau’n cael eu 
cefnogi i gael eu lleoli a datblygu yma a bod 
pobl yn gallu ffynnu fel unigolion yn eu 
cymunedau. 

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol 
Oes (Pobl) 

13 Cynghorydd a 5 Aelod 
Cyfetholedig gyda hawliau 

Sicrhau bod gan bobl ddyheadau cadarnhaol, 
addysg a photensial 
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Pwyllgor ac Aelodaeth Rôl a Chwmpas 

pleidliesion a hefyd 1 Aelod 
Cyfetholedig heb hawliau 
pleidleisio 

Pwyllgor Craffu Diogelu, 
Cymunedau a Lles (Pobl a Lle) 

13 Cynghorydd 

Sicrhau bod pobl yn Wrecsam yn teimlo’n 
ddiogel gyda setliadau, cymdogaeth, adeiladau 
a llefydd cynaliadwy, deniadol. Sicrhau bod 
plant ac oedolion diamddiffyn yn cael eu 
diogelu ac yn mwynhau iechyd a lles da 
Cyflawni swyddogaeth y Pwyllgor Craffu 
Trosedd ac Anhrefn yn unol ag adran 19(1) o 
Ddeddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006. 

Pwyllgor Craffu Cartrefi a’r Sicrhau ein bod yn cefnogi darparu cartrefi sy’n 
Amgylchedd (Lle) ateb anghenion a dyheadau pobl mewn 

13 Cynghorydd 
cymunedau sy’n cysylltu'n dda. Sicrhau ein 
bod yn Fwrdeistref Sirol sy’n gyfrifol am yr 
amgylchedd. 

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, 
Perfformiad, Adnoddau a’r 
Drefn Lywodraethol 
(Trefniadaeth) 

13 Cynghorydd 

Sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y cwsmer 

ac yn arloesol, yn drefnus, gydag adnoddau ac 

yn cael ein llywodraethu’n dda, i gyflawni’r 
canlyniadau gorau posibl i bobl Wrecsam. 

7.4 Swyddogaethau Penodol 

7.4.1 Datblygu ac Adolygu Polisïau 

Caiff y Pwyllgorau Craffu: 

(a) gynorthwyo’r Cyngor a’r Bwrdd Gweithredol i ddatblygu ei Gyllideb a 
Fframwaith Polisi trwy ddadansoddi materion polisi yn fanwl; 

(b) gynnal ymchwil, ymgynghoriadau â’r gymuned ac ymgynghoriadau 
eraill wrth ddadansoddi materion polisi a dewisiadau posibl; 

(c) holi barn Aelodau’r Bwrdd Gweithredol a/neu Bwyllgorau a Phrif 
Swyddogion y Cyngor am faterion a chynigion sy’n effeithio ar y 
bwrdeistref sirol; 

(ch) cysylltu â sefydliadau allanol eraill sy’n gweithredu yn yr ardal, pa un a 
ydynt yn rhai cenedlaethol, rhanbarthol neu leol, er mwyn sicrhau bod 
buddiannau pobl leol yn cael eu gwella trwy waith cydweithredol; a 

(d) ystyried effaith polisïau er mwyn asesu a ydynt wedi gwneud 
gwahaniaeth. 

7.4.2 Craffu 

Caiff y Pwyllgorau Craffu: 
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(a) adolygu a chraffu ar benderfyniadau a pherfformiad y Bwrdd 
Gweithredol a/neu Bwyllgorau a Phrif Swyddogion o ran 
penderfyniadau unigol a thros amser; 

(b) adolygu a chraffu ar berfformiad y Cyngor o ran ei amcanion polisi, ei 
dargedau perfformiad a/neu feysydd gwasanaeth penodol; 

(c) holi Aelodau’r Bwrdd Gweithredol a/neu Bwyllgorau a Phrif 
Swyddogion y Cyngor ynglŷn â’u penderfyniadau a’u perfformiad, 
boed hynny’n gyffredinol o gymharu â chynlluniau gwasanaeth a 
thargedau dros gyfnod o amser, neu o ran penderfyniadau, mentrau 
neu brosiect penodol; 

(ch) gwneud argymhellion i’r Bwrdd Gweithredol a/neu Bwyllgor priodol 
a/neu’r Cyngor sy’n deillio o ganlyniad y broses graffu; 

(d) adolygu a chraffu ar berfformiad cyrff cyhoeddus eraill a phersonau 
dynodedig yn Bwrdeistref Sirol Wrecsam a gwahodd adroddiadau 
ganddynt trwy ofyn iddynt annerch y Pwyllgorau Craffu a phobl leol 
ynglŷn â’u gweithgareddau a’u perfformiad; a 

(dd) holi a chasglu tystiolaeth gan unrhyw unigolyn (gyda’i ganiatâd ef/ei 
chaniatâd hi). 

7.4.3 Cyllid 

Gall y Pwyllgorau Craffu ymarfer cyfrifoldeb cyffredinol am y cyllid a sicrheir 
iddynt. 

7.4.4 Adroddiad Blynyddol 

Mae’n rhaid i’r Pwyllgorau Craffu adrodd yn flynyddol i aelodau’r Cyngor ar 
eu gwaith gydag argymhellion ar gyfer eu rhaglen waith yn y dyfodol a dulliau 
gweithio diwygiedig os yw’n briodol. 

7.4.5 Grwpiau gorchwyl a chwblhau 

Gall Pwyllgorau Craffu penodi grwpiau gorchwyl a chwblhau anffurfiol llai i 
ymgymryd ag ymchwiliad manwl ar destunau penodol ac adrodd yn ôl iddynt. 
Bydd grwpiau o’r fath yn cael eu penodi am gyfnod penodol neu i gwblhau 
tasgau gosodedig ar ddiwedd neu wedi eu cwblhau a byddant yn peidio â bod 
yn bodoli. 

7.5 Y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Un o rolau’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd o dan adran 8 y Mesur yw 
hyrwyddo rôl Pwyllgorau Craffu y Cyngor a hyrwyddo cymorth ac arweiniad i Aelodau 
a Swyddogion y Cyngor yn gyffredinol ynglŷn â swyddogaethau’r Pwyllgorau Craffu. 

7.6 Pwy Gaiff fod yn Aelod o Bwyllgorau Craffu? 

Caiff pob Cynghorydd ac eithrio Aelodau’r Bwrdd Gweithredol fod yn Aelodau o’r 
Pwyllgorau Craffu. Fodd bynnag, ni chaiff unrhyw Aelod ymwneud â chraffu ar 
benderfyniadau y mae ef/hi wedi bod yn uniongyrchol gysylltiedig â hwy. 
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7.7 Aelodau Cyfetholedig 

Bydd gan bob Pwyllgor Craffu yr hawl i argymell i’r Cyngor benodi uchafswm o 
pedwar o bobl yn aelodau cyfetholedig nad oes ganddynt bleidlais. Wrth arfer pŵer i 
benodi aelod cyfetholedig, neu benderfynu pa un ai arfer y pŵer hwnnw, mae’n rhaid 
i’r Awdurdod, o dan adran 76 y Mesur, roi ystyriaeth i’r arweiniad a roddwyd gan 
Weinidogion Cymru a chydymffurfio â’r cyfarwyddiadau a roddwyd ganddynt. 

7.8 Cynrychiolwyr Addysg 

Bydd y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau yn cynnwys yn ei Aelodaeth gynrychiolwyr 
pleidleisio o gredoau crefyddol a rhiant-lywodraethwyr, fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith 
ac arweiniad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, fel y ganlyn:-

7.8.1 Un cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru; 

7.8.2 Un cynrychiolydd yr Eglwys Babyddol; a 

7.8.3 Tri chynrychiolydd rhiant-lywodraethwyr un ohonynt i gynrychioli’r sector 
Anghenion Addysgol Arbennig 

sydd ond gyda’r hawl i bleidleisio ar faterion addysgol. 

7.9 Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn 

Gall y Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles wrth cyflawni swyddogaethau fel 
Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn cyfethol swydogion, gweithwyr neu aelodau 
awdurdodau cyfrifol neu cyrff cydweithredol fel osodwyd yn adrad 5 o’r Ddeddf 
Trosedd ac Anrhefn 1998, heb hawl pleidleisio oni bai fod y Pwyllgor yn penderfynu 
fel arall. Gall aelodau cyfetholedig cael ei penodi ar gyfer fater penodol neu math o 
fater a gall y pwyllgor dynu aelodaeth yn ôl ar unryw adeg. 

7.10 Pwy fydd yn Cadeirio? 

Bydd y trefniadau sydd wedi’u cynnwys yn adrannau 66-75 Mesur Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2011 yn cael eu dilyn ar gyfer penodi unigolion i gadeirio Pwyllgorau Craffu. 

7.11 Rôl y Cadeirydd a’r Grŵp Cydlynu Craffu 

Bydd Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Pwyllgorau Craffu yn cyfarfod yn gyson fel 
Grŵp Cydlynu Craffu a byddent yn:-

7.11.1 apwyntio un o’i aelodau i weithredu fel Cadeirydd y Grŵp Cydlynu Craffu a 
dynodi un Aelod Craffu fel “Pencampwr Craffu”; 

7.11.2 gweithredu fel grŵp llywio ar gyfer swyddogaeth craffu’r Cyngor, yn rhannu 
arferion da, ystyried methodoleg a datblygu protocolau ar gyfer gwaith craffu 
er mwyn datblygu’r swyddogaeth craffu; 

7.11.3 bod yn atebol am gyflawni gwelliant yn y swyddogaeth craffu; 

7.11.4 cyfarfod yn rheolaidd i fonitro rhagleni gwaith, nodi themau trawsbynciol yn 
codi o’r Rhaglen Gwaith Craffu a gosod cyfrifoldeb dros faterion sydd ddim yn 
disgyn yn eglur o fewn cwmpas Pwyllgor Craffu unigol; 
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7.11.5 cydlynu amserlen cyfarfodydd mae Pwyllgorau Craffu unigol yn penderfynnu 
a ddylai fod yn gyfarfodydd Aelodau i gyd; 

7.11.6 cysylltu â’r Bwrdd Gweithredol ac Aelodau Arweiniol ynglŷn â materion sy’n 
effeithio ar y Rhaglen Waith Craffu gan ystyried unrhyw brotocolau a 
gytunwyd arnynt. 

7.12 Rhaglen Waith 

Bydd y Pwyllgorau Craffu yn gyfrifol am osod eu Rhaglen Waith eu hunain ac, wrth 
wneud hynny, dylent ystyried dymuniadau Aelodau’r Pwyllgor hwnnw nad ydynt yn 
Aelodau o’r grŵp gwleidyddol mwyaf yn y Cyngor. Cânt hefyd ystyried materion brys 
ac annisgwyl nad ydynt wedi’u cynnwys yn y Rhaglen Waith. 

7.13 Cyfarfodydd 

7.13.1 Cynhelir cyfarfodydd cyffredin y Pwyllgorau Craffu yn ôl yr amserlen 
cyfarfodydd blynyddol cytunwyd gan y Cyngor yn ei gyfarfod blynyddol. 

7.12.2 Ceir galw cyfarfodydd arbennig o bryd i’w gilydd gel y ganlyn:-

(a) er mwyn ymdrin â materion a alwyd i mewn (Adran 7.23); 

(b) gan Gadeirydd Pwyllgor Craffu; 

(c) pan hysbyswyd yn ysgrifenedig gan o leiaf chwarter o aelodaeth cyfan 
Bwyllgor Craffu yn ysgrifenedig, yn amodol ar isafswm o 3, yn gosod 
allan manylion y busnes i’w ystyried y Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid. 

Bydd wys i gyfarfod arbennig yn gosod allan y busnes o dan sylw yn y 
cyfarfod hwnnw a ni fydd unrhyw fusnes arall yn cael ei drafod. 

7.14 Cyd-bwyllgorau Trosolwg a Chraffu 

O dan adran 58 y Mesur, ceir gwneud rheoliadau i ganiatáu i ddau awdurdod lleol 
neu fwy benodi Cyd-bwyllgor Trosolwg a Chraffu. Amlinellir hyn yn Rheoliadau 
Awdurdodau Lleol (Cyd-bwyllgorau Trosolwg a Chraffu) (Cymru) 2012. 

7.15 Cworwm 

7.15.1 Y cworwm ar gyfer Pwyllgor Craffu fydd 5 aelod neu chwarter aelodaeth y 
Pwyllgor pa un bynnag yw'r mwyaf; 

7.15.2 Y cworwm ar gyfer is-bwyllgor Pwyllgor Craffu bydd chwarter aelodaeth yr is-
bwyllgor yn amodol ar gworwm isaf o dri. 

7.16 Eitemau Agenda 

7.16.1 Bydd gan unrhyw Aelod o Bwyllgor Craffu penodol neu Aelod anweithredol yr 
hawl i roi rhybudd i’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid ei fod/bod yn 
dymuno ychwanegu eitem sy’n berthnasol i swyddogaethau’r Pwyllgor 
hwnnw ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod nesaf sydd ar gael. Dylid rhoi saith 
diwrnod gwaith o rybudd o’r eitem i’r Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid ynghyd â digon o wybodaeth i alluogi’r Swyddog i gynghori 
ynghylch natur a diben yr eitem. 

G 5 



 
 

             
       

      

         
        

          
       

          
       

 

    

        
      

 

        
      

       
   

        
         

       
      

         
          

           
        

    

           
        

        
        

    

           
            

          
 

        
        

 

      
         

        
         

       

7.16.2 Ar ôl derbyn cais o’r fath, cyn belled ag y bo’n fater priodol i’w ystyried, bydd y 
Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid yn sicrhau ei fod yn cael ei 
gynnwys yn yr agenda nesaf sydd ar gael. 

7.16.3 Bydd Pwyllgor Craffu hefyd yn ymateb, cyn gynted ag y bydd ei raglen waith 
yn caniatáu, i geisiadau gan y Cyngor a/neu’r Bwrdd Gweithredol i adolygu 
meysydd penodol o weithgarwch y Cyngor. Pan fydd yn gwneud hynny, bydd 
y Pwyllgor Craffu penodol yn adrodd ar ei ganfyddiadau ac unrhyw 
argymhellion i’r Bwrdd Gweithredol a/neu’r Cyngor. Bydd y Cyngor a/neu’r 
Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Craffu o fewn deufis o’i 
dderbyn. 

7.17 Adolygu a Datblygu Polisi 

7.17.1 Amlinellir rôl y Pwyllgorau Craffu o ran datblygu Cyllideb a Fframwaith Polisi’r 
Cyngor yn fanwl yn Rheolau Gweithdrefnol y Gyllideb a’r Fframwaith Polisi yn 
Adran 15. 

7.17.2 O ran datblygu ymagwedd y Cyngor at faterion nad ydynt yn rhan o’i Gyllideb 
a’i Fframwaith Polisi, caiff Pwyllgor Craffu gyflwyno cynigion i’r Bwrdd 
Gweithredol ar gyfer datblygiadau cyn belled â’u bod yn berthnasol i faterion 
sydd o fewn ei gylch gorchwyl. 

7.17.3 Caiff Pwyllgor Craffu gynnal ymchwiliadau ac archwilio’r dewisiadau sydd ar 
gael ar gyfer cyfeiriad datblygu polisi yn y dyfodol a chaiff benodi 
ymgynghorwyr ac aseswyr i’w gynorthwyo â’r broses hon. Caiff ymweld â 
safleoedd, cynnal arolygon cyhoeddus, cynnal cyfarfodydd cyhoeddus, 
comisiynu ymchwil a gwneud yr holl bethau eraill y mae’n ystyried yn 
rhesymol eu bod yn briodol i lywio ei ystyriaethau. Caiff ofyn i dystion fynychu 
i’w annerch ar unrhyw fater sy’n cael ei ystyried a chaiff dalu ffi resymol a 
threuliau i unrhyw ymgynghorwyr, aseswyr a thystion am wneud hynny. 

7.18 Adroddiadau gan y Pwyllgorau Craffu 

7.18.1 Bydd pob adroddiad ffurfiol gan y Pwyllgorau Craffu yn cael ei gyflwyno i’r Prif 
Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid i’w ystyried gan y Bwrdd Gweithredol 
(os yw’r cynigion yn gyson â’r Gyllideb a’r Fframwaith Polisi presennol), neu i’r 
Cyngor fel y bo’n briodol (e.e. pe byddai’r argymhelliad yn golygu gwyro oddi 
wrth neu newid y Gyllideb a’r Fframwaith Polisi cytunedig). 

7.18.2 Os na all Pwyllgor Craffu gytuno ar un adroddiad terfynol sengl i’r Cyngor 
neu’r Bwrdd Gweithredol fel y bo’n briodol, ceir paratoi un adroddiad lleiafrif a’i 
gyflwyno i’w ystyried gan y Cyngor neu’r Bwrdd Gweithredol gyda’r adroddiad 
mwyafrif. 

7.18.3 Bydd y Cyngor neu’r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad Pwyllgor 
Craffu o fewn dau fis o’i gyflwyno i’r Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid. 

7.18.4 Rhaid i bob adroddiad i’r Bwrdd Gweithredol cynwys argymhellion neu 
sylwadau craffu perthnasol, a gwneud yn eglur pa un a’i derbynwyd yr 
argymhellion craffu neu beidio ag os na dderbynwyd y rhesymau dros hynny. 
Wrth gyflwyno’r adroddiad i’r Bwrdd Gweithredol rhaid i’r Aelod Arweiniol 
cyfeirio at y sylwadau/argymhellion craffu. Os nad yw’r amserlen yn caniatau i 

G 6 



 
 

       
       

       

          
          

       
          

        
          

         
        
  

          
        

              
          

    
        
          

         
          

       

         

          
            

        
  

         
        
       

    

        
      

      
            

      
  

      

         
 

     

         
 

unrhyw argymhellion craffu cael eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig, 
rhaid i’r Aelod Arweiniol codi nhw ar lafar. 

7.19 Sicrhau bod Adroddiadau Craffu yn cael eu hystyried gan y Bwrdd Gweithredol 

7.19.1 Bydd yr agenda ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol yn cynnwys eitem 
o’r enw “Materion yn Codi o Drosolwg a Chraffu”. Bydd adroddiadau’r 
Pwyllgorau Craffu a atgyfeiriwyd i’r Bwrdd Gweithredol yn cael eu cynnwys ar 
y pwynt hwn yn yr agenda (oni bai eu bod wedi derbyn sylw yng nghyd-destun 
ystyriaethau’r Bwrdd Gweithredol ynglŷn ag eitem berthnasol ar yr agenda) 
cyn gynted ag y bo’n ymarferol. Os na fydd eitem yn cael ei hystyried gan y 
Bwrdd Gweithredol o fewn deufis, bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi esboniad 
ysgrifenedig o’r rhesymau i Gadeirydd y Pwyllgor Craffu perthnasol cyn 
gynted ag y bo’n ymarferol. 

7.19.2 Pan fydd y Bwrdd Gweithredol wedi dirprwyo pŵer gwneud penderfyniadau i 
Aelod unigol arall o’r Bwrdd Gweithredol, bydd Pwyllgor Craffu yn cyflwyno 
copi o’i adroddiad iddo ef/iddi hi i’w ystyried. Ar yr adeg y gwneir hynny, bydd 
y Pwyllgor Craffu yn rhoi copi o’r adroddiad i’r Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid. Mae’n rhaid i’r Aelod y dirprwywyd pŵer gwneud 
penderfyniadau iddo/iddi ystyried yr adroddiad ac ymateb yn ysgrifenedig i’r 
Pwyllgor Craffu o fewn pythefnos o’i dderbyn. Bydd copi o’i (h)ymateb 
ysgrifenedig yn cael ei anfon at y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeridaid 
a’r Arweinydd. Bydd yr Aelod hefyd yn mynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu 
hwnnw yn y dyfodol i gyflwyno ei (h)ymateb. 

7.20 Hawliau Aelodau’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu i weld Dogfennau 

7.20.1 Yn ogystal â’u hawliau fel Cynghorwyr, mae gan Aelodau’r Pwyllgorau Craffu 
yr hawl ychwanegol i weld dogfennau, ac i gael rhybudd o gyfarfodydd fel yr 
amlinellir yn y Rheolau Gweithdrefnol Mynediad at Wybodaeth yn Adran 14 y 
Cyfansoddiad hwn. 

7.20.2 Nid oes unrhyw beth yn y paragraff hwn yn atal cysylltiad manylach rhwng y 
Bwrdd Gweithredol a’r Pwyllgorau Craffu fel y bo’n briodol yn dibynnu ar y 
mater penodol sy’n cael ei ystyried. 

7.21 Esboniadau gan Aelodau a Swyddogion 

7.21.1 Caiff y Pwyllgorau Craffu adolygu a chraffu ar benderfyniadau a wnaed neu 
gamau a gymerwyd mewn cysylltiad â chyflawni unrhyw un o 
swyddogaethau’r Cyngor. Yn ogystal ag adolygu dogfennau, wrth gyflawni’r 
rôl Graffu, cânt ofyn i unrhyw Aelod o’r Bwrdd Gweithredol, y Prif Weithredwr 
a/neu unrhyw uwch Swyddog ymddangos ger eu bron i esbonio mewn 
perthynas â materion sydd o fewn eu cylch gorchwyl: 

(a) unrhyw benderfyniad penodol neu gyfres o benderfyniadau; 

(b) i ba raddau y mae’r camau a gymerwyd yn gweithredu polisi’r Cyngor; 
a/neu 

(c) ei berfformiad ef/pherfformiad hi 

ac mae’n ddyletswydd ar yr unigolion hynny i fod yn bresennol os gofynnir 
iddynt. 
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7.21.2 At y diben hwn, mae uwch Swyddog yn cynnwys unrhyw Brif Swyddog, 
dirprwy Brif Swyddog ac uwch Swyddog priodol arall. Pan fo pryderon ynglŷn 
â phriodoldeb y Swyddog a ddylai fod yn bresennol, bydd y Prif Swyddog 
perthnasol yn trafod hyn gyda’r Cadeirydd neu’r Is-gadeirydd Craffu priodol er 
mwyn ceisio cael cydsyniad. 

7.21.3 Pan fydd yn ofynnol i unrhyw Aelod neu Swyddog fynychu Pwyllgor Craffu o 
dan y ddarpariaeth hon, bydd Cadeirydd y Pwyllgor hwnnw’n hysbysu’r Prif 
Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. Bydd y Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid yn hysbysu’r Aelod neu’r Swyddog, yn ysgrifenedig os oes 
angen, gan roi o leiaf 5 diwrnod gwaith o rybudd o’r cyfarfod y mae’n ofynnol 
iddo ef/iddi hi ei fynychu (oni bai y cytunwyd fel arall). Bydd unrhyw rybudd yn 
nodi natur yr eitem y mae’n ofynnol iddo ef/iddi hi fynychu i’w hesbonio a pha 
un a yw’n ofynnol dangos unrhyw bapurau i’r Pwyllgor. 

7.21.4 Pan fydd yr esboniad sydd i’w roi i Bwyllgor Craffu yn golygu bod angen 
dangos adroddiad, yna rhoddir digon o rybudd i’r Aelod neu’r Swyddog dan 
sylw i ganiatáu ar gyfer paratoi’r ddogfennaeth honno. 

7.21.5 Os, oherwydd amgylchiadau eithriadol, nad yw’r Aelod neu’r Swyddog yn 
gallu bod yn bresennol ar y dyddiad gofynnol, yna bydd y Pwyllgor Craffu, 
mewn ymgynghoriad â’r Aelod neu’r Swyddog, yn trefnu dyddiad arall iddo 
ef/iddi hi fod yn bresennol. 

7.22 Presenoldeb gan Bobl Eraill 

Caiff Pwyllgor Craffu wahodd pobl heblaw am y rhai hynny y cyfeirir atynt ym 
mharagraff 7.21 uchod i’w annerch, trafod materion sy’n achosi pryder yn lleol a/neu 
ateb cwestiynau. Mae’n bosibl, er enghraifft, y bydd yn dymuno clywed gan 
breswylwyr, rhanddeiliaid ac Aelodau a Swyddogion mewn rhannau eraill o’r sector 
cyhoeddus a bydd yn gwahodd pobl felly i fod yn bresennol. Ymhob achos, bydd y 
Pwyllgor Craffu yn glir ynghylch pwrpas ceisio cyfraniadau gwahoddedigion, a all 
gymryd rhan yn unol â gwahoddiad ysgrifenedig ymlaen llaw yn unig. 

7.23 Galw i Mewn 

7.23.1 Rheolau 

(a) Pan fydd penderfyniad yn cael ei wneud gan y Bwrdd Gweithredol, 
aelod unigol o’r Bwrdd Gweithredol neu un o Bwyllgorau’r Bwrdd 
Gweithredol neu o dan drefniadau ar y cyd, bydd y penderfyniad yn 
cael ei gyhoeddi gan y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, 
gan gynnwys trwy ddull electronig lle y bo’n bosibl, a bydd ar gael ym 
mhrif swyddfeydd y Cyngor fel arfer o fewn tair niwrnod gwaith clir o’i 
wneud. Bydd copi yr holl benderfyniadau o’r fath yn cael eu hanfon at 
bob Aelod o fewn yr un raddfa amser, gan yr unigolyn sy’n gyfrifol am 
gyhoeddi’r penderfyniad. 

(b) Bydd yr hysbysiad hwnnw’n cynnwys y dyddiad y’i cyhoeddir arno ac 
yn nodi y bydd y penderfyniad yn dod i rym ac y ceir ei weithredu ar 
ddiwedd pum niwrnod gwaith clir ar ôl i’r penderfyniad gael ei 
gyhoeddi, oni bai bod Pwyllgor Craffu yn ei wrthwynebu a’i alw i mewn 
i’w adolygu. 
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(c) Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd y Swyddog Monitro yn galw i mewn 
penderfyniad i graffu arno gan Bwyllgor Craffu os gofynnir am hynny 
gan unrhyw bump Aelod anweithredol a roi rybudd o’r alw mewn i’r 
sawl a cymerodd y penderfyniad. 

(ch) Rhaid i’r rhybudd galw i mewn:-

(i) nodi’r penderfyniad(au) perthnasol; 

(ii) nodi’r rhesymau am alw i mewn gyda’r dystiolaeth ategol a 
dibynnwyd arno; 

(iii) cael ei lofnodi gan bump Aelod anweithredol. 

(d) Bydd y Swyddog Monitro yn atgyfeirio'r rhybudd o alw i mewn i'r 
Pwyllgor Craffu mwyaf priodol. 

(dd) Yn achos penderfyniad y Bwrdd Gweithredol, bydd y Pwyllgor Craffy 
yn cyfarfod o fewn amserlen a fydd yn galluogi unrhyw atgyfeiriad o’r 
penderfyniad yn ôl i'r Bwrdd Gweithredol i'w gynnwys yn y rhybudd 
statudol ar gyfer cyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol. 

(e) Yn achos penderfyniad Aelod Arweiniol, bydd y Pwyllgor yn cyfarfod o 
fewn amserlen a fydd yn galluogi unrhyw atgyfeiriad o’r penderfyniad 
yn ôl i'r Aelod Arweiniol i gael ei ystyried o fewn uchafswm o 18 
diwrnod gwaith o gyhoeddi'r penderfyniad gwreiddiol. 

(f) Hyd nes mae’r Pwyllgor Craffu yn ystyried y mater na fydd y 
penderfyniad yn cael ei weithredu. 

(ff) Os bydd y Pwyllgor Craffu dal gyda phryderon, yna caiff atgyfeirio'r 

penderfyniad yn ôl at y Bwrdd Gweithredol neu'r Aelod Arweiniol i’w 
ailystyried, bydd hyn ar ffurf adroddiad a gyflwynir gan Gadeirydd y 

Pwyllgor Craffu perthnasol i'r Bwrdd Gweithredol neu'r Aelod 

Arweiniol. Bydd adroddiad o'r fath yn rhoi rhesymau dros beidio â 

chefnogi'r penderfyniad. Os mae’r penderfyniad yn cael ei atgyferio’n 

ôl at y sawl wnaeth y penderfyniad rhaid iddynt ailystyried o fewn yr 

amser a amlinellir ym mharagraff (dd) a (e) uchod, yn diwygio’r 
penderfyniad neu ddim, cyn mabwysiadu penderfyniad terfynol. Ni all y 

penderfyniad hwnnw, pan gaiff ei ailystyried gan y Bwrdd Gweithredol 

neu'r Aelod Arweiniol o dan y broses hwn ei alw i mewn unwaith eto. 

(g) Os, ar ôl galw i mewn penderfyniad, nad yw Pwyllgor Craffu yn 
cyfarfod o fewn y cyfnod a nodir uchod, neu os yw’n cyfarfod ond nid 
yw’n cyfeirio’r mater yn ôl i’r unigolyn neu’r corff a wnaeth y 
penderfyniad, bydd y penderfyniad yn dod i rym ar ddyddiad cyfarfod y 
Pwyllgor Chraffu, neu mewn achos galw i mewn penderfyniad y Bwrdd 
Gweithredol ar ddyddiad cyfarfod nesa, yn amodol ar iddo fod y mis 
canlynol, neu ar ddiwedd y cyfnod o 18 diwrnod gwaith ers cyhoeddi’r 
penderfyniad, pa un bynnag sydd gynharaf. 

(h) Caiff y Swyddog Monitro roi feto ar unrhyw gais am alw i mewn os yw 
y tu allan i gylch gorchwyl y cynllun hwn. 
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(i) Ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol, mae’n rhaid i bob Aelod sy’n 
gofyn am alw mater i mewn fynychu’r cyfarfod pryd yr ystyrir y mater. 

7.23.2 Galw i Mewn a Brys 

(a) Ni fydd y weithdrefn galw i mewn a amlinellir uchod yn berthnasol pan 
fo’r penderfyniad a wneir gan y Gweithrediaeth yn un brys. Bydd 
penderfyniad yn un brys pe byddai unrhyw oedi sy’n debygol o gael ei 
achosi gan y broses galw i mewn, er enghraifft, yn niweidiol iawn i 
fuddiannau’r Cyngor neu fuddiannau cyhoeddus eraill. Bydd y cofnod 
o’r penderfyniad, a’r hysbysiad a roddir ohono i’r cyhoedd, yn datgan 
pa un a yw’r penderfyniad yn un brys, ym marn yr unigolyn neu’r corff 
a wnaeth y penderfyniad, ac felly ni cheir ei alw i mewn. 

(b) Bydd gweithrediad y darpariaethau sy’n ymwneud â galw i mewn a 
brys yn cael ei fonitro’n flynyddol a chyflwynir adroddiad i’r Cyngor 
gyda chynigion ar gyfer adolygu os bydd angen. 

7.24 Chwip Plaid neu Grŵp 

Os yw aelod o Bwyllgor Craffu yn ddarostyngedig i chwip plaid neu grŵp ynglŷn â 
mater sydd o dan sylw, rhaid i'r Aelod ddatgan bodolaeth y chwip a’i natur cyn 
cychwyn trafodaeth ar y mater. Bydd y datganiad a manylion trefniadau’r chwip ei 
nodi yng nghofnodion y cyfarfod. 

7.25 Rheolau Gweithdrefn a Thrafod mewn cyfarfodydd Pwyllgorau Craffu 

7.25.1 Bydd Pwyllgor Craffu yn ystyried y busnes canlynol mewn cyfarfodydd 
cyffredin: 

(a) cofnodion y cyfarfod diwethaf; 

(b) datganiadau o fuddiannau; 

(c) ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Craffu hwnnw ar gyfer 
penderfyniad o ran galw penderfyniad i mewn; 

(ch) ymatebion y Bwrdd Gweithredol i adroddiadau’r Pwyllgor Craffu 
hwnnw; 

(d) y busnes a amlinellwyd fel arall yn yr agenda ar gyfer y cyfarfod. 

Bydd y Rheolau Trafod ar gyfer Pwyllgor Craffu fel y nodwyd ym maragraff 
4.23 o’r Rheolau Gweithdrefnol y Cyngor ac eithrio dylai y Cadeirydd ganiatáu 
i’r rheolau trafod gael eu llacio er mwyn i’r rhai hynny sy’n bresennol yn y 
cyfarfod allu cyfrannu’n llawn, boed hynny fel Aelodau o Bwyllgor Craffu neu 
mewn unrhyw rinwedd arall sy’n caniatáu iddynt gyfrannu at werth y cyfarfod. 

7.25.2 Caiff Pwyllgor Craffu ofyn i bobl eraill fynychu i roi tystiolaeth neu ateb 
cwestiynau ynglŷn ag unrhyw eitemau sydd ar ei agenda. Dylid cynnal 
cyfarfodydd yn unol â’r egwyddorion canlynol: 

(a) bod y busnes yn cael ei gynnal yn deg a bod pob Aelod o’r Pwyllgor 
Craffu yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i’r rhai sy’n bresennol, ac i 
gyfrannu a siarad; 
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(b) bod y rhai hynny sy’n cynorthwyo trwy roi tystiolaeth yn cael eu trin â 
pharch a chwrteisi; 

(c) bod y busnes yn cael ei gynnal mor effeithlon â phosibl. 

7.25.3 Yn dilyn ymchwiliad neu adolygiad, bydd Pwyllgor Craffu yn paratoi adroddiad 
i’w gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol a/neu’r Cyngor fel y bo’n briodol a bydd yn 
sicrhau bod ei adroddiad a’i ganfyddiadau ar gael i’r cyhoedd. 

7.26 Pleidleision mewn cyfarfodydd 

7.26.1 Penderfynir ar unrhyw fater gan fwyafrif syml o’r Aelodau hynny sy’n 
pleidleisio ac yn bresennol yn yr ystafell ar yr adeg y gofynnwyd y cwestiwn. 

7.26.2 Os oes nifer gyfartal o bleidleisiau o blaid ac yn erbyn, bydd gan y Cadeirydd 
ail bleidlais neu bleidlais fwrw. Ni fydd cyfyngiad ar sut y bydd y Cadeirydd yn 
dewis arfer pleidlais fwrw. 

7.26.3 Bydd bleidlais trwy godi dwylo. 

7.27 Galwad gan Gynghorydd i Weithredu 

7.27.1 Mae’r Alwad gan Gynghorydd i Weithredu yn ddull o alluogi Aelodau etholedig 
i ddwyn materion sy’n achosi pryder yn lleol i sylw’r Cyngor trwy’r broses 
Graffu. Dylai hyn fod yn “ddewis olaf”. 

7.27.2 Caiff unrhyw Aelod ofyn am gael gosod eitem ar agenda Pwyllgor Craffu i’w 
hystyried. Wrth gyflwyno cais am eitem rhaid i’r Aelod fod wedi defnyddio pob 
ffordd arall o ddatrys y mater a rhaid cadw at y cyfarwyddyd statudol 
perthnasol. 
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ADRAN 8 

8. Y PWYLLGOR SAFONAU 

Cyfansoddiad 

8.1 Aelodaeth 

Mae’r Pwyllgor Safonau yn cynnwys naw o Aelodau. Mae ei Aelodaeth yn cynnwys: 

8.1.1 Pump o Aelodau “annibynnol”, nad ydynt yn Gynghorwyr nac yn Swyddogion 
nac yn briod i Gynghorwyr na Swyddogion o’r Cyngor hwn neu unrhyw 
Awdurdod perthnasol arall fel y’i diffinnir gan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, a 
benodwyd yn unol â’r weithdrefn a amlinellir yn Rheoliadau Pwyllgorau 
Safonau (Cymru) 2001 (fel y’u diwygiwyd); 

8.1.2 Tri o Gynghorwyr heblaw am yr Arweinydd neu Aelod o’r Bwrdd Gweithredol; 
a 

8.1.3 Un Aelod Cyngor Cymuned o Gyngor Cymunedol o fewn Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam a sydd ddim yn Gynghorydd. 

8.2 Cyfnod yn y Swydd 

8.2.1 Penodir Aelodau Annibynnol am gyfnod o bedair blynedd o leiaf ond dim mwy 
na chwe blynedd, a cheir eu hailbenodi am gyfnod olynol nad yw’n fwy na 
phedair blynedd. 

8.2.2 Bydd gan Cynghorwyr gyfnod yn y swydd o ddim mwy na phedair blynedd 
neu hyd nes yr etholiad llywodraeth leol cyffredin nesaf, pa un bynnag sydd 
fyrraf. Ceir eu hailbenodi am un cyfnod olynol arall. Bydd Cynghorydd yn 
peidio â bod yn aelod o’r Pwyllgor Safonnau os yw ef / hi yn peidio a bod yn 
Cynghorydd. 

8.2.3 Bydd gan yr aelod Cyngor Cymuned gyfnod swydd heb fod yn fwy na 4 
blynedd neu tan yr etholiadau cyffredin nesaf ar gyfer y cyngor cymuned y 
mae ef/hi yn aelod yn dilyn ei b/phenodi, pa un bynnag yw'r byrraf. Gall ef/hi 
gael ei h/ailbenodi am 1 tymor olynol pellach. Bydd yr aelod Cyngor 
Cymuned yn peidio â bod yn aelod o'r Pwyllgor Safonau os yw ef/hi yn peidio 
â bod yn aelod o Gyngor Cymuned o fewn ardal y Cyngor. 

8.3 Cworwm 

Bydd cyfarfod o’r Pwyllgor Safonau yn gwneud cworwm dim ond pan fydd: 

8.3.1 o leiaf pedwar o Aelodau, gan gynnwys y Cadeirydd, yn bresennol; ac 

8.3.2 o leiaf hanner yr Aelodau sy’n bresennol (gan gynnwys y Cadeirydd) yn 
Aelodau Annibynnol; ac 

8.3.3 mae o leiaf un Cynghorydd yn bresennol. 

8.4 Pleidleisio 

Bydd gan Aelodau Annibynnol ac Aelodau Cynghorau Cymuned yr hawl i bleidleisio 
mewn cyfarfodydd. 
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8.5 Cadeirio’r Pwyllgor 

8.5.1 Dim ond Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau a gaiff fod yn Gadeirydd. 

8.5.2 Etholir y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd gan Aelodau’r Pwyllgor Safonau am ba un 
bynnag o’r canlynol yw’r cyfnod byrraf: 

(i) dim llai na phedair blynedd neu ddim mwy na chwe blynedd; neu 

(ii) hyd nes bod cyfnod yr Aelod Annibynnol yn y swydd yn dod i ben. 

8.6 Aelod Cyngor Cymuned 

Ni chaiff Aelod Cyngor Cymuned cymryd rhan mewn unrhyw achos yn y Pwyllgor 
Safonau yn ymneud a’i Gyngor / Chyngor Dref neu Gymuned nhw. 

8.7 Is-bwyllgorau 

Caiff y Pwyllgor Safonau apwyntio is-bwyllgor i gyflawni ei swyddogaethau o dan 
adran 54A Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. Caiff is-bwyllgor:-

8.7.1 cynnwys dim llai na tri aelod o’r Pwyllgor Safonau; 

8.7.2 ond fod gyda chworwm os:-

(i) mae o leiaf dau aelod yn bresennol, gan gynnwys y Cadeirydd; a 

(ii) mae o leiaf hanner y rhai sy’n bresenol (gan gynnwys y Cadeirydd) yn 
Aelodau Annibynnol. 

8.8 Rôl a Swyddogaeth 

Bydd gan y Pwyllgor Safonau y rolau a’r swyddogaethau canlynol: 

8.8.1 hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan Gynghorwyr ac Aelodau 
cyfetholedig yr Awdurdod; 

8.8.2 cynorthwyo’r Cynghorwyr a’r Aelodau cyfetholedig i ddilyn y Cod Ymddygiad 
Aelodau; 

8.8.3 cynghori’r Cyngor ar fabwysiadu neu ddiwygio’r Cod Ymddygiad Aelodau, y 
Protocol ar gyfer Cysylltiadau Aelodau/Swyddogion, ac unrhyw Godau eraill y 
mae'r Cyngor yn eu cyflwyno yn ymwneud ag ymddygiad Aelodau; 

8.8.4 monitro gweithrediad y Cod Ymddygiad Aelodau; 

8.8.5 cynghori, hyfforddi neu drefnu i hyfforddi Cynghorwyr ac Aelodau cyfetholedig 
ar faterion yn ymwneud â’r Cod Ymddygiad Aelodau, y Protocol ar gyfer 
Cysylltiadau Aelodau/Swyddogion, ac unrhyw Godau eraill y mae'r Cyngor yn 
eu cyflwyno yn ymwneud ag ymddygiad Aelodau; 

8.8.6 rhoi gollyngiadau sy’n galluogi cyfranogiad gan Aelod neu Aelod Cyfetholedig 
y Cyngor mewn unrhyw fusnes sydd wedi ei wahardd gan ddarpariaethau 
gorfodol y Cod Ymddygiad yn unol â Rheoliadau Pwyllgorau Safonau 
(Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001; 
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8.8.7 Y swyddogaethau perthnasol i Bwyllgorau Safonau a nodir yn Rheoliadau 
Archwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a 
Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001 sy'n ymwneud â honiad gan Aelod neu 
Aelod Cyfetholedig o'r Cod Ymddygiad; 

8.8.8 Goruchwylio trefn Rhannu Pryderon y Cyngor; 

8.8.9 Ystyried yn unol â Chynllun Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau’r Cyngor 
achosion o ddiffyg presenoldeb Aelodau mewn cyfarfodydd. 

8.9 Rhaglen Waith 

Bydd y Pwyllgor yn paratoi rhaglen waith, a fydd yn cael ei hadolygu a’i 
chymeradwyo ym mhob cyfarfod Pwyllgor. 

8.10 Rheolau Gweithdrefnol a Thrafod 

8.10.1 Bydd Rheolau Gweithdrefnol y Cyngor yn Adran 4 yn berthnasol i gyfarfodydd 
Aelodau’r Pwyllgor Safonau. 

8.10.2 Wrth ystyried ymddygiad Cynghorwyr unigol, bydd y gweithdrefnau a 
amlinellir yn Adran 18CH yn berthnasol. 
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ADRAN 9 

9. PWYLLGORAU RHEOLEIDDIO AC ERAILL 

9.1 Pwyllgorau Rheoleiddio a Phwyllgorau Eraill 

Bydd y Cyngor yn penodi’r Pwyllgorau i gyflawni’r swyddogaethau a amlinellir yn 
Adran 13 y Cyfansoddiad hwn. 

9.2 Y Pwyllgor Archwilio 

9.2.1 Bydd y Cyngor yn penodi Pwyllgor Archwilio i gyflawni’r swyddogaethau a 
ddisgrifir yn Adran 13 y Cyfansoddiad hwn ac yn unol ag adrannau 81-87 y 
Mesur. 

9.2.2 Bydd y Pwyllgor yn cynnwys tri Aelod ar ddeg a ffurfiwyd fel a ganlyn:-

(a) deuddeg Cynghorydd; a 

(b) un Aelod nad yw’n Aelod o’r Cyngor (Aelod lleyg). 

9.2.3 Penodir Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ganddo ac ni chaiff ef/hi fod yn Aelod 
o’r Bwrdd Gweithredol ond caiff fod yn Aelod lleyg, a chaiff fod yn Aelod o 
grŵp gweithredol dim ond os nad oes grwpiau gwrthblaid. 

9.2.4 Caiff holl Aelodau’r Pwyllgor Archwilio bleidleisio ar unrhyw fater gerbron y 
Pwyllgor. 

9.3 Y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

9.3.1 Bydd y Cyngor yn penodi Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i gyflawni’r 
swyddogaethau a ddisgrifir yn Adran 13 y Cyfansoddiad hwn. 

9.3.2 Bydd y Pwyllgor yn cynnwys un Cynghorydd ar ddeg ond dim mwy nag un 
Aelod o’r Bwrdd Gweithredol (ni chaiff yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol fod yr 
Arweinydd). 

9.3.3 Penodir Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd gan y Cyngor 
Llawn ac ni chaiff fod yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol. 

9.4 Y Pwyllgor Cynllunio 

9.4.1 Bydd y Cyngor yn penodi Pwyllgor Cynllunio i gyflawni’r swyddogaethau a 
ddisgrifir yn Adran 13 y Cyfansoddiad hwn. 

9.4.2 Bydd y Pwyllgor yn cynnwys ugain Cynghorydd ond ni chaiff Aelod o’r Bwrdd 
Gweithredol fod yn aelod o’r Pwyllgor a dim ond un Cynghorydd o bob ardal 
sydd â mwy nag un Aelod. 

9.5 Y Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol 

9.5.1 Bydd y Cyngor yn penodi Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol i gyflawni’r 
swyddogaethau a ddisgrifir yn Adran 13 y Cyfansoddiad hwn. 

9.5.2 Bydd y Pwyllgor yn cynnwys pedair ar ddeg Cynghorydd. 
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9.6 Y Pwyllgor Trwyddedu 

9.6.1 Bydd y Cyngor yn penodi Pwyllgor Trwyddedu i gyflawni’r swyddogaethau a 
ddisgrifir yn Adran 13 y Cyfansoddiad hwn. 

9.6.2 Bydd y Pwyllgor yn cynnwys o leiaf deg ond dim mwy na pymtheg 
Cynghorydd; bydd aelodaeth y pwyllgor hwn yr un rhai ac sydd yn y Pwyllgor 
Trwyddedu Amgylcheddol a gyda’r un Cadeirydd. 

9.7 Y Pwyllgor Penodi 

9.7.1 Bydd y Cyngor yn penodi Pwyllgor Penodi i gyflawni’r swyddogaethau a 
ddisgrifir yn Adran 13 y Cyfansoddiad hwn. 

9.7.2 Bydd y Pwyllgor yn cynnwys deg Cynghorydd gydag o leiaf un ohonynt ond 
dim mwy na phump yn Aelod o’r Bwrdd Gweithredol; ni chaiff Aelodau’r Bwrdd 
Gweithredol fod yn y mwyafrif ar ay pwyllgor hwn. 

9.8 Pwyllgorau ac Is-bwyllgorau Eraill 

9.11.1 Bydd y Cyngor yn penodi’r cyfryw Bwyllgorau eraill fel ag y mae’n ystyried yn 
briodol i arfer ei swyddogaethau. 

9.11.2 Caiff unrhyw Bwyllgor a benodir gan y Cyngor benodi Is-bwyllgorau a phaneli 
ychwanegol ar unrhyw adeg ar hyd y flwyddyn. Bydd eu cylch gorchwyl a’r 
pwerau a ddirprwyir iddynt yn benodol ac o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor 
a’u penododd. 

9.9 Rheolau Gweithdrefnol a Thrafod 

9.9.1 Amser a Lleoliad Cyfarfodydd 

Pennir amser a lleoliad cyfarfodydd gan y Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid ac fe’u nodir yn yr wŷs. 

9.9.2 Rhybudd am Gyfarfodydd a Gwŷs iddynt 

Bydd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid yn rhoi rhybudd i’r 
cyhoedd am amser a lleoliad unrhyw gyfarfod yn unol â’r Rheolau 
Gweithdrefnol Mynediad at Wybodaeth yn Adran 14. O leiaf tri diwrnod clir 
cyn cyfarfod, bydd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid yn anfon 
gwŷs a lofnodwyd ganddo ef/ganddi hi at bob Aelod o’r Pwyllgor. Bydd yr 
wŷs yn rhoi dyddiad, amser a lleoliad pob cyfarfod ac yn nodi’r busnes sydd 
i’w drafod. Bydd hefyd yn cynnwys y cyfryw adroddiadau sydd ar gael. 

9.9.3 Cadeirydd Cyfarfod 

Caiff yr unigolyn sy’n llywyddu’r cyfarfod arfer unrhyw bŵer neu ddyletswydd 
a briodolir i’r Cadeirydd. 

9.9.4 Cworwm 

Cworwm cyfarfod fydd chwarter y nifer gyfan o Aelodau’r Pwyllgor ac eithrio’r 
Pwyllgor Cynllunio (gweler rheol 9.9.5 isod). Yn ystod unrhyw gyfarfod, os 
bydd y Cadeirydd yn cyfrif nifer yr Aelodau sy’n bresennol ac yn datgan nad 
oes cworwm yn bresennol, yna bydd y cyfarfod yn cael ei ohirio yn syth. 
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Bydd busnes sy’n weddill yn cael ei ystyried ar amser a dyddiad a bennir gan 
y Cadeirydd. Os nad yw ef/hi yn pennu dyddiad, bydd y busnes sy’n weddill 
yn cael ei ystyried yn y cyfarfod cyffredin nesaf. 

9.9.5 Cworwm yn y Pwyllgor Cynllunio 

Ni chaiff unrhyw fusnes eu hystyried mewn Pwyllgor Cynllunio neu Is-bwyllgor 
y Pwyllgor Cynllunio heblaw bod o leiaf hanner aelodau’r pwyllgor wedi’i 
thalgrynnu i’r nifer gron agosaf yn bresennol. 

9.9.6 Presenoldeb o Bell 

Caniateir presenoldeb o bell ym mhob cyfarfod pwyllgor ac is-bwyllgor 
ar yr amod bod y rhai sy'n cymryd rhan yn gallu siarad â'i gilydd a chael 
eu clywed ac mewn cyfarfodydd sy'n cael eu gweddarlledu i allu gweld 
a gweld ei gilydd hefyd. 

9.9.7 Cwestiynau mewn Pwyllgorau y rhoddwyd Rhybudd ohonynt 

(a) Yn amodol ar paragraff (b) isod, caiff Aelod o Bwyllgor ofyn cwestiwn i 
Gadeirydd y pwyllgor hwnnw ynglŷn ag unrhyw fater y mae gan y 
Cyngor bwerau neu ddyletswyddau yn ei gylch neu sy’n effeithio ar y 
sir bwrdeistref ac sydd o fewn cylch gorchwyl y pwyllgor hwnnw. 

(b) Caiff Aelod ofyn cwestiwn o dan Reol 9.9.7: 

(i) os yw wedi rhoi o leiaf tri diwrnod gwaith clir o rybudd 
ysgrifenedig neu drwy bost electroneg o’r cwestiwn i’r Prif 
Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid; neu 

(ii) os yw’r cwestiwn yn ymwneud â materion brys, a bod 
ganddo/ganddi ganiatâd y Cadeirydd y bwriedir gofyn y 
cwestiwn iddo a bod cynnwys y cwestiwn yn cael ei roi i’r Prif 
Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid erbyn 4 pm ar y 
diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. 

9.9.8 Pleidleisio 

(a) Penderfynir ar unrhyw fater gan fwyafrif syml o’r Aelodau hynny sy’n 
pleidleisio ac yn bresennol yn yr ystafell ar yr adeg y gofynnwyd y 
cwestiwn. 

(b) Bydd bleidlais trwy godi dwylo, neu os nad oes anghytundeb, trwy 
gadarnhad y cyfarfod. 

(c) Os oes nifer gyfartal o bleidleisiau o blaid ac yn erbyn, bydd gan y 
Cadeirydd ail bleidlais neu bleidlais fwrw. Ni fydd cyfyngiad ar sut y 
bydd y Cadeirydd yn dewis arfer pleidlais fwrw. 

9.9.9 Cofnodion 

Bydd y Cadeirydd yn llofnodi cofnodion y trafodion yn y cyfarfod addas nesaf. 
Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn cael eu 
llofnodi yn gofnod cywir. Yr unig ran o’r cofnodion y gellir ei thrafod yw eu 
cywirdeb. 
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9.9.10 Cofnod o Bresenoldeb 

Mae’n rhaid i’r holl Aelodau’r Pwyllgor sy’n bresennol yn ystod cyfarfod cyfan 
neu ran ohono lofnodi eu henwau ar y dalenni presenoldeb cyn diwedd pob 
cyfarfod er mwyn cynorthwyo â’r cofnod presenoldeb. 

9.9.11 Gwahardd y Cyhoedd 

Ceir gwahardd aelodau’r cyhoedd a’r wasg dim ond yn unol â’r Rheolau 
Gweithdrefnol Mynediad at Wybodaeth yn Adran 14 y Cyfansoddiad hwn neu 
9.9.12 (Aflonyddwch gan y Cyhoedd). 

9.9.12 Ymddygiad Aelodau 

(a) Pan fydd Aelod yn siarad mae’n rhaid iddo ef/iddi hi, os galla ef/hi, 
sefyll ac annerch y cyfarfod trwy’r Cadeirydd. Os bydd mwy nag un 
Aelod yn mynegi eu bod yn bwriadu siarad, bydd y Cadeirydd yn 
gofyn i un siarad. Mae’n rhaid i Aelodau eraill aros yn dawel tra bod 
Aelod yn siarad oni bai eu bod yn dymuno codi pwynt o drefn neu roi 
esboniad personol. 

(b) Pan fydd y Cadeirydd yn siarad yn ystod trafodaeth, mae’n rhaid i 
unrhyw Aelod sy’n siarad ar y pryd fod yn dawel. Bydd y cyfarfod yn 
dawel. 

(c) Os bydd Aelod yn diystyru dyfarniad y Cadeirydd yn gyson trwy 
ymddwyn yn amhriodol neu’n llesteirio busnes yn fwriadol, caiff y 
Cadeirydd gynnig na ddylid clywed mwy gan yr Aelod. Os caiff y 
cynnig ei eilio, cynhelir pleidlais arno heb drafodaeth. 

(d) Os bydd yr Aelod yn parhau i ymddwyn yn amhriodol ar ôl i gynnig o’r 
fath gael ei dderbyn, caiff y Cadeirydd gynnig bod yr Aelod yn gadael 
y cyfarfod neu fod y cyfarfod yn cael ei ohirio am gyfnod penodol. Os 
caiff y cynnig ei eilio, cynhelir pleidlais arno heb drafodaeth. 

9.9.13 Aflonyddwch gan y Cyhoedd 

(a) Os bydd aelod o’r cyhoedd yn torri ar draws y trafodion, bydd y 
Cadeirydd yn rhoi rhybudd i’r unigolyn dan sylw. Os bydd yn parhau i 
dorri ar draws, bydd y Cadeirydd yn gorchymyn iddo ef/iddi hi gael ei 
symud o ystafell y cyfarfod. 

(b) Os oes aflonyddwch cyffredinol mewn unrhyw ran o ystafell y cyfarfod 
sy’n agored i’r cyhoedd, caiff y Cadeirydd alw am i’r rhan honno gael 
ei chlirio. 

9.9.14 Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol yn ystod Cyfarfodydd 

Caniateir defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ystod cyfarfodydd cyn belled 
ag na aflonyddir ar reolaeth y cyfarfod. 

9.9.15 Rheolau Trafod 

Bydd Rheol Gweithdrefnol y Cyngor yn Adran 4.23 yn berthnasol. 
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ADRAN 10 

10. CYD-BWYLLGORAU 

10.1 Cyflwyniad 

Ceir nifer o amgylchiadau lle y bydd hawl gan y Cyngor neu’r Bwrdd Gweithredol i 
gyflawni swyddogaethau penodol ar y cyd ag awdurdod lleol arall. 

10.2 Trefniadau i Hybu Lles 

Er mwyn hybu lles economaidd, cymdeithasol, neu amgylcheddol ei ardal, caiff y 
Bwrdd Gweithredol: 

10.2.1 lunio trefniadau neu gytundebau gydag unrhyw unigolyn neu gorff; 

10.2.2 cydweithredu â, neu hwyluso neu gydlynu gweithgareddau unrhyw unigolyn 
neu gorff; ac 

10.2.3 arfer ar ran yr unigolyn neu’r corff hwnnw unrhyw rai o swyddogaethau’r 
unigolyn neu’r corff hwnnw. 

10.3 Trefniadau ar y Cyd 

10.3.1 Caiff y Cyngor sefydlu trefniadau ar y cyd gydag un neu fwy o awdurdodau 
lleol a/neu eu gweithrediaethau i arfer swyddogaethau nad ydynt yn 
Swyddogaethau Gweithredol yn unrhyw un o’r awdurdodau sy’n cymryd rhan, 
neu gynghori’r Cyngor. Gallai trefniadau o’r fath gynnwys penodi cyd-bwyllgor 
gyda’r awdurdodau lleol eraill hyn. 

10.3.2 Caiff y Bwrdd Gweithredol sefydlu trefniadau ar y cyd gydag un neu fwy o 
awdurdodau lleol i arfer swyddogaethau sy’n Swyddogaethau Gweithredol. 
Gallai trefniadau o’r fath gynnwys penodi cyd-bwyllgorau gyda’r awdurdodau 
lleol eraill hyn. Ac eithrio fel y nodir isod, neu fel y caniateir gan y Gyfraith 
neu sy’n ofynnol gan y Gyfraith, caiff y Bwrdd Gweithredol benodi Aelodau’r 
Bwrdd Gweithredol yn unig i gyd-bwyllgorau o’r fath, ac nid oes angen i’r 
Aelodau hynny adlewyrchu cyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor yn ei 
gyfanrwydd. 

10.3.3 Caiff y Bwrdd Gweithredol benodi Aelodau i Gyd-bwyllgor o’r tu allan i’r Bwrdd 
Gweithredol pan fydd gan y Cyd-bwyllgor swyddogaethau ar gyfer rhan o 
ardal y Cyngor yn unig a bod yr ardal honno’n llai na dwy ran o bump o’r 
awdurdod lleol hwnnw, yn ôl arwynebedd neu boblogaeth. Mewn achosion o’r 
fath, caiff y Bwrdd Gweithredol benodi i’r Cyd-bwyllgor unrhyw Gynghorydd 
sy’n Aelod ar gyfer adran etholiadol yn yr ardal. Nid yw gofynion cydbwysedd 
gwleidyddol yn berthnasol i benodiadau o’r fath. 

10.4 Mynediad at Wybodaeth 

10.4.1 Mae’r Rheolau Gweithdrefnol Mynediad at Wybodaeth yn Adran 14 yn 
berthnasol. 

10.4.2 Os yw pob Aelod o Gyd-bwyllgor yn Aelodau o’r Gweithrediaeth ym mhob un 
o’r awdurdodau sy’n cymryd rhan, yna bydd ei drefn mynediad at wybodaeth 
yr un fath â honno sy’n berthnasol i’r Bwrdd Gweithredol. 
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10.4.3 Os yw’r Cyd-bwyllgor yn cynnwys Aelodau nad ydynt yn Aelodau o’r Bwrdd 
Gweithredol yn unrhyw awdurdod sy’n cymryd rhan, yna bydd y Rheolau 
Mynediad at Wybodaeth yn rhan VA Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i 
diwygiwyd) yn berthnasol. 

10.5 Dirprwyo i ac o Awdurdodau Lleol Eraill 

10.5.1 Gall y Cyngor ddirprwyo Swyddogaethau Anweithredol i awdurdod lleol arall 
neu, os yw gweithrediaeth awdurdod lleol arall yn gyfrifol am y 
swyddogaethau hynny, i’r weithrediaeth honno. 

10.5.2 Gall y Bwrdd Gweithredol ddirprwyo Swyddogaethau Gweithredol i awdurdod 
lleol arall neu weithrediaeth awdurdod lleol arall mewn rhai amgylchiadau. 

10.5.3 Mae’r hawl i benderfynu pa un ai derbyn dirprwyo o’r fath gan awdurdod lleol 
arall ai peidio wedi’i neilltuo i’r Cyngor Llawn. 

10.6 Contractio Allan 

Caiff y Cyngor (o ran Swyddogaethau Anweithredol) a’r Bwrdd Gweithredol (o ran 
Swyddogaethau Gweithredol) gontractio allan i gorff neu sefydliad arall, 
swyddogaethau: 

10.6.1 y ceir eu harfer gan Swyddog ac sy’n ddarostyngedig i orchymyn o dan adran 
70 Deddf Dadreoleiddio a Chontractio Allan 1994; neu 

10.6.2 o dan drefniadau contractio lle y mae’r Contractwr yn gweithredu fel Asiant y 
Cyngor o dan egwyddorion contractio arferol, ar yr amod na ddirprwyir pŵer y 
Cyngor i wneud penderfyniadau dewisol. 
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ADRAN 11 

11. SWYDDOGION 

11.1 Strwythur Rheoli 

11.1.1 Cyffredinol 

Caiff y Cyngor Llawn gyflogi’r cyfryw staff (y cyfeirir atynt fel Swyddogion) ag y 
mae’n ystyried sy’n briodol i gyflawni ei swyddogaethau. 

11.1.2 Strwythur Rheoli Uwch 

Bydd yr uwch dîm rheoli yn cynnwys y Prif Weithredwr a 7 Prif Swyddog. 

Prif Weithredwr (a Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig) 

Swyddogaethau a Meysydd Cyfrifoldeb 

 Rheolaeth gorfforaethol gyffredinol a chyfrifoldeb gweithredol gan 
gynnwys cyfrifoldeb rheoli cyffredinol am yr holl swyddogion. 

 Prif gynghorydd i'r Cyngor ar bolisi cyffredinol. 

 Darparu cyngor diduedd proffesiynol i bawb yn y broses o wneud 
penderfyniadau, (y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Trosolwg a 
Chraffu, y Cyngor Llawn a Phwyllgorau eraill). 

 Ar y cyd gyda’r Swyddog Monitro, cyfrifoldeb dros cyfundrefn o gadw 
cofnodion ar gyfer holl benderfyniadau'r Awdurdod (gweithredol neu 
fel arall). 

 Cynrychioli'r awdurdod ar bartneriaethau a chyrff allanol (fel sy'n 
ofynnol gan y ddeddf neu'r Cyngor); 

 Rhoi wasanaeth i'r Cyngor cyfan, ar sail amhleidiol. 

 Sicrhau llywodraethu corfforaethol cadarn. 

 Cymryd cyfrifoldeb am berfformiad corfforaethol cyffredinol. 

 Hybu perthnasau Aelodau / Swyddogion iach 

 Gweithredu fel Swyddog Canlyniadau a Swyddog Cofrestru 
Etholiadol 

Prif Swyddogion eraill 

Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 
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Prif Swyddogion eraill 

Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio 

Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol 

Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid 

Prif Swyddog Tai a’r Economi 

11.1.3 Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig, y Swyddog Monitro a’r Prif Swyddog 

Cyllid 

Bydd y Cyngor yn dynodi’r swyddi canlynol fel y dangosir: 

Swydd Dynodiad 

Prif Weithredwr Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig 

Prif Swyddog Llywodraethu 
a Chwsmeriaid 

Swyddog Monitro 

Prif Swyddog Cyllid a 
TGCh 

Prif Swyddog Cyllid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, Democrataidd a 
Chofrestru 

Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Bydd y swyddogaethau a ddisgrifir yn Adrannau 11.2 i 11.5 yn berthnasol i’r 
swyddi hyn. 

11.1.3 Yn yr adran yma golygai unrhyw gyfeiriad at “Brif Swyddog”, Brif Swyddog” o 
fewn ystyr Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Gorchmynion Sefydlog) (Cymru) 
2006). 

11.1.4 Swyddogion satudol eraill 

Yn ogystal a’r swyddogion corfforaethol statudol uchod bydd y Cyngor yn 
dynodi’r swyddogion statudol eraill fel y ganlyn: 
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Swydd Dynodiad Gweithredoedd 
Statudol (neu unrhyw 

ailadroddiad neu ddiwygiad 
ohonynt) 

Prif Swyddog Addysg 
ac Ymyrraeth Gynnar 

Prif Swyddog Addysg Adran 532 Deddf 
Addysg 1996 

Prif Swyddog Gofal 
Cymdeithasol 

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Adran 6 Deddf 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Llywodraeth Leol 1970 

11.2 Swyddogaethau Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig 

11.2.1 Cyflawni Swyddogaethau gan y Cyngor 

Mae Adran 4 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 yn gosod dyletswydd ar 
awdurdodau i ddynodi un o’u swyddogion yn Bennaeth y Gwasanaeth 
Cyflogedig. Bydd Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig yn adrodd i’r Cyngor 
Llawn ar y ffordd y cydlynir y broses o gyflawni swyddogaethau’r Cyngor, nifer 
a gradd y staff sydd eu hangen i gyflawni’r swyddogaethau, trefniadaeth staff 
yr awdurdod, a phenodi staff yr awdurdod a rheolaeth briodol arnynt. 

11.2.2 Cyfyngiadau ar Swyddogaethau 

Ni chaiff Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig fod yn Swyddog Monitro nac yn 
Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, ond caiff ddal swydd Prif Swyddog 
Cyllid os yw’n gyfrifydd cymwysedig. 

11.3 Swyddogaethau’r Swyddog Monitro 

Amlinellir y rhain yn adran 5 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 fel y’i diwygiwyd. 

11.3.1 Cynnal y Cyfansoddiad 

Bydd y Swyddog Monitro yn cynnal fersiwn gyfredol o’r Cyfansoddiad ac yn 
sicrhau ei fod ar gael yn eang er mwyn i Aelodau, staff a’r cyhoedd allu 
cyfeirio ato. 

11.3.2 Sicrhau bod y Penderfyniadau a Wneir yn Gyfreithlon ac yn Deg 

Ar ôl ymgynghori â Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a’r Prif Swyddog 
Cyllid, bydd y Swyddog Monitro yn adrodd i’r Cyngor Llawn neu’r Bwrdd 
Gweithredol mewn perthynas ag unrhyw Swyddogaeth os yw ef/hi o’r farn y 
byddai unrhyw gynnig, penderfyniad neu hepgoriad yn arwain at 
anghyfreithlondeb neu os yw unrhyw benderfyniad neu hepgoriad wedi arwain 
at gamweinyddu. Bydd adroddiad o’r fath yn atal y cynnig neu’r penderfyniad 
rhag cael ei roi ar waith nes bod yr adroddiad wedi cael ei ystyried. 
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11.3.3 Cefnogi’r Pwyllgor Safonau 

Bydd y Swyddog Monitro yn cyfrannu at hyrwyddo a chynnal safonau uchel o 
ymddygiad trwy gefnogi’r Pwyllgor Safonau. 

11.3.4 Derbyn Adroddiadau 

Bydd y Swyddog Monitro yn derbyn ac yn gweithredu ar adroddiadau a wneir 
gan yr Ombwdsmon a phenderfyniadau’r tribiwnlysoedd achos. 

11.3.5 Cynnal Ymchwiliadau 

Bydd y Swyddog Monitro yn cynnal ymchwiliadau i faterion a atgyfeirir gan yr 
Ombwdsmon ac yn llunio adroddiadau neu’n gwneud argymhellion mewn 
perthynas â hwy i’r Pwyllgor Safonau. 

11.3.6 Swyddog Priodol ar gyfer Mynediad at Wybodaeth 

Bydd y Swyddog Monitro yn sicrhau bod penderfyniadau Gweithredol, ynghyd 
â’r rhesymau dros y penderfyniadau hynny, ac adroddiadau gan Swyddogion 
perthnasol a phapurau cefndir ar gael yn gyhoeddus cyn gynted â phosibl. 

11.3.7 Cynghori ynghylch pa un a yw penderfyniadau’r Bwrdd Gweithredol o fewn y 

Gyllideb a’r Fframwaith Polisi 

Bydd y Swyddog Monitro, ar y cyd â’r Prif Swyddog Cyllid, yn cynghori 
ynghylch pa un a yw penderfyniadau’r Bwrdd Gweithredol yn unol â’r Gyllideb 
a’r Fframwaith Polisi. 

11.3.8 Rhoi Cyngor 

Bydd y Swyddog Monitro yn rhoi cyngor i’r Cynghorwyr ar faterion yn 
ymwneud â chwmpas pwerau a’r awdurdod i wneud penderfyniadau, 
camweinyddiaeth, amhriodoldeb ariannol, uniondeb a’r Gyllideb a’r 
Fframwaith Polisi. 

11.3.9 Cyfyngiadau ar Swyddi 

Ni chaiff y Swyddog Monitro fod yn Brif Swyddog Cyllid, Pennaeth y 
Gwasanaeth Cyflogedig na’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd. 

11.4 Swyddogaethau’r Prif Swyddog Cyllid 

Amlinellir y rhain yn adran 6 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 fel y’i diwygiwyd. 

11.4.1 Sicrhau Cyfreithlondeb a Doethineb Ariannol y Penderfyniadau a Wneir 

Ar ôl ymgynghori â Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a’r Swyddog 
Monitro, bydd y Prif Swyddog Cyllid yn adrodd i’r Cyngor Llawn neu’r Bwrdd 
Gweithredol mewn perthynas â Swyddogaeth Weithredol, ac archwilydd 
allanol y Cyngor os yw ef/hi o’r farn y bydd unrhyw gynnig, penderfyniad neu 
ffordd o weithredu yn golygu gwariant anghyfreithlon, neu’n anghyfreithlon ac 
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yn debygol o achosi colled neu ddiffyg neu os yw’r Cyngor ar fin cofnodi eitem 
o’r cyfrifon yn anghyfreithlon. 

11.4.2 Gweinyddu Materion Ariannol 

Bydd y Prif Swyddog Cyllid yn gyfrifol am weinyddu materion ariannol y 
Cyngor. 

11.4.3 Cyfrannu at Reolaeth Gorfforaethol 

Bydd y Prif Swyddog Cyllid yn cyfrannu at reolaeth gorfforaethol y Cyngor, yn 
enwedig trwy ddarparu cyngor ariannol proffesiynol. 

11.4.4 Rhoi Cyngor 

Bydd y Prif Swyddog Cyllid yn rhoi cyngor i’r holl Gynghorwyr ar faterion yn 
ymwneud â chwmpas pwerau a’r awdurdod i wneud penderfyniadau, 
camweinyddiaeth, amhriodoldeb ariannol, uniondeb a’r Gyllideb a’r 
Fframwaith Polisi, a bydd yn cefnogi a chynghori Cynghorwyr a Swyddogion 
yn eu rolau priodol. 

11.4.5 Rhoi Gwybodaeth Ariannol 

Bydd y Prif Swyddog Cyllid yn rhoi gwybodaeth ariannol i’r cyfryngau, 
aelodau’r cyhoedd a’r gymuned. 

11.4.6 Cynghori ynghylch pa un a yw penderfyniadau’r Bwrdd Gweithredol o fewn y 

Gyllideb a’r Fframwaith Polisi 

Bydd y Prif Swyddog Cyllid, ar y cyd â’r Swyddog Monitro, yn cynghori 
ynghylch pa un a yw penderfyniadau’r Bwrdd Gweithredol yn unol â’r Gyllideb 
a’r Fframwaith Polisi. 

11.4.7 Cyfyngiadau ar Swyddi 

Ni chaiff y Prif Swyddog Cyllid fod yn Swyddog Monitro na’r Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd. 

11.5 Swyddogaethau’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Amlinellir y rhain yn adran 9 y Mesur. Swyddogaethau’r Pennaeth Gwasanaethau 
Democrataidd yw: 

11.5.1 rhoi cymorth a chyngor i’r awdurdod mewn perthynas â’i gyfarfodydd, yn 

amodol ar baragraff 11.5.10; 

11.5.2 rhoi cymorth a chyngor i bwyllgorau’r awdurdod (heblaw am y pwyllgorau a 

grybwyllir ym mharagraff 11.5.5 ) ac aelodau’r pwyllgorau hynny, yn amodol 
ar baragraff 11.5.10; 

11.5.3 rhoi cymorth a chyngor i unrhyw gydbwyllgor y mae awdurdod lleol yn gyfrifol 

am ei drefnu ac aelodau’r pwyllgor hwnnw, yn amodol ar baragraff 11.5.10; 
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11.5.4 hyrwyddo rôl Pwyllgorau Craffu yr awdurdod; 

11.5.5 rhoi cymorth a chyngor i: 

(a) Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu yr awdurdod ac aelodau’r pwyllgorau 

hynny; a 

(b) Phwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yr awdurdod ac aelodau’r 
pwyllgor hwnnw; 

(c) rhoi cymorth a chyngor mewn perthynas â swyddogaethau Pwyllgor 

Trosolwg a Chraffu yr awdurdod i bob un o’r canlynol: 

(i) aelodau’r awdurdod; 

(ii) aelodau gweithrediaeth yr awdurdod; 

(iii) swyddogion yr awdurdod. 

11.5.6 rhoi cymorth a chyngor i bob aelod o’r awdurdod mewn perthynas â chyflawni 
rôl aelod o’r awdurdod, yn amodol ar baragraff 11.5.11; 

11.5.7 llunio adroddiadau a gwneud argymhellion mewn perthynas ag unrhyw un o’r 
canlynol: 

(a) nifer a gradd y staff sydd eu hangen i gyflawni swyddogaethau 

gwasanaethau democrataidd; 

(b) penodi staff i gyflawni swyddogaethau gwasanaethau democrataidd; 

(c) trefniadaeth staff sy’n cyflawni swyddogaethau gwasanaethau 

democrataidd a rheolaeth briodol arnynt; 

11.5.8 y cyfryw swyddogaethau eraill ag y gellid eu pennu gan y gyfraith. 

11.5.9 Cyfyngiadau ar Swyddi 

Ni chaiff y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd fod yn Bennaeth y 
Gwasanaeth Cyflogedig, y Swyddog Monitro na’r Prif Swyddog Cyllid. 

11.5.10 Mae rhoi cyngor ynghylch pa un a ddylai swyddogaethau’r cyngor gael eu 
harfer neu pa un a ddylent fod wedi cael eu harfer, neu sut y dylai 

swyddogaethau’r cyngor gael eu harfer neu sut y dylent fod wedi cael eu 
harfer, yn berthnasol dim ond i gyngor yn ymwneud â swyddogaethau’r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. 
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11.5.11 Nid yw cyngor i Aelod yn cynnwys cyngor mewn perthynas â’i rôl fel Aelod 

gweithredol ac nid yw’n cynnwys cyngor ynghylch mater sy’n cael ei ystyried 
mewn cyfarfod neu y bwriedir ei ystyried mewn cyfarfod heblaw am gyfarfod 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu neu’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. 

11.6 Dyletswydd i Ddarparu Adnoddau Digonol i Bennaeth y Gwasanaeth 
Cyflogedig, y Swyddog Monitro, y Prif Swyddog Cyllid a’r Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd 

Bydd y Cyngor yn darparu’r cyfryw Swyddogion, llety ac adnoddau eraill i Bennaeth y 
Gwasanaeth Cyflogedig, y Swyddog Monitro, y Prif Swyddog Cyllid a’r Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd ag y mae’n ystyried sy’n ddigonol i ganiatáu ar gyfer 
cyflawni eu dyletswyddau. 

11.7 Ymddygiad 

Bydd Swyddogion yn cydymffurfio â’r Cod Ymddygiad ar gyfer Swyddogion a’r 
Protocol ar Gysylltiadau Swyddogion/Aelodau a amlinellir yn Adrannau 20 a 21 y 
Cyfansoddiad hwn. 

11.8 Cyflogaeth 

Bydd y drefn ar gyfer recriwtio, dethol a diswyddo Swyddogion yn cydymffurfio â’r 
Rheolau Cyflogaeth Swyddogion a amlinellir isod. 

11.9 Rheolau Trefn Cyflogi Swyddogion 

11.9.1 Diffiniadau 

Mae'r Rheolau hyn wedi eu cynllunio i gydymffurfio â gofynion Rheoliadau 
Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) 2006 (fel y'u diwygiwyd gan Reoliadau 
Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) (Diwygio) 2014). 

(Mae cyfeiriadau at “Ddeddf 1989” yn cyfeirio at Ddeddf Tai a Llywodraeth Leol 1989). 

(1) Mae “Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig” (Prif Weithredwr) yn golygu’r Swyddog 
a ddynodwyd fel Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig y Cyngor dan Adran 4 o 
Ddeddf 1989. 

(2) Mae “Prif Swyddog Cyllid” neu “Swyddog A151” (Prif Swyddog Cyllid a TGCh) yn 
golygu’r Swyddog a benodwyd at ddibenion Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth 
Leol 1972, Adran 73 Deddf Llywodraeth Leol 1985 neu Adran 112 o Ddeddf 
Cyllid Llywodraeth Leol 1988. 

(3) Mae “Swyddog Monitro” (Prif Swyddog Llywodrethu a Chwsmeriaid) yn golygu’r 
Swyddog a ddynodwyd dan Adran 5 (1) o Ddeddf 1989. 

(4) Prif Swyddog Statudol (Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar a Phrif 
Swyddog Gwasanaethau Gofal) a grybwyllir ym mharagraffau (a) (c) neu (d) 
adran 2(6) o Ddeddf Llywodraeth Leol a Tai 1989; neu 

(5) Prif Swyddog Anstatudol (Prif Swyddogion) (o fewn ystyr adran 2 (7) o Ddeddf 
Llywodraeth Leol a Thai 1989). 

K 7 



 
     

      
 

          
  

 
    

  
           

         
         
        

      
        

      
 

    
 

     
 

     
           

            
      

 
        

        
    

       
     

   
 

       
 

        
 

      
 

  
 

     
 

 
 

  
 

    
 

       
       

     
       
 

(6) Mae Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yn golygu’r swyddog a ddynodwyd 
dan Adran 8 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. 

(7) Mae Aelod o staff yn golygu’r person a benodwyd neu sy'n dal swydd gyflogedig 
neu gyflogaeth gyda'r Cyngor. 

(8) Mae Camau Disgyblu yn golygu: 

Mewn perthynas ag aelod o staff y Cyngor unrhyw gamau a gaiff eu peri gan 
gamymddygiad honedig a fyddai o'i brofi, yn ôl trefn arferol y Cyngor, yn derbyn 
cosb o dan Bolisi Disgyblu'r Cyngor ac yn cynnwys unrhyw rybudd a roddir ar 
gyfer y cyfnod a ddisgrifir, cynnig i ddiswyddo aelod o staff am unrhyw reswm 
heblaw dileu swydd neu salwch parhaol, ond nid yw'n cynnwys methiant i 
adnewyddu contract cyflogaeth am gyfnod penodol oni bai bod yr awdurdod 
perthnasol wedi ymgymryd i adnewyddu contract o'r fath. 

11.9.2 Recriwtio a Phenodi 

(a) Perthnasau Aelodau neu Swyddogion 

(1) Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer unrhyw benodiad ddatgan yn eu cais os ydynt yn 
perthyn i Aelod neu unrhyw berson a gyflogir gan y Cyngor. Bydd unrhyw un sy'n 
methu â gwneud hyn yn cael ei wahardd, neu, os caiff ei benodi, bydd yn agored 
i ddiswyddiad ar unwaith ar sail camymddwyn difrifol. 

(2) Rhaid i Aelodau a Rheolwyr hysbysu'r Prif Swyddog priodol os ydynt yn gwybod 
bod ymgeisydd yn perthyn iddynt. Rhaid i’r Brif Swyddog sicrhau bod y corff 
penodi yn ymwybodol o'r berthynas. 

(3) Rhaid i Aelodau a Rheolwyr hysbysu Prif Swyddog priodol yn ysgrifenedig os oes 
perthynas yn cael ei benodi. 

(4) Rhaid i bob ymgeisydd fod yn ymwybodol o'r rheolau hyn. 

(5) At ddibenion y Rheol Sefydlog, mae perthynas yn golygu:-

(a) person sy'n byw fel gŵr/gwraig neu bartner. 

(b) rhiant neu blentyn. 

(c) nain neu daid neu ŵyr neu wyres. 

(d) brawd neu chwaer. 

(e) ewythr neu fodryb. 

(f) nai neu nith. 

(6) Rhaid i unrhyw gyflogai neu Aelod ar Banel Recriwtio sydd yn cymryd rhan 
mewn proses recriwtio a dethol wneud datganiad i'r Prif Swyddog perthnasol os 
yw ymgeisydd yn perthyn iddynt neu os oes ganddynt berthynas bersonol agos. 
(Rhaid i'r person hwnnw beidio cymryd unrhyw ran bellach yn y broses recriwtio 
a dethol). 
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(7) Yn yr un modd, rhaid i unrhyw reolwr neu oruchwyliwr sy'n darganfod bod 
perthynas, neu ffrind o'r tu allan i'r amgylchedd gwaith, wedi gwneud cais am 
swydd mewn adran o dan eu rheolaeth, ddatgan y ffaith hon i’w Prif Swyddog. 
Mae hyn yn berthnasol p'un a yw’r rheolwr neu oruchwyliwr yn bwriadu cymryd 
rhan yn y broses ddethol ai peidio. 

(b) Canfasio ac Argymhelliad gan Aelodau a Swyddogion. 

(1) Bydd ymgeiswyr am benodiad (mewnol neu allanol) yn cael eu hanghymhwyso 
os ydynt yn canfasio Aelodau o'u plaid. 

(2) Ni chaiff Aelod neu Swyddog rhoi geirdaon ysgrifenedig i gyd-fynd â chais 
allanol. 

(3) O dan unrhyw amgylchiadau ni chaiff bobl sydd wedi cytuno i fod yn ganolwyr ar 
gyfer ymgeisydd cymryd rhan yn y broses recriwtio (mewnol neu allanol). 

(4) Os caiff penderfyniad recriwtio ei herio ar unrhyw gam, neu ei drafod yn fanwl 
gan Aelod nad yw'n ymwneud yn uniongyrchol, rhaid i'r Swyddog perthnasol 
wneud nodyn o'r sgwrs a bod yn barod i roi gwybod i'r awdurdod priodol amdano 
yn nes ymlaen, os oes angen. 

11.9.3 Penodi Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig 

Bydd y cyngor llawn yn cymeradwyo penodiad y Pennaeth Gwasanaeth 
Cyflogedig yn dilyn argymhelliad penodiad o'r fath gan bwyllgor neu is-bwyllgor 
o'r Cyngor. Rhaid i'r pwyllgor neu is-bwyllgor hwnnw gynnwys o leiaf un aelod o'r 
bwrdd gweithredol, ond ni chaniateir mwyafrif o aelodau o'r bwrdd gweithredol. 
Lle mae'r tâl yn £100,000 neu fwy, rhaid i'r swydd gael ei hysbysebu'n 
gyhoeddus oni bai bod y cyfnod penodiad yn ddim mwy na 12 mis. 

11.9.4 Penodi Prif Swyddogion 

(1) Pan fydd swydd wag yn codi mewn unrhyw swyddfa bresennol y Prif Swyddog 
bydd y Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad gan y Prif Weithredwr ac ar 
hynny bydd yn penderfynu a yw'r swydd yn angenrheidiol. 

(2) Pan gynigir penodi Prif Swyddog, bydd y Prif Weithredwr yn (tynnu cyfeiriad at 
benodiad mewnol) -

(a) llunio Swydd-Ddisgrifiad a Manyleb Person yn nodi:-

(i) dyletswyddau'r Swyddog dan sylw; ac 

(ii) unrhyw gymwysterau neu nodweddion y ceisir yn y person i'w 
benodi. 

(b) gwneud trefniadau i'r swydd gael ei hysbysebu yn y fath fodd ag y mae'n 
debygol o ddod ag hi i sylw personau sy'n gymwys i wneud cais amdani. 
Lle mae'r tâl yn £100,000 neu fwy, rhaid i'r swydd gael ei hysbysebu'n 
gyhoeddus oni bai bod y cyfnod penodiad yn ddim mwy na 12 mis. 

(c) gwneud trefniadau i gopïau o'r Swydd-Ddisgrifiad a Manyleb Person a 
grybwyllir ym mharagraff (a) i gael ei anfon at unrhyw berson ar gais. 
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(3) Pan fo swydd wedi ei hysbysebu fel y darperir ym mharagraff 2(b), bydd Pwyllgor 
a benodwyd gan y Cyngor, a gynghorir gan y Prif Weithredwr yn:-

(a) cyfweld yr holl ymgeiswyr cymwys am y swydd, neu yn 

(b) dewis rhestr fer o ymgeiswyr cymwys a chyfweld y rhai ar y rhestr fer. 

(4) Bydd holl benodiadau i swyddi’r Prif Swyddogion yn cael eu gwneud gan 
Bwyllgor a benodwyd gan y Cyngor, a gynghorwyd gan y Prif Weithredwr. Rhaid 
i Bwyllgor o’r fath gynnwys o leiaf un aelod o'r bwrdd gweithredol, ond ni 
chaniateir mwyafrif o aelodau o'r bwrdd gweithredol. 

11.9.5 Penodiadau eraill 

(a) Swyddogion islaw Prif Swyddog. Cyfrifoldeb y Pennaeth Gwasanaeth 
Cyflogedig neu ei h/enwebai yw penodi Swyddogion islaw Prif Swyddog, ac ni 
ellir ei wneud gan gynghorwyr. 

(b) Cynorthwywyr i Grwpiau Gwleidyddol. Rhaid i benodiadau cynorthwyydd i 
grŵp gwleidyddol gael eu gwneud yn unol â dymuniadau'r grŵp gwleidyddol 
hwnnw. 

11.9.6 Newidiadau i Taliadau'r Prif Weithredwr a Phrif Swyddogion 

Mae penderfyniadau i benderfynu neu amrywio tâl y Prif Weithredwr a Phrif 
Swyddogion i gael eu gwneud gan y Cyngor ac ni ellir eu dirprwyo i bwyllgor. 

11.9.7 Camau disgyblu - Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig, Swyddog 
Monitro, Prif Swyddog Cyllid a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

(1) Ni fydd dim camau disgyblu (heblaw camau y mae para (2) isod yn gymwys 
iddynt) mewn perthynas â Phennaeth Gwasanaeth Cyflogedig y Cyngor, ei 
Swyddog Monitro, ei Brif Swyddog Cyllid neu Bennaeth y Gwasanaethau 
Democrataidd, yn cael eu cymryd gan y Cyngor, neu gan Pwyllgor, Is-Bwyllgor, 
Cydbwyllgor y mae'r Cyngor yn cael ei gynrychioli arno neu unrhyw berson arall 
sy'n gweithredu ar ran y Cyngor, ac eithrio yn unol ag argymhelliad mewn 
adroddiad a wnaed gan berson annibynnol dynodedig dan Reoliad 9 o 
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) 2006 (ymchwilio i 
gamymddwyn honedig), fel y'u diwygiwyd gan Reoliadau Awdurdodau Lleol 
(Rheolau Sefydlog) (Cymru) (Diwygio) 2014. Mae'r rheolau manwl yn 
ymddangos yn Adran 8 isod. 

(2) Y camau y mae'r paragraff hwn yn gymwys iddo yw atal y Swyddog dros dro at y 
diben o ymchwilio i'r camymddwyn honedig sy'n peri'r cam; os yw atal dros dro 
o'r fath ar gyflog llawn ac yn dod i ben ddim hwyrach nac ar derfyn dau fis sy'n 
dechrau ar y diwrnod y daw'r atal dros dro i rym. 

11.9.8 Ymchwilio i gamymddwyn honedig - Pennaeth y Gwasanaeth 
Cyflogedig, Prif Swyddog Cyllid, Swyddog Monitro a Phennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd 

(1) Os yw'n ymddangos i'r Cyngor bod honiad o gamymddwyn a all arwain at gamau 
disgyblu wedi ei wneud yn erbyn -

(a) Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig y Cyngor; 
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(b) ei Swyddog Monitro; 

(c) ei Brif Swyddog Cyllid (“y swyddog perthnasol”) yn ôl y digwydd 
neu 

(d) Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd. 

rhaid i'r Cyngor benodi pwyllgor (“pwyllgor ymchwilio”) i ystyried y camymddwyn 
honedig. 

(2) Rhaid i'r pwyllgor ymchwilio: 

(a) gynnwys o leiaf 3 aelod o'r Cyngor; 

(b) fod yn wleidyddol gytbwys yn unol ag Adran 15 o Ddeddf 1989; a rhaid 
iddo, o fewn 1 mis ar ôl ei benodiad, ystyried yr honiad o gamymddwyn a 
phenderfynu a ddylid ymchwilio iddo ymhellach. 

(3) At ddibenion ystyried yr honiad o gamymddwyn, caiff y pwyllgor ymchwilio: 

(a) holi'r swyddog perthnasol neu unrhyw berson arall y mae'n ystyried sy'n 
briodol; 

(b) gofyn i'r swyddog perthnasol neu unrhyw berson arall y mae'n ystyried sy'n 
briodol i roi iddo unrhyw wybodaeth, eglurhad neu ddogfennau y mae'n 
ystyried sy'n angenrheidiol o fewn terfyn amser penodedig; a 

(c) derbyn sylwadau ysgrifenedig neu lafar oddi wrth y swyddog perthnasol 
neu unrhyw berson arall y mae'n ystyried sy'n briodol. 

(4) Os yw'n ymddangos i'r pwyllgor ymchwilio y dylai honiad o gamymddwyn gan y 
swyddog perthnasol gael ei ymchwilio ymhellach, rhaid iddo benodi unigolyn (“yr 
unigolyn annibynnol dynodedig”). 

(5) Rhaid i’r unigolyn annibynnol dynodedig a benodir -

(a) fod yn berson y cytunir arno rhwng y Cyngor a'r swyddog perthnasol o 
fewn 1 mis o’r dyddiad y mae'r gofyniad i benodi'r person annibynnol 
dynodedig wedi codi; neu 

(b) lle nad oes cytundeb o'r fath; rhaid iddo fod yn berson a enwebir at y diben 
gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

(6) Gall yr unigolyn annibynnol dynodedig -

(a) gyfarwyddo -

(i) bod yr awdurdod perthnasol yn diweddu unrhyw ataliad dros dro ar y 
swyddog perthnasol; 

(ii) bod unrhyw ataliad dros dro o'r fath i barhau ar ôl diwedd y cyfnod y 
cyfeirir ato yn Adran 7 (2) uchod; 

(iii) bod y telerau ar gyfer unrhyw ataliad dros dro o'r fath yn cael eu 
hamrywio yn unol â'r cyfarwyddyd; neu 
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(iv) nad oedd unrhyw gamau (p'un ai gan y Cyngor neu unrhyw bwyllgor, 
is-bwyllgor neu swyddog sy'n gweithredu ar ran y Cyngor) ar ffurf 
camau disgyblu neu gamau disgyblu pellach yn erbyn y swyddog 
perthnasol, heblaw camau a gymerir ym mhresenoldeb, neu gyda 
chytundeb, y person annibynnol dynodedig, i gael eu cymryd cyn i 
adroddiad gael ei wneud o dan is-baragraff (d); 

(b) arolygu unrhyw ddogfennau sy'n ymwneud ag ymddygiad y swyddog 
perthnasol sydd ym meddiant y Cyngor neu y mae gan y Cyngor y pŵer i 
awdurdodi'r person annibynnol dynodedig i'w harchwilio; 

(c) ei gwneud yn ofynnol i unrhyw aelod neu aelod o staff y Cyngor ateb 
cwestiynau ynghylch ymddygiad y swyddog perthnasol; 

(d) rhaid iddo lunio adroddiad i'r Cyngor -

(i) yn datgan barn ynghylch a yw (ac, os felly, i ba raddau) y dystiolaeth a 
gafwyd yn ategu unrhyw honiad o gamymddwyn yn erbyn y swyddog 
perthnasol; ac 

(ii) argymell unrhyw gamau disgyblu sy'n ymddangos yn briodol i'r 
awdurdod perthnasol eu cymryd yn erbyn y swyddog perthnasol; ac 

(e) rhaid dim hwyrach na'r amser y llunnir yr adroddiad o dan is-baragraff (d) 
anfon copi o'r adroddiad at y swyddog perthnasol. 

(7) Yn ddarostyngedig i baragraff (8), rhaid i’r swyddog perthnasol a’r Cyngor, ar ôl 
ymgynghori â'r person annibynnol dynodedig, geisio cytuno ar amserlen y mae'r 
person annibynnol dynodedig i ymgymryd â'r ymchwiliad. 

(8) Lle nad oes cytundeb o dan baragraff (7), rhaid i'r person annibynnol dynodedig 
osod amserlen y mae'r person hwnnw'n ystyried sy'n briodol ar gyfer yr 
ymchwiliad i gael ei gynnal. 

(9) Rhaid i'r Cyngor ystyried yr adroddiad a baratowyd gan y person annibynnol o 
dan baragraff (6) (d) uchod o fewn 1 mis o dderbyn yr adroddiad hwnnw. 

(10) Rhaid i'r Cyngor dalu tâl rhesymol i berson annibynnol dynodedig a benodwyd 
gan y pwyllgor ymchwilio ac unrhyw gostau a dynnir gan, neu mewn cysylltiad â, 
chyflawni swyddogaethau o dan y rheolau hyn. 

(11) Mae pwyllgor disgyblu'r Cyngor: -

(a) yn cynnwys o leiaf 3 aelod o'r Cyngor, ac 

(b) yn wleidyddol gytbwys yn unol ag Adran 15 o Ddeddf 1989 (ond heb 
gynnwys y bobl hynny a fu'n gwasanaethu ar y pwyllgor ymchwilio) a bydd 
yn ystyried yr adroddiad o dan baragraff (9) uchod, ynghyd â sylwadau gan 
y swyddog y gwnaed yr honiadau yn ei erbyn, yn unol â gweithdrefnau 
disgyblu manwl y Cyngor. Bydd apêl i'r Cyngor llawn o benderfyniad y 
Pwyllgor hwn, ac eithrio yn achos Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig (os 
felly bydd y Cyngor yn ystyried apêl, neu'n cymeradwyo argymhelliad y 
Pwyllgor os na wneir apêl). 
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11.9.9 Diswyddo 

Ni fydd cynghorwyr yn cymryd rhan yn diswyddo unrhyw swyddog islaw Prif 
Swyddog ac eithrio lle mae cynnwys Aelodau penodol yn angenrheidiol ar gyfer 
unrhyw ymchwiliad neu ymchwiliad i gamymddwyn honedig neu pan fo Bennaeth 
dynodedig y Gwasanaethau Democrataidd yn Swyddog islaw lefel Prif Swyddog. 
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ADRAN 12 

12. CONTRACTAU CYLLID A MATERION CYFREITHIOL 

12.1 Rheolaeth Ariannol 

Rheolir materion ariannol y Cyngor yn unol â’r rheolau ariannol a amlinellir yn Adran 
16 y Cyfansoddiad hwn. 

12.2 Contractau 

Bydd pob contract a wneir gan y Cyngor yn cydymffurfio â’r Rheolau Gweithdrefnol 
Contractau a amlinellir yn Adran 17 y Cyfansoddiad hwn. 

12.3 Achosion Cyfreithiol 

12.3.1 Mae’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid wedi’i (h)awdurdodi i 
gychwyn, amddiffyn, cymryd rhan mewn neu derfynu unrhyw achosion 
cyfreithiol a chymryd yr holl gamau angenrheidiol yn unrhyw achos pan fo 
camau o’r fath yn angenrheidiol i weithredu penderfyniadau’r Cyngor neu, yn 
unrhyw achos, pan fo’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid yn ystyried 
bod camau o’r fath yn angenrheidiol i ddiogelu buddiannau’r Cyngor. 

12.3.2 Mae gan y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid bwerau dirprwyedig i 
awdurdodi Swyddogion i ymddangos yn y llys ar ran y Cyngor. 

12.4 Dilysu Dogfennau 

12.4.1 Pan fydd unrhyw ddogfen yn angenrheidiol i unrhyw weithdrefn neu achos 
cyfreithiol ar ran y Cyngor, fe’i llofnodir gan y Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid neu unigolyn arall a awdurdodwyd ganddo ef/ganddi hi, oni bai 
bod unrhyw ddeddfiad neu fel arall yn awdurdodi neu’n mynnu, neu fod y 
Cyngor wedi rhoi’r awdurdod gofynnol i ryw unigolyn arall. 

12.4.2 Bydd unrhyw gontract sy’n werth mwy na £75,000, y cytunir arno ar ran y 
Cyngor yn cael ei wneud yn ysgrifenedig. Yn amodol ar y Rheolau 
Gweithdrefnol Contractau, mae’n rhaid i gontractau o’r fath gael eu llofnodi 
gan o leiaf ddau o Swyddogion awdurdodedig y Cyngor neu eu gwneud o dan 
sêl gyffredin y Cyngor a’u tystio gan o leiaf un Swyddog os ydynt yn werth 
mwy na £500,000. 

12.4.3 Yn ogystal ag unrhyw unigolyn arall a allai gael ei awdurdodi trwy 
benderfyniad gan y Cyngor, y Swyddog Priodol at ddibenion dilysu dogfennau 
o dan Ddeddfau Llywodraeth Leol fydd: 

(a) y Prif Weithredwr; 

(b) y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid; 

(c) unrhyw un o Brif Swyddogion y Cyngor sy’n gysylltiedig â’r mater y 
mae’r ddogfen yn ymwneud ag ef; neu, 

(ch) unrhyw Swyddog a awdurdodwyd yn ysgrifenedig gan y cyfryw Brif 
Swyddog. 
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12.5 Sêl Gyffredin y Cyngor 

12.5.1 Sêl Gyffredin 

(a) Bydd Sêl Gyffredin y Cyngor yn cael ei chadw mewn man diogel yng 
ngofal y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. 

(b) Bydd penderfyniad gan y Cyngor, gan gynnwys penderfyniadau a 
wneir trwy bwerau dirprwyedig, yn cynrychioli awdurdod digonol i selio 
unrhyw ddogfen sy’n angenrheidiol i weithredu’r penderfyniad. 

12.5.2 Selio a Chwblhau Dogfennau 

(a) Bydd gan y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid yr awdurdod i 
osod y Sêl Gyffredin a chwblhau o dan y Sêl unrhyw weithred neu 
ddogfen yn amodol ar iddo ef/hi fod yn bresennol ac yn llofnodwr. 

(b) Bydd gan y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid yr awdurdod i 
gwblhau unrhyw weithred neu ddogfen nad yw’n ofynnol o dan y 
gyfraith iddi fod o dan sêl, sy’n angenrheidiol i weithredu 
penderfyniadau’r Cyngor. 

(c) Gall yr unigolion a enwyd ddirprwyo’r swyddogaeth hon ymhellach. 

12.5.3 Cofnod o Selio Dogfennau 

Bydd unrhyw gofnod o selio pob gweithred neu ddogfen y mae’r Sêl Gyffredin 
wedi’i gosod arni yn cael ei wneud gan y Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid a’i rifo’n olynol mewn llyfr sydd i’w ddarparu at y diben hwnnw. 
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ADRAN 13 

13. CYFRIFOLDEB AM SWYDDOGAETHAU – CRYNODEB 

Diben yr Adran hon o’r Cyfansoddiad yw nodi pwy sy’n gyfrifol am wneud y 
penderfyniadau amrywiol yn y Cyngor. 

13.1 Pwy Gaiff Wneud Penderfyniadau? 

O dan y cyfansoddiad hwn, ceir nifer o wahanol benderfynwyr: 

13.1.1 y Cyngor Llawn; 

13.1.2 un o Bwyllgorau neu Is-bwyllgorau’r Cyngor; 

13.1.3 yr Arweinydd; 

13.1.4 y Bwrdd Gweithredol; 

13.1.5 un o Bwyllgorau y Bwrdd Gweithredol; 

13.1.6 Aelod unigol o’r Bwrdd Gweithredol; 

13.1.7 Cyd-bwyllgor; 

13.1.8 Swyddog. 

Bydd y Cyngor yn cyhoeddi cofnod o ba unigolyn sy’n gyfrifol am fathau 
penodol o benderfyniadau, ac yn cadw’r cofnod hwnnw’n gyfredol. Amlinellir 
y cofnod hwn yn Adran 13 y Cyfansoddiad hwn. 

13.2 Egwyddorion Gwneud Penderfyniadau 

Gwneir holl benderfyniadau’r Cyngor yn unol â’r egwyddorion canlynol: 

13.2.1 yn gyfatebol (h.y. mae’n rhaid i’r weithred fod yn gymesur â’r canlyniad 
a ddymunir); 

13.2.2 ystyriaeth briodol a derbyn cyngor proffesiynol gan Swyddogion; 

13.2.3 parch at hawliau dynol; 

13.2.4 rhagdybiaeth o blaid didwylledd; 

13.2.5 eglurder o ran nodau a chanlyniadau a ddymunir; 

13.2.6 ystyried unrhyw ddewisiadau eraill; a 

13.2.7 rhoi a chofnodi rhesymau dros y penderfyniad a chofnodi’r rhesymau 
hynny yn briodol. 

13.3 Mae swyddogaethau’n dod o dan y categorïau canlynol: 
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13.3.1 Swyddogaethau’r Cyngor Llawn 

Y Cyngor yw’r prif gorff gwneud penderfyniadau a chaiff, gyda rhai 
eithriadau, arfer unrhyw un o’r swyddogaethau a roddwyd i’r Cyngor o 
dan y Gyfraith. Caiff hefyd ddirprwyo llawer o’r swyddogaethau hynny 
i Bwyllgor, Is-bwyllgor neu Swyddog. Amlinellir swyddogaethau’r 
Cyngor Llawn yn Adran 4. 

13.3.2 Swyddogaethau Anweithredol 

Swyddogaethau yw’r rhain nad ydynt, o dan y gyfraith, yn gyfrifoldeb y 
Bwrdd Gweithredol o bosibl. Mewn rhai achosion, dim ond cyfarfod o’r 
Cyngor Llawn gaiff wneud y penderfyniad. Mewn achosion eraill, caiff 
y Cyngor ddirprwyo’r cyfrifoldeb am wneud y penderfyniad i Bwyllgor 
neu Swyddog. 

13.3.3 Swyddogaethau “Dewis Lleol” 

Ceir rhai swyddogaethau y caiff y Cyngor eu trin fel petaent yn 
gyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol (yn gyfan gwbl neu’n rhannol) neu fel 
petaent yn anweithredol, yn ôl ei ddoethineb. 

13.3.4 Swyddogaethau Gweithredol 

Mae’r holl swyddogaethau eraill yn Swyddogaethau Gweithredol. 

13.3.5 Dyraniad Cyfrifoldeb am Swyddogaethau 

Mae adran 13 Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn darparu bod holl 
swyddogaethau’r Awdurdod yn swyddogaethau’r Bwrdd Gweithredol 
ac eithrio i'r graddau y cânt eu cadw i’r Cyngor Llawn o dan y Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2000, unrhyw ddeddfwriaeth arall neu reoliadau a 
wnaethpwyd o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. Mae’r Rheoliadau 
Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth)(Swyddogaethau a 
Chyfrifoldebau)(Cymru) 2007 yn diffinio’r swyddogaethau hynny. 

Mae rhan yma o’r Cyfansoddiad yn nodi’r cyfrifoldebau amrywiol am 
swyddogaethau’r Cyngor ac mae wedi gosod mewn ffurf tabl ategol i’r 
adran hwn fel y ganlyn: 

Tabl 1 
Swyddogaethau sydd o “ddewis lleol” (hynny ydi, gallant, ond does 
dim rhaid iddynt, fod yn gyfrifoldeb y Gweithrediaeth) 

Tabl 2 
Swyddogaethau na allant fod yn gyfrifoldeb y Gweithrediaeth i’w 
weithredu. 

Tabl 3 
Y swyddogaethau hynny sy'n cael eu rhannu rhwng y Gweithrediaeth 
a'r Cyngor Llawn yn dibynnu ar yr amgylchiadau. 

Tabl 4 
Y swyddogaethau hynny sy’n gyfrifoldeb un o Bwyllgorau’r Cyngor. 
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Tabl 5 
Y swyddogaethau hynny sy’n gyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol. Y 
Cynllun Dirprwyo i Aelodau’r Bwrdd Gweithredol. 

Tabl 6 
Y Cynllun Dirprwyo i Swyddogion. 

13.4 Cyrff Eraill 

13.4.1 Cyrff Cynghori 

Gall y Cyngor a/neu’r Arweinydd hefyd sefydlu Pwyllgorau Cynghori a 
Chyd-bwyllgorau Cynghori. 

13.4.2 Pwyllgorau Craffu 

Mae Pwyllgorau Craffu yn gyfrifol am y swyddogaeth trosolwg a 
chraffu. Ni allant arfer swyddogaethau eraill a gwneud 
penderfyniadau. 

13.4.3 Dirprwyo i Swyddogion 

Mae dirprwyo i Swyddogion wedi’i gynnwys yn yr Adran hon o’r 
Cyfansoddiad hefyd. 

13.5 Pwy sy’n Penderfynu – Swyddogaethau Anweithredol? 

13.5.1 Caiff y Cyngor benderfynu p’un ai dirprwyo Swyddogaethau 
Anweithredol i bwyllgor, is-bwyllgor, Swyddog dirprwyedig neu gyd-
bwyllgor ai peidio. 

13.5.2 Lle y dirprwywyd Swyddogaeth Anweithredol i bwyllgor, caiff y pwyllgor 
ddirprwyo ymhellach i is-bwyllgor neu Swyddog dirprwyedig. 

13.5.3 Lle y dirprwywyd Swyddogaeth Anweithredol i is-bwyllgor, caiff yr is-
bwyllgor ddirprwyo ymhellach i Swyddog dirprwyedig. 

13.6 Pwy sy’n Penderfynu – Swyddogaethau Gweithredol? 

Caiff yr Arweinydd a’r Bwrdd Gweithredol benderfynu p’un ai dirprwyo 
Swyddogaethau Gweithredol i un o bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol, Aelod 
unigol o’r Bwrdd Gweithredol, Swyddog dirprwyedig neu gyd-bwyllgor. 

13.7 Dileu Pwerau Dirprwyedig 

13.7.1 Pan fydd swyddogaeth wedi’i dirprwyo, caiff y corff a ddirprwyodd y 
swyddogaeth ei thynnu’n ôl yn gyffredinol neu mewn unrhyw achos 
penodol, a chaiff arfer y swyddogaeth ei hun. 

13.7.2 Pan fydd swyddogaeth wedi’i dirprwyo, nid yw’n ofynnol i’r 
penderfynwr arfer y pŵer a ddirprwywyd a chaiff atgyfeirio unrhyw fater 
penodol i’r corff a ddirprwyodd y pŵer neu unrhyw gorff arall sydd â’r 
pŵer i arfer y swyddogaeth. 
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13.8 Pwy Gaiff Arfer Pwerau Swyddog Dirprwyedig? 

Pan fydd swyddogaeth wedi’i dirprwyo i Swyddog(ion) (“Swyddog(ion) 
dirprwyedig”), ceir gwneud y penderfyniad yn enw (ond nid o reidrwydd yn 
bersonol gan) y cyfryw Swyddog(ion) dirprwyedig yn unol â threfniadau a 
wneir o bryd i’w gilydd gan y cyfryw Swyddog(ion) dirprwyedig at y diben hwn. 
Gall y Swyddog sydd â phwerau dirprwyedig ddirprwyo i drydydd parti dim 
ond os rhoddir pwerau i’r Swyddog hwnnw “ddirprwyo” o ran gwneud y 
penderfyniad hwnnw. 
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TABL 1: CYFRIFOLDEB AM SWYDDOGAETHAU DEWIS LLEOL (h.y. lle 
bydd dewis rhwng y Cyngor neu'r Bwrdd Gweithredol i gyflawni’r 
swyddogaeth) 

Rhestrir yn y tabl isod swyddogaethau penodol yn y Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) 
(Swyddogaethau a Chyfrifoldebau)(Cymru) 2007 (sef swyddogaethau dewis lleol, gall un ai fod yn gyfrifoldeb y 
Gweithrediaeth neu’r Cyngor o dan atodiad 2) yn dynodi p’un ai yw’r swyddogaeth yn un gall y Gweithrediaeth 
weithredu neu’r Cyngor ac os yn berthnasol os mae’r swyddogaeth wedi’i ddirprwyo i Bwyllgor neu Brif Swyddog. 
Mae’r penawdau, rhifau a llythrennau yn unol â’r Rheoliadau. 

Swyddogaeth a ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn Statudol 

Corff Gwneud 
Penderfyniad 

Dirprwyaeth y Swyddogaeth (os yn 
berthnasol) 

1 Unrhyw swyddogaeth o dan Ddeddf leol 
ac eithrio unrhyw swyddogaeth a bennir 
neu cyfeirir ati yn Atodiad 1 o’r 
Rheoliadau Trefniadau Gweithredol 
Awdurdodau Lleol (Swyddogaethau a 
Chyfrifoldebau) 2007 (Gweler y 
swyddogaethau a rhestrir yn Tabl 2) 

Bwrdd 
Gweithredol 

Gall y Prif Swyddog Amgylchedd a Thegnegol 
arfer pwerau o dan Adran 15 Ddeddf Cyngor Sir 
Clwyd 1985. 

2 Penderfynu ar apêl yn erbyn unrhyw 
benderfyniad a wneir gan neu ar ran yr 
Awdurdod. 

Cyngor Prif Swyddog 

3 Swyddogaethau mewn perthynas ag 
adolygu penderfyniadau a wnaed mewn 
cysylltiad â hawliadau budd-dal tai neu 
fudd-dal treth y Cyngor ac ar gyfer 
apeliadau yn erbyn penderfyniadau o'r 
fath o dan Adran 68 ac Atodlen 7 Deddf 
Cynnal Plant, Pensiwn a Nawdd 
Cymdeithasol 2000. 

Bwrdd 
Gweithredol 

4 Gwneud trefniadau o ran apeliadau yn 
erbyn gwahardd disgyblion mewn 
ysgolion a gynhelir o dan Adran 52 
Deddf Addysg 2002. 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 

5 Gwneud trefniadau yn unol ag Adran 
94(1), (1A) a (4), ac Atodlen 24 Deddf 
Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 
(apeliadau derbyn) 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 

6 Gwneud trefniadau yn unol ag Adran 
95(2) Deddf Safonau a Fframwaith 
Ysgolion 1998 (Plant y mae adran 87 yn 
gymwys iddynt: apeliadau gan gyrff 
llywodraethu). 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar 

7 Gwneud trefniadau o dan Adran 20 
(cwestiynau ynghylch materion yr 
Heddlu yng Nghyfarfodydd y Cyngor) o 
Ddeddf yr Heddlu 1996 i ganiatáu gofyn 
cwestiynau ynghylch cyflawni 
swyddogaethau Awdurdod yr Heddlu. 
(Bellach ddim mewn grym ers sefydlu 
Comisiynwyr Heddlu a Throsedd) 

Cyngor 
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Swyddogaeth a ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn Statudol 

Corff Gwneud 
Penderfyniad 

Dirprwyaeth y Swyddogaeth (os yn 
berthnasol) 

8 Gwneud penodiadau o dan baragraffau 
2 i 4 (penodi Aelodau gan Gynghorau 
perthnasol) o Atodlen 2 (Awdurdodau 
Heddlu a Sefydlwyd o dan Adran 3) i 
Ddeddf yr Heddlu 1996. (Bellach ddim 
mewn grym ers sefydlu Comisiynwyr 
Heddlu a Throsedd) 

Cyngor 

9 Swyddogaethau yn ymwneud â sicrhau 
bod ei amcanion gwella yn cael eu 
cyflawni, yn unol â'r darpariaethau o 
unrhyw orchymyn sy’n weithredol am y 
tro o dan Adran 3 Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2009 neu unrhyw 
ddiwygiad ohono neu ddisodliad gan 
hynny. (Disodlwyd y ddarpariaeth hon 
gan sefydlu Awdurdodau Gwella Cymru 
o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 
2009.) 

Bwrdd 
Gweithredol 

10 Unrhyw swyddogaeth sy'n ymwneud â 
thir halogedig. (Rhan IIA o’r Ddeddf 
Diogelu’r Amgylchedd 1990 ac 
isddeddfwriaeth) 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio 

11 Cyflawni unrhyw swyddogaeth sy'n 
ymwneud â rheoli llygredd neu reoli 
ansawdd aer. (Deddf Atal a Rheoli 
Llygredd 1999, Rhan IV o’r Ddeddf 
Amgylchedd 1995, Rhan I o’r Ddeddf 
Amgylchedd 1990 a’r Ddedd Awyr Lan 
1993) 

Cyngor Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol 
Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio 

12 Rhoi hysbysiad atal mewn perthynas â 
niwsans statudol. (Adran 8 o Ddeddf 
Sŵn a Niwsans Statudol 1993 ) 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio 

13 Pasio penderfyniad y dylai Atodlen 2 
Deddf Sŵn a Niwsans Statudol 1993 
fod yn gymwys yn ardal yr Awdurdod. 

Bwrdd 
Gweithredol 

14 Arolygu ardal yr Awdurdod i ganfod 
unrhyw niwsans statudol. (Adran 79 
Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990) 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio 

15 Ymchwilio i unrhyw gŵyn ynghylch 
bodolaeth niwsans statudol. 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio 

16 Cael gwybodaeth o dan adran 330 o 
Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 
ynghylch buddiannau mewn tir. 

Bwrdd 
Gweithredol 

Gall y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid 
cyflwyno rhybudd o dan y Ddeddf Cynllunio Gwlad 
a Thref 1990. 

17 Sicrhau manylion personau sydd â 
diddordeb mewn tir o dan adran 16 
Deddf  Llywodraeth Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1976. 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, Prif 
Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio a’r Prif 
Swyddog Amgylchedd a Thechnegol 
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Swyddogaeth a ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn Statudol 

Corff Gwneud 
Penderfyniad 

Dirprwyaeth y Swyddogaeth (os yn 
berthnasol) 

18 Unrhyw un o'r swyddogaethau canlynol 
o ran priffyrdd — 

(a) gwneud cytundebau ar gyfer 
gwneud gwaith priffyrdd; 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol 

(b) y swyddogaethau a geir yn 
narpariaethau canlynol Rhan III o 
Ddeddf Priffyrdd 1980 (creu 
priffyrdd) -

(i) adran 25 - creu llwybrau troed, 
llwybrau ceffylau neu gilffyrdd 
cyfyngedig drwy gytundeb; 

(ii) adran 26 - pwerau gorfodol ar 
gyfer creu llwybrau troed, 
llwybrau ceffylau neu gilffyrdd 
cyfyngedig; 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol 

(c) y swyddogaethau a geir yn 
narpariaethau canlynol Rhan VIII o 
Ddeddf Priffyrdd 1980 (cau 
priffyrdd a gwyro priffyrdd ac ati) -

(i) adran 116 - pŵer llysoedd 
ynadon i awdurdodi cau 
priffordd neu wyro priffordd; 

(ii) adran 117 - cais am orchymyn 
o dan adran 116 ar ran person 
arall; 

(iii) adran 118 - cau llwybrau 
troed, llwybrau ceffylau a 
chilffyrdd cyfyngedig; 

(iv) adran 118ZA - cais am 
orchymyn diddymu llwybr 
cyhoeddus; 

(v) adran 118A - cau llwybrau 
troed, llwybrau ceffylau a 
chilffyrdd cyfyngedig sy’n 
croesi rheilffyrdd; 

(vi) adran 118B - cau priffyrdd 
penodol at ddibenion atal 
troseddau ac ati; 

(vii) adran 118C - cais gan 
berchennog ysgol am 
orchymyn diddymu arbennig; 

(viii) adran 119 - gwyro llwybrau 
troed, llwybrau ceffylau a 
chilffyrdd cyfyngedig; 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol 
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Swyddogaeth a ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn Statudol 

Corff Gwneud 
Penderfyniad 

Dirprwyaeth y Swyddogaeth (os yn 
berthnasol) 

(ix) adran 119ZA - cais am 
orchymyn gwyro llwybr 
cyhoeddus; 

(x) adran 119A – gwyro llwybrau 
troed, llwybrau ceffylau a 
chilffyrdd cyfyngedig sy’n 
croesi rheilffyrdd; 

(xi) adran 119B – gwyro priffyrdd 
penodol at ddibenion atal 
troseddau ac ati; 

(xii) adran 119C - cais gan 
berchennog ysgol am 
orchymyn diddymu arbennig; 

(xiii) adran 119D - gwyro priffyrdd 
penodol ar gyfer gwarchod 
safleoedd o ddiddordeb 
gwyddonol arbennig; 

(xiv) adran 120 - arfer pwerau i 
wneud gorchmynion diddymu 
a gwyro llwybrau cyhoeddus; 

(xv) adran 121B - cofrestr 
ceisiadau; 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol 

(d) y swyddogaethau a geir yn 
narpariaethau canlynol Rhan IX o 
Ddeddf Priffyrdd 1980 (ymyrraeth 
gyfreithlon ac anghyfreithlon â 
phriffyrdd a strydoedd) -

(i) adran 130 - amddiffyn hawliau 
cyhoeddus; 

(ii) adran 139 - rheoli sgipiau 
adeiladwyr; 

(iii) adran 140 – symud sgipiau 
adeiladwyr; 

(iv) adran 140A - sgipiau 
adeiladwyr: ffioedd am 
feddiannu'r briffordd; 

(v) adran 142 - trwydded i blannu 
coed, llwyni ac ati ar briffordd; 

(vi) adran 147 - pŵer i awdurdodi 
codi camfeydd ac ati ar lwybr 
troed neu lwybr ceffylau; 

(vii) adran 147ZA - cytundebau 
ynghylch gwelliannau er lles 
personau sydd â phroblemau 
symudedd; 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Amgylchedd a Technoleg 
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Swyddogaeth a ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn Statudol 

Corff Gwneud 
Penderfyniad 

Dirprwyaeth y Swyddogaeth (os yn 
berthnasol) 

(viii) adran 149 - symud pethau a 
adawyd ar briffyrdd sy'n peri 
niwsans ac ati; 

(ix) adran 169 - rheoli sgaffaldiau 
ar briffyrdd; 

(x) adran 171 - rheoli gosod 
deunyddiau adeiladu a 
gwneud gwaith cloddio ar 
strydoedd; 

(xi) adran 171A a rheoliadau a 
wneir o dan yr adran honno -
gwaith o dan a169 neu a171: 
tâl am feddiannu'r briffordd; 

(xii) adran 172 - palisau sydd i'w 
codi yn ystod adeiladu ac ati; 

(xiii) adran 173 - palisau i'w codi'n 
ddiogel; 

(xiv) adran 178 - cyfyngu ar osod 
rheiliau, trawstiau ac ati dros 
briffyrdd; (xv) adran 179 -
rheoli adeiladu selerau ac ati o 
dan strydoedd; 

(xv) adran 180 - rheoli mynedfeydd 
i selerau ac ati o dan 
strydoedd, a goleuadau 
palmant ac awyryddion; 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Amgylchedd a Technegol 

(e)   arfer swyddogaethau o dan adran 34 
o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn 
Gwlad 1981 (gorchmynion 
calchbalmentydd); ac 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol 

(f) arfer swyddogaethau o dan adran 53 
o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn 
Gwlad 1981 (dyletswydd i adolygu 
mapiau a datganiadau diffiniol yn 
barhaus). 

Bwrdd 
Gweithredol 

Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol 

19 Penodi unrhyw unigolyn -

(a) i unrhyw swydd heblaw am swydd y 
caiff ei gyflogi gan yr awdurdod; 

(b) i unrhyw un ac eithrio -

(i) yr awdurdod; 
(ii) cydbwyllgor o ddau neu ragor o 

awdurdodau; neu 

(c) unrhyw bwyllgor neu is-bwyllgor corff 
o'r fath, a dirymu unrhyw benodiad 
o’r fath. 

Bwrdd 
Gweithredol 

a’r 

Cyngor 

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn gwneud penodiadau 
i gyrff allanol o fewn ei feysydd diffiniedig o 
gyfrifoldeb. 

Mae'r Cyngor yn gwneud penodiadau i gyrff 
allanol ac eithrio'r rhai sy'n dod i'r Bwrdd 
Gweithredol i'w penodi. 
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Swyddogaeth a ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn Statudol 

Corff Gwneud 
Penderfyniad 

Dirprwyaeth y Swyddogaeth (os yn 
berthnasol) 

20 Pŵer i wneud taliadau neu ddarparu 
budd-daliadau eraill mewn achosion o 
gamweinyddu ac ati Adran 92 Deddf 
Lywodraeth Leol 2000. 

Bwrdd 
Gweithredol 

21 Cyflawni unrhyw swyddogaeth gan 
awdurdod sy'n gweithredu fel 
awdurdod harbwr (dim yn perthnasol). 

22 Swyddogaethau mewn perthynas â 
chyfrifo sylfaen treth y cyngor yn unol 
ag unrhyw un o'r canlynol – 

(a) penderfynu ar eitem ar gyfer T yn 
Adran 33(1) a 44(1) Deddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1992 

(b) penderfynu ar swm ar gyfer eitem 
TP yn Adrannau 34(3), 45(3), 
48(3) a 48(4) Deddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1992. 

(c) penderfynu ar swm sydd ei angen 
ar gyfer penderfynu ar swm ar 
gyfer yr eitem a grybwyllwyd ym 
mharagraff (a) neu (b) uchod. 

Bwrdd 
Gweithredol 

23 Swyddogaethau trwyddedu yn unol â 
Rhan 2 Deddf Trwyddedu 2003, ac 
eithrio adran 6. 

Cyngor Y Pwyllgor Trwyddedu a Phrif Swyddog Cynllunio 
a Rheoleiddio i'r graddau a ddiffinnir yn y Cynllun 
Dirprwyaeth i Brif Swyddogion - gweler Tabl 6 

24 Swyddogaethau o ran gamblo o dan 
ddarpariaethau canlynol Deddf 
Gamblo 2005 -

(a) adran 29 - gwybodaeth awdurdod 
trwyddedu; 

(b) adran 30 - cyfnewid gwybodaeth 
arall; 

(c) adran 166 - penderfyniad i 
beidio â chyhoeddi trwyddedau 
casino; 

(d) adran 212 a rheoliadau a wneir 
o dan yr adran honno - ffioedd; 

(e) adran 284 - symud eithriad; 

(f) adran 304 - personau 
awdurdodedig; 

(g) adran 346 - erlyniadau gan 
awdurdod trwyddedu; 

(h) adran 349 - polisi trwyddedu tair 
blynedd; 

(i) adran 350 - cyfnewid 
gwybodaeth; 

(j) Rhan 5 o Atodlen 11 - cofrestru 
gydag awdurdod lleol. 

Cyngor Y Pwyllgor Trwyddedu a’i Is-bwyllgorau a Phrif 
Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio i'r graddau a 
ddiffinnir yn Tabl 4 (Pwyllgor Trwyddedu) a Tabl 6 
(Cynllun Dirprwyaeth i Brif Swyddogion) 
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Swyddogaeth a ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn Statudol 

Corff Gwneud 
Penderfyniad 

Dirprwyaeth y Swyddogaeth (os yn 
berthnasol) 

24 Swyddogaethau mewn perthynas â 
chymeradwyaeth gan awdurdod lleol o 
dan adran 51 neu benderfyniad gan 

Bwrdd 
Gweithredol 

awdurdod lleol o dan adran 53 o 
Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 
Ysgolion (Cymru) 2013. 

M 11 



   
 

   
          

             
         

          
      

 

 
Swyddogaethau  
 

Y ddarpariaeth mewn  
Deddf neu Offeryn  

 Statudol 

  Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad  

 Dirprwyaeth 
   Swyddogaethau (yn amodol 

ar unrhyw  gyfyngiadau yn   y 
 Cynllun Dirprwyo   i 

Swyddogion)  

 
    A. Swyddogaethau sy'n ymwneud â Chynllunio 

    Gwlad a Thref a Rheoli Datblygu (o dan y Ddeddf  
 Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y diwygiwyd) a 

Rheoliadau perthnasol, oni nodir fel arall).  
 

  

1. Pŵer i benderfynu ar  
 geisiadau ar gyfer 

caniatâd cynllunio.  

  Adrannau 71(a) a (b) a 
72 o’r Ddeddf Cynllunio 

 Gwlad a Thref   (p.8) 
(DdCGTh 1990)  
 

Pwyllgor Cynllunio  
 Prif  Swyddog 

Rheoleiddio  
Cynllunio  a 

  2. Pŵer i benderfynu ar  
geisiadau i ddatblygu 
tir heb gydymffurfio ag 
amodau a osodwyd o'r  

 blaen.  

 Adran 73 DdCGTh 
1990.  

Pwyllgor Cynllunio  
 Prif  Swyddog 

Rheoleiddio  
Cynllunio  a 

  3. 

  

Pŵer i roi   caniatâd 
cynllunio ar gyfer 
datblygiad sydd 

 eisoes wedi'i gyflawni.  

  Adran 73A DdCGTh 
1990.  

Pwyllgor Cynllunio  
Prif   Swyddog 
Rheoleiddio  

Cynllunio  a 

 4. Pŵer i wrthod 
 penderfynu ar 
 geisiadau ar gyfer 

  caniatâd    cynllunio.  
 

   Adran 70A DdCGTh 
1990.  

Pwyllgor Cynllunio  
 Prif  Swyddog 

Rheoleiddio  
Cynllunio  a 

 5. Dyletswyddau sy'n  
  ymwneud â   gwneud 

penderfyniadau 
ceisiadau cynllunio.  

  Adrannau 69, 76 a 92 
o’r      DdCGTh 1990 ac 

 Erthyglau cynllunio. 8, 
   10 i 13, 15 i 22 a 25 a 

 26 o Orchymyn 
   Cynllunio Gwlad a Thref 

(Gweithdrefn Datblygu  
 Cyffredinol) 1995 (O.S.  
 1995/419) a 

chyfarwyddiadau a 
  wneir odanynt.  

 

Pwyllgor Cynllunio  
 Prif  Swyddog 

Rheoleiddio  
Cynllunio  a 

6. 

 

 Pŵer  i  benderfynu ar 
  geisiadau am ganiatâd 

cynllunio a wneir   gan 
 awdurdod lleol,  yn 

unigol  neu ar   y cyd â  
 pherson arall.  

 Adran 316 DdCGTh   a’r 
 Rheoliadau Cyffredinol 

  Cynllunio Gwlad a Thref 
1992 (O.S. 1992/1492)  

Pwyllgor Cynllunio  
 Prif  Swyddog 

Rheoleiddio  
Cynllunio  a  

TABL 2: SWYDDOGAETHAU NI CHANIATEIR IDDYNT CAEL EU HARFER GAN Y 
BWRDD GWEITHREDOL 

Rhestrir yn y tabl isod swyddogaethau penodol yn y Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau 
Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007 y caniateir iddynt gael eu harfer gan y 
Cyngor neu eu dirprwyo i Bwyllgor neu Swyddog o dan atodiad 1 yn dynodi p’un ai yw’r swyddogaeth yn 
un mae’r Cyngor yn arfer neu sydd wedi ei ddirprwyo i Bwyllgor neu Brif Swyddog. Mae’r penawdau, 
rhifau a llythrennau yn unol â’r Rheoliadau. 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

7. Pŵer i wneud 
penderfyniadau 
cymeradwyo a chytuno 
ar rai materion eraill 
sy'n ymwneud ag arfer 
hawliau datblygu a 
ganiateir. 

Rhannau 6, 7, 11, 17, 
19, 20, 21 i 24, 30 a 31 
o Atodlen 2 i’r 
Orchymun Cynllunio 
Gwlad a Thref (Datblygu 
Cyffredinol a Chaniateir) 
1995 (O.S. 1995/418). 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

8. Pŵer i fynd i mewn i 
rwymedigaeth 
gynllunio, rheoleiddio 
datblygiad neu 
ddefnyddio tir. 

Adran 106 DdCGTh 
1990 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

9. Pŵer i gyhoeddi 
tystysgrif o ddefnydd 
neu ddatblygiad 
cyfreithlon presennol 
neu arfaethedig. 

Adrannau 191(4) a 
192(2) DdCGTh 1990 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

10. Pŵer i gyflwyno 
hysbysiad Cwblhau. 

Adran 94(2) DdCGTh 
1990 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

11. Pŵer i roi caniatâd ar 
gyfer arddangos 
hysbysebion. 

Adran 220 DdCGTh 
1990 a’r Rheoliadau 
Cynllunio Gwlad a Thref 
(Rheoli Hysbysebion) 
1992 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

12. Pŵer i awdurdodi 
mynediad at dir. 

Adran 196A DdCGTh 
1990. 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

13. Pŵer i fynnu rhoi’r 
gorau i  ddefnyddio tir. 

Adran 102 DdCGTh 
1990. 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

14. Pŵer i roi hysbysiad 
torri rheol cynllunio, 
hysbysiad torri amod 
neu hysbysiad atal. 

Adrannau 171C, 187A a 
183(1) DdCGTh 1990 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

15. Pŵer i roi hysbysiad 
gorfodi. 

Adran 172 DdCGTh 
1990 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

16. Pŵer i wneud cais am 
waharddeb i atal torri 
rheolaeth gynllunio. 

Adran 178B DdCGTh 
1990 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

17. Pŵer i benderfynu ar 
geisiadau am ganiatâd 
sylweddau  peryglus, 
a phwerau perthnasol. 
(Deddf Cynllunio 
(Sylweddau Peryglus) 
1990). 

Adrannau 9(1) a 10 o’r 
Ddeddf Cynllunio 
(Sylweddau Peryglus) 
1990 (p.10) 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

18. Dyletswydd i 
benderfynu ar amodau 

Paragraff 2(6)(a) o 
Atodlen 2 i Ddeddf 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

y mae hen ganiatâd 
cloddio, caniatâd 
cynllunio perthnasol 
sy’n ymwneud â 
safleoedd segur neu 
safleoedd gweithredol 
Rhan 1 neu II, neu 
Ganiatâd mwynol sy'n 
ymwneud â safleoedd 
mwyngloddio, fel y 
bo’r achos, yn 
ddarostyngedig iddynt. 

Cynllunio a Iawndal 
1991 a paragraff 9(6) o 
Atodlen 13 i Ddeddf yr 
Amgylchedd 1995 (p.25) 
a paragraff 6(5) o 
Atodlen 14 i’r Ddeddf 
honno. 

19. Pŵer i fynnu cynnal tir 
yn gywir. 

Adran 215(1) DdCGTh 
1990 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

20. Pŵer i benderfynu ar Adrannau 16(1) a (2), 17 Prif Swyddog Cynllunio a 
geisiadau ar gyfer a 33(1) o Ddeddf 

Pwyllgor Cynllunio 
Rheoleiddio 

caniatâd adeilad Cynllunio (Adeiladau 
rhestredig, a phwerau Rhestredig ac 
perthnasol. Ardaloedd Cadwraeth) 

1990 (p.9) 

21. Pŵer i benderfynu ar Adran 16(1) o Ddeddf Prif Swyddog Cynllunio a 
geisiadau ar gyfer Cynllunio (Adeiladau 

Pwyllgor Cynllunio 
Rheoleiddio 

caniatâd ardal Rhestredig ac 
gadwraeth. Ardaloedd Cadwraeth) 

1990, fel y'i 
cymhwysir gan adran 
74(3) o'r Ddeddf 
honno. 

22. Dyletswyddau sy'n Adran 13(1) o Ddeddf Prif Swyddog Cynllunio a 
ymwneud â Cynllunio (Adeiladau 

Pwyllgor Cynllunio 
Rheoleiddio 

cheisiadau ar gyfer Rhestredig ac 
caniatâd adeilad Ardaloedd Cadwraeth) 
rhestredig, a 1990 a Rheoliadau 3-13 
chaniatâd ardal o Rheoliadau Cynllunio 
gadwraeth. (Adeiladau Rhestredig 

ac Ardaloedd 
Cadwraeth)1990 

23. Pŵer i gyflwyno Adrannau 3(1) a 4(1) o Prif Swyddog Cynllunio a 
hysbysiad cadw Ddeddf Cynllunio 

Pwyllgor Cynllunio 
Rheoleiddio 

adeilad, a phwerau (Adeiladau Rhestredig 
perthnasol. ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990 

24. Pŵer i roi hysbysiad Adran 38 o Ddeddf Prif Swyddog Cynllunio a 
gorfodi adeilad Cynllunio (Adeiladau 

Pwyllgor Cynllunio 
Rheoleiddio 

rhestredig. Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 
1990 

25. Pwerau i gaffael Adrannau 47 a 48 o Prif Swyddog Cynllunio a 
adeilad rhestredig Ddeddf Cynllunio 

Pwyllgor Cynllunio 
Rheoleiddio 

sydd angen ei (Adeiladau Rhestredig 
atgyweirio ac i ac Ardaloedd 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

gyflwyno hysbysiad 
trwsio. 

Cadwraeth) 1990 

26. Pŵer i wneud cais am 
waharddeb mewn 
perthynas ag adeilad 
rhestredig. 

Adran 44A o Ddeddf 
Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 
1990 

Pwyllgor Cynllunio Dim 

27. Pŵer i weithredu 
gwaith brys. 

Adran 54 o Ddeddf 
Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 
1990 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

28. Pŵer yn gysylltiedig â 
gwaith mwynau. 

Atodlen 9 DdCGTh 1990 
Pwyllgor Cynllunio 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

29. Pŵer yn gysylltiedig â 
llwybrau troed a 
Llwybrau ceffylau. 

Adran 257 DdCGTh 
1990 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

30. Pŵer i ardystio 
datblygiad amgen 
priodol. 

Adran 17 o Ddeddf 
Iawndal Tir 1961 (p.33) 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

31. Dyletswyddau mewn 
perthynas â 
gorchmynion prynu. 

Adrannau 137-144 
DdCGTh 1990 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

32. Pwerau yn gysylltiedig 
â hysbysiad malltod. 

Adrannau 149 – 171 
DdCGTh 1990 

Pwyllgor Cynllunio 
Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

B. Swyddogaethau trwyddedu a chofrestru (i'r 
graddau nad oes unrhyw baragraff arall yn yr 
Atodlen hon yn ymdrin â hwy) 

1. Pŵer i roi trwyddedau 
sy’n awdurdodi 
defnyddio tir fel safle 
carafannau 
("trwyddedau safle"). 

Adran 3(3) o Ddeddf 
Safleoedd Carafannau a 
Rheoli Datblygu 1960 
(p.62) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

2. Pŵer i drwyddedu 
defnyddio anheddau 
symudadwy a 
safleoedd gwersylla. 

Adran 269(1) o Ddeddf 
Iechyd y Chyhoedd 
1936 (p.49). 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

3. Pŵer i drwyddedu 
cerbydau hacni a 
cherbydau hurio 
preifat. 

(a) o ran cerbydau 
hacnai, Deddf Cymalau 
Heddluoedd Tref 1847 
(10 & 11 Vict. p. 89), 
fel y'i hestynnwyd gan 
adran 171 o Ddeddf 
Iechyd y Cyhoedd 
1875 (38 a 39 Vict. p. 
55), ac adran 15 o 
Ddeddf Trafnidiaeth 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

1985 (p. 67); ac 
adrannau 47, 57, 58, 
60 a 79 o Ddeddf 
Llywodraeth Lleol 
(Darpariaethau 
Amrywiol) 1976 (p. 
57); 

(b) o ran cerbydau hurio 
preifat, adrannau 48, 
57, 58, 60 a 79 o 
Ddeddf Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1976. 

4. Pŵer i drwyddedu 
gyrwyr cerbydau hacni 
a cherbydau hurio 
preifat. 

Adrannau 51, 53, 54, 
59, 61a 79 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau 
Amrywiol) 1976. 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

5. Pŵer i drwyddedu 
gweithredwyr 
cerbydau hacni a 
cherbydau hurio 
preifat. 

Adrannau 55 i 58, 62 a 
79 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau 
Amrywiol) 1976. 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

6. Pŵer i gofrestru 
hyrwyddwyr pyllau. 

Atodlen 2 i Ddeddf 
Betio, Hapchwarae a 
Loterïau 1963 (p. 2) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

7. Pŵer i roi trwyddedau 
betio traciau. 

Atodlen 3 i Ddeddf 
Betio, Hapchwarae a 
Loterïau 1963 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

8. Pŵer i drwyddedu 
cynlluniau betio ar 
gyfer traciau ar y cyd 
â'i. 

Atodlenni 5ZA i Ddeddf 
Betio, Hapchwarae a 
Loterïau 1963 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

9. Pŵer i roi trwyddedau 
mewn perthynas â 
mangreoedd sydd â 
pheiriannau chwarae. 

Atodlen 9 i Ddeddf 
Hapchwarae 1968 (p. 
65) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

10. Pŵer i gofrestru 
cymdeithasau sy'n 
dymuno hyrwyddo 
loterïau. 

Atodlen 1 i Ddeddf 
Loterïau a Difyrion 1976 
(p. 32) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

11. Pŵer i roi trwyddedau 
mewn perthynas â 
mangreoedd lle 
darperir difyrion â 
gwobrau. 

Atodlen 3 i Ddeddf 
Loterïau a Difyrion 1976 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

12. Pŵer i ddyroddi 
trwyddedau adloniant. 

Adran 12 o Ddeddf Plant 
a Phobl Ifanc 1933 
(p.12). 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

13. Pŵer i drwyddedu 
siopau rhyw a 

Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

sinemâu rhyw. Amrywiol) 1982, adran 2 
ac Atodlen 3. 

14. Pŵer i drwyddedu 
perfformiadau 
hypnotiaeth. 

Deddf Hypnotiaeth 1952 
(p.46) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

15. Pŵer i drwyddedu 
mangreoedd ar gyfer 
aciwbigiadau, tatws, 
tyllu clustiau ac 
electrolysis. 

Adrannau 13 i 17 o 
Ddeddf Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1982. 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

16. Pŵer i drwyddedu 
cychod pleser a 
llongau pleser. 

Adran 94 o Ddeddf 
Diwygio Deddfau Iechyd 
y Cyhoedd 1907 (p. 53) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

17. Pŵer i drwyddedu 
masnachu mewn 
marchnadoedd ac ar y 
stryd. 

Rhan III o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau 
Amrywiol) 1982 ac 
Atodlen 4 iddi. 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

18. Y ddyletswydd i gadw 
rhestr o bersonau 
sydd â'r hawl i werthu 
gwenwynau nad ydynt 
yn feddyginiaeth. 

Adrannau 3(1)(b)(ii), 5, 6 
ac 11 o Ddeddf 
Gwenwynau 1972(p. 66) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

19. Pŵer i drwyddedu 
delwyr helgig a lladd a 
gwerthu helgig. 

Adrannau 5, 6, 17, 18 a 
21 i 23 o Ddeddf 
Anifeiliaid Hela 1831 (p. 
32); adrannau 2 i 16 o 
Ddeddf Trwyddedau 
Helwriaeth 1860 (p. 90), 
adran 4 o Ddeddf Tollau 
Cartref a Chyllid y Wlad 
1883 (p. 10), adran 27 o 
Ddeddf Llywodraeth 
Lleol 1894 (p. 73), ac 
adran 213 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972 
(p. 70). 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

20. Pŵer i gofrestru a 
thrwyddedu 
mangreoedd ar gyfer 
paratoi bwyd. 

Adran 19 o Ddeddf 
Diogelwch Bwyd 1990 
(p. 16) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

21. Pŵer i drwyddedu 
iardiau sgrap. 

Adran 1 o Ddeddf 
Delwyr Metel Sgrap 
1964 (p. 69) (dim mewn 
grym bellach) 

Dim yn perthnasol Dim yn perthnasol 

22. Pŵer i ddyroddi, 
diwygio neu amnewid 
tystysgrifau diogelwch 
(cyffredinol neu 
arbennig) ar gyfer 
meysydd chwaraeon. 

Deddf Diogelwch 
Meysydd Chwaraeon 
1975 (p. 52) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

23. Pŵer i ddyroddi, dileu, 
diwygio neu amnewid 
tystysgrifau diogelwch 
ar gyfer standiau 
rheoledig mewn 
meysydd chwaraeon. 

Rhan III o Ddeddf 
Diogelwch Rhag Tân a 
Diogelwch Lleoedd 
Chwaraeon 1987 (p.27) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

24. Dyletswydd i 
hyrwyddo diogelwch 
rhag tân. 

Adran 6 o Ddeddf y 
Gwasanaethau Tân ac 
Achub 2004 (p.21) 

Mae cyfrifoldeb yn nwylo 
Awdurdod Tân ac Achub 
Gogledd Cymru 

25. Pŵer i drwyddedu 
mangreoedd ar gyfer 
bridio cwn. 

Adran 1 o Ddeddf Bridio 
Cwn 1973 (p. 60) ac 
adran 1 o Ddeddf Bridio 
a Gwerthu Cwn (Lles) 
1999 (p. 11). 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

26. Pŵer i drwyddedu 
siopau anifeiliaid 
anwes a sefydliadau 
eraill lle caiff anifeiliaid 
eu bridio neu eu cadw 
er mwyn cynnal 
busnes. 

Adran 1 o Ddeddf 
Anifeiliaid Anwes 1951 
(p. 35)(22); adran 1 o 
Ddeddf Sefydliadau 
Byrddio Anifeiliaid 
1963(p. 43)(23); 
Deddfau Sefydliadau 
Marchogaeth 1964 a 
1970 (1964 p. 70 a 1970 
p. 70)(24); adran 1 o 
Ddeddf Bridio Cwn 1973 
(p. 60)(25), ac adrannau 
1 ac 8 o Ddeddf Bridio a 
Gwerthu Cwn (Lles) 
1999. 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

27. Pŵer i gofrestru Adran 1 o Ddeddf Pwyllgor Trwyddedu Prif Swyddog Cynllunio a 
hyfforddwyr ac Anifeiliaid Perfformio Amgylcheddol Rheoleiddio 
arddangoswyr (Rheoleiddio) 1925 
anifeiliaid. (p.38) 

28. Pŵer i drwyddedu 
swau. 

Adran 1 o Ddeddf 
Trwyddedu Swau 1981 
(p. 37) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

29. Pŵer i drwyddedu 
anifeiliaid gwyllt 
peryglus. 

Adran 1 o Ddeddf 
Anifeiliaid Gwyllt 
Peryglus 1976 (p. 38) 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

30. Pŵer i orfodi Rheoliad 49 o Reoliadau Pwyllgor Trwyddedu Prif Swyddog Cynllunio a 
rheoliadau mewn Sgil-gynhyrchion Amgylcheddol Rheoleiddio 
perthynas â sgil- Anifeiliaid (Cymru) 2006 
gynhyrchion (O.S. 2006/1292 
anifeiliaid. (Cy.127)) 

31. Pŵer i drwyddedu Rhan II o Ddeddf Plant a Pwyllgor Trwyddedu Prif Swyddog Addysg ac 
cyflogi plant. Phobl Ifanc 1933 (p. 12), 

is-ddeddfau a wneir o 
dan y Rhan honno, a 
Rhan II o Ddeddf Plant a 
Phobl Ifanc 1963 (p. 37). 

Amgylcheddol Ymyrraeth Gynnar 

32. Pŵer i gymeradwyo Adran 46A o Ddeddf Pwyllgor Trwyddedu Prif Swyddog 
mangreoedd ar gyfer Priodasau 1949 (p. 76), Amgylcheddol Llywodraethu a 
gweinyddu priodasau adran 6A o Ddeddf Chwsmeriaid 
a chofrestru Partneriaethau Sifil 2004 
partneriaethau sifil. (p.33) a Rheoliadau 

Priodasau a 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

Phartneriaethau Sifil 
(Mangreoedd a 
Gymeradwywyd) 2005 
(O. S. 2005/3168) 

33. Pŵer i gofrestru tir 
comin neu feysydd 
gleision trefi neu 
bentrefi, ac eithrio os 
yw'r pwer yn 
arferadwy ar gyfer rhoi 
effaith i'r canlynol yn 
unig— 3(a)cyfnewid 
tiroedd y mae 
gorchymyn o dan 
adran 19(3) o Ddeddf 
Caffael Tir 1981 (p.67) 
neu baragraff 6(4) o 
Atodlen 3 iddi yn rhoi 
effaith iddo (p. 67); 
neu 3(b)gorchymyn o 
dan adran 147 o 
Ddeddf Amgáu 
Tiroedd 1845 (p. 8 a 9 
Vict. p. 118) 

Rheoliad 6 o Reoliadau 
Cofrestru Tiroedd Comin 
(Tir Newydd) 1969 (O.S. 
1969/1843). 

Y Cyngor Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

34. Pŵer i gofrestru Rheoliad 29 o Reoliadau Y Cyngor Dim 
amrywiadau ar Cofrestru Tiroedd Comin 
hawliau comin. (Cyffredinol) 1966 (O.S. 

1966/1471) 

35. Pŵer i ddyroddi 
trwydded i gasglu ar 
gyfer achosion 
elusennol. 

Adran 68 o Ddeddf 
Elusennau 1992. 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

36. Pŵer i roi cydsyniad 
ar gyfer gweithredu 
uchelseinydd. 

Atodlen 2 i Ddeddf Sŵn 
a Niwsans Statudol 
1993 (p. 40). 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

37. Pŵer i roi trwydded ar 
gyfer gweithfeydd 
stryd. 

Adran 50 o Ddeddf 
Ffyrdd Newydd a Gwaith 
Stryd 1991 (p. 22). 

Y Cyngor Prif Swyddog Amgylchedd a 
Thechnegol 

38. Dyletswydd i gofrestru Rheoliadau 21(3) and Pwyllgor Trwyddedu Prif Swyddog Cynllunio a 
symudiadau moch. (4) o Orchymyn Moch 

(Cofnodion, Adnabod 
(O.S. 2004/996 
(Cy.104)). 

Amgylcheddol Rheoleiddio 

39. Pŵer i orfodi 
rheoliadau mewn 
perthynas â symud 
moch. 

Rheoliad 27(1) o 
Orchymyn Moch 
(Cofnodion, Adnabod a 
Symud) (Cymru) 2004 
(O.S. 2004 /996 
(Cy.104)). 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

40. Pŵer i ddyroddi 
trwydded i symud 
gwartheg o farchnad. 

Erthygl 5(2) o Reoliadau 
Adnabod Gwartheg 
1998 (O.S. 1998/871). 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

41. Pŵer i roi hawl i Adran 1 o Ddeddf Pwyllgor Trwyddedu Prif Swyddog Cynllunio a 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

rannau o adeiladau 
gael eu defnyddio i 
storio seliwloid. 

Ffilmiau Seliwloid a 
Sinematograff 1922 (p. 
35). 

Amgylcheddol Rheoleiddio 

42. Y ddyletswydd i orfodi 
a gweithredu 
Rheoliadau (EC) Rhif 
852/2004 a 853/2004 
mewn perthynas â 
gweithredwyr 
busnesau bwyd fel y'u 
pennir ymhellach yn 
rheoliad 5 o Reoliadau 
Bwyd (Hylendid) 
(Cymru) 2006. 

Rheoliad 5 o Reoliadau 
Bwyd (Hylendid) 
(Cymru) 2006. 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

43. Swyddogaethau 
mewn perthynas â 
sefydlu Pwyllgor 
Trwyddedu. 

Adran 6 o Ddeddf 
Trwyddedu 2003 (p.17). 

Y Cyngor Dim 

C. Swyddogaethau sy'n ymwneud ag iechyd a 
diogelwch yn y gwaith 

Swyddogaethau o dan 
unrhyw un o'r 
“darpariaethau statudol 
perthnasol” o fewn ystyr 
Rhan I (iechyd, diogelwch 
a lles mewn cysylltiad â 
gwaith, a rheoli 
sylweddau peryglus) o 
Ddeddf Iechyd a 
Diogelwch yn y Gwaith 
etc. 1974, i'r graddau y 
mae'r swyddogaethau 
hynny'n cael eu cyflawni 
mewn fordd wahanol i'w 
cyflawni yn rhinwedd 
swyddogaeth yr awdurdod 
fel cyflogwr. 

Rhan I o Ddeddf Iechyd 
Diogelwch yn y Gwaith 
etc. 1974 (p. 37). 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

Ch.  Swyddogaethau sy'n ymwneud ag etholiadau 

1 Y ddyletswydd i benodi 
swyddog cofrestru 
etholiadol. 

Adran 8(2A) o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 
1983 (p. 2)( Section 
8(2A) Representation of 
the People Act 1983 
(c.2) (RPA 1983) 

Y Cyngor 

2 Pŵer i ddyrannu 
swyddogion mewn 
perthynas ag 
angenrheidiau'r 
swyddog cofrestru. 

Adran 52(4) o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 
1983 

Y Cyngor 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

3 Pŵer i ddileu cynghorau 
cymuned. 

Adran 27D o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

Y Cyngor 

4 Pŵer i wneud 
gorchmynion ar gyfer 
grwpio cymunedau. 

Adran 27F neu 27H 
Ddeddf Llywodraeth 
Leol 1972. 

Y Cyngor 

5 Pŵer i wneud 
gorchmynion i ddileu 
grwpiau a gwahanu 
cynghorau cymuned 
oddi wrth grwpiau. 

Adran 27 neu 27L 
Ddeddf Llywodraeth 
Leol 1972 

Y Cyngor 

6 Y ddyletswydd i benodi 
swyddog canlyniadau ar 
gyfer etholiadau 
llywodraeth leol. 

Adran 35 o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 
1983. 

Y Cyngor 

7 Y ddyletswydd i roi 
cymorth yn etholiadau'r 
Senedd Ewropeaidd. 

Adran 6(7) ac (8) o 
Ddeddf Etholiadau 
Senedd Ewrop 2002. 

Y Cyngor Prif Weithredwr 

8 Y ddyletswydd i rannu'r 
etholaeth yn 
rhanbarthau pleidleisio. 

Adran 18 o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 
1983. 

Y Cyngor 

9 Pŵer i rannu adrannau 
etholiadol yn 
rhanbarthau pleidleisio 
mewn etholiadau 
llywodraeth leol. 

Adran 31 o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 
1983 

Y Cyngor 

10 Pwerau mewn 
perthynas â chynnal 
etholiadau.. 

Adran 39(4) o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 
1983. 

Y Cyngor 

11 Pŵer i dalu treuliau a 
dynnir yn briodol gan 
swyddogion cofrestru 
etholiadol. 

Adran 54 o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 
1983. 

Y Cyngor Prif Weithredwr 

12 Pŵer i lenwi lleoedd 
gwag os na cheir digon 
o enwebiadau. 

Adran 21 o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 
1985. 

Y Cyngor Prif Weithredwr 

13 Y ddyletswydd i 
ddatgan bod lle gwag 
mewn swydd mewn 
achosion penodol. 

Adran 86 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972 

Y Cyngor Prif Weithredwr 

14 Y ddyletswydd i roi 
hysbysiad cyhoeddus 
o le gwag achlysurol. 

Adran 87 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

Y Cyngor Prif Weithredwr 

15 Pŵer i wneud 
penodiadau dros dro i 
gynghorau cymuned. 

Adran 91 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

Y Cyngor Prif Weithredwr 

16 Pŵer i ddyfarnu ar 
ffioedd ac amodau ar 
gyfer rhoi copïau o 
ddogfennau etholiadol 
neu ddarnau allan 
ohonynt. 

Rheol 48(3) o Reolau 
Etholiadau Lleol (Prif 
Ardaloedd) 1986 (O.S. 
1986/2214) a rheol 
48(3) o Reolau 
Etholiadau Lleol (Plwyfi 
a Chymunedau) 1986 
(O.S. 1986/2215). 

Y Cyngor Prifweithredwr 

17 Pŵer i gyflwyno Adran 10 o Ddeddf Y Cyngor 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

cynigion i'r 
Ysgrifennydd Gwladol 
ar gyfer gorchymyn o 
dan adran 10 
(cynlluniau peilot ar 
gyfer etholiadau lleol 
yng Nghymru a 
Lloegr) o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 
2000. 

Cynrychiolaeth y Bobl 
2000 (p.2). 

D. Swyddogaethau sy'n ymwneud ag enw a 
statws ardaloedd ac unigolion 

1 Pŵer i newid enw sir, 
neu enw bwrdeistref 
sirol. 

Adran 74 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

Y Cyngor 

2 Pŵer i newid enw 
cymuned. 

Adran 76 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

Y Cyngor 

3 Pŵer i roi teitl henadur 
mygedol neu i dderbyn 
rhywun yn rhyddfreiniwr 
mygedol. 

Adran 249 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

Y Cyngor 

4 Pŵer i ddeisebu o blaid 
siarter i roi statws 
bwrdeistref sirol. 

Adran 245A o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

Y Cyngor 

Dd. Pŵer i wneud, 
diwygio, dirymu neu 
ailddeddfu is-
ddeddfau 

Unrhyw ddarpariaeth 
mewn unrhyw ddeddfiad 
(gan gynnwys Deddf 
leol), pryd bynnag y 
cafodd ei phasio, ac 
adran 14 o Ddeddf 
Dehongli 1978 (p. 300) 

Y Cyngor 

E. Pŵer i hyrwyddo neu 
i wrthwynebu Mesurau 
Preifat 

Adrannau 52 a 53 
Ddeddf Llywodraeth 
Leol (Democratiaeth) 
(Cymru) 2013 

Y Cyngor 

F. Swyddogaethau sy'n ymwneud â phensiynau 
etc. 

1 Swyddogaethau sy'n 
ymwneud â phensiynau 
llywodraeth leol, etc. 

Rheoliadau o dan adran 
7, 12 neu 24 o Ddeddf 
Blwydd-dal 1972 (p.11) 

Y Cyngor 

2 Swyddogaethau sy'n 
ymwneud â phensiynau, 
lwfansau ac arian 
rhodd. 

Rheoliadau o dan adran 
18(3A) o Ddeddf 
Llywodraeth Leol a Thai 
1989 (p.42). 

Y Cyngor 

3 Swyddogaethau o dan 
gynlluniau pensiwn sy'n 
bodoli eisoes o ran 
personau sy'n cael eu 
cyflogi gan awdurdodau 

Adrannau 34 a 36 o 
Ddeddf y 
Gwasanaethau Tân ac 
Achub 2004. 

Y Cyngor 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

tân ac achub yn unol ag 
adran 1 o Ddeddf 
Gwasanaethau Tân ac 
Achub 2004. 

Ff. Swyddogaethau amrywiol 

1. Y ddyletswydd i 
gymeradwyo datganiad 
awdurdod o'i gyfrifon, ei 
incwm, a'i wariant a'i 
fantolen neu ei gofnod o 
dderbyniadau a 
thaliadau (yn ôl y 
digwydd). 

Rheoliadau a 
wnaethpwyd o dan 
adran 39 o Ddeddf 
Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2004 

Pwyllgor Archwylio 

3. Pwerau sy'n ymwneud 
â chadw coed. 

Adrannau 197 i 214D o 
Ddeddf Cynllunio Gwlad 
a Thref 1990 a 
Rheoliadau Cynllunio 
Gwlad a Thref (Coed) 
1999 (O.S. 1999/1892). 

Pwyllgor Cynllunio Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheioleiddio 

4. Pwerau sy'n ymwneud 
â diogelu gwrychoedd 
(perthi) pwysig. 

Rheoliadau Gwrychoedd 
(Perthi) 1997 (O.S. 
1997/1160). 

Pwyllgor Cynllunio Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheioleiddio 

5. Pŵer i wneud rheolau 
sefydlog. 

Adran 106 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972 a 
pharagraff 42 o Atodlen 
12 iddi. 

Y Cyngor 

6. Penodi a diswyddo 
staff. 

Adran 112 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972 
ac adrannau 7 ac 8 o 
Ddeddf Llywodraeth 
Leol a Thai 1989. 

Cyngor mewn perthynas 
a penodi Prif Weithredwr 

Pwyllgor Apwyntiadau 
mewn perthynas a Prif 
Swyddogion 

Prif Weithredwr a Phrif 
Swyddogion 

7.Pŵer i wneud rheolau 
sefydlog ynghylch 
contractau. 

Adran 135 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972. 

Y Cyngor 

8. Pŵer i ystyried 
adroddiadau gan 
Ombwdsmon 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru. 

Adran 19 o Ddeddf 
Ombwdsmon 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Cymru) 
2005 (p.10). 

Y Cyngor 

9. Pŵer i wneud 
gorchymyn yn nodi lle 
fel lle cyhoeddus 
dynodedig at ddibenion 
pwerau heddlu mewn 
perthynas ag yfed 
alcohol. 

Adran 13(2) o Ddeddf 
Cyfiawnder Troseddol 
a'r Heddlu 2001 (p.16). 

Y Cyngor 

10. Y pwerau mewn 
perthynas â chofrestru 
gweithredwyr achub 
cerbydau modur. 

Rhan 1 o Ddeddf 
Cerbydau (Troseddau) 
2001 (p.3). 

Pwyllgor Trwyddedu 
Amgylcheddol 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

11. Pŵer i benodi Adran 270(3) o Ddeddf Y Cyngor 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

swyddogion at 
ddibenion penodol 
(penodi “priod 
swyddogion”). 

Llywodraeth Leol 1972. 

12. Y ddyletswydd i 
ddynodi swyddog yn 
bennaeth gwasanaeth 
taledig yr awdurdod, ac 
i ddarparu staff, etc. 

Adran 4(1) o Ddeddf 
Llywodraeth Leol a Thai 
1989 (p.42) 

Y Cyngor 

13. Y ddyletswydd i 
ddynodi swyddog yn 
swyddog monitro, ac i 
ddarparu staff, etc. 

Adran 5(1) o Ddeddf 
Llywodraeth Leol a Thai 
1989 

Y Cyngor 

14. Y ddyletswydd i 
ddyfarnu ar derfyn 
benthyca fforddiadwy. 

Adran 3 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2003 
(p.22). 

Y Cyngor 

15. Cymeradwyo 
strategaeth fuddsoddi 
flynyddol yn unol â 
chanllawiau. 

Adran 15 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2003. 

Y Cyngor 

16. Y ddyletswydd i 
wneud trefniadau ar 
gyfer gweinyddu 
materion ariannol yn 
briodol. 

Adran 151 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972 
(p.11). 

Y Cyngor 

17. Pŵer i neud neu 
diddymu gorchymyn yn 
dynodi ardal fel parth 
afreolys alcohol. 

Adran 16 Ddeddf 
Lleihau Troseddau 
Treisgar 2006 (p.38) 

Y Cyngor 

18. Swyddogaethau sy’n 
ymwneud ag 
absenoldeb teuluol 
Aelodau Awdurdodau 
Lleol. 

Rheoliadau Absenoldeb 
Teuluol ar 
gyfer Aelodau 
Awdurdodau Lleol 
(Cymru) 2013 

Y Cyngor 

SWYDDOGAETHAU ERAILL NI CHANT FOD YN GYFRIFOLDEB Y GWEITHREDIAETH yn ôl Rheoliad 3 

(5) Y swyddogaeth o wneud unrhyw gynllun yn 
awdurdodedig neu sy'n ofynnol gan Reoliadau o 
dan adran 18 (cynlluniau ar gyfer lwfansau 
sylfaenol, presenoldeb a chyfrifoldeb arbennig i 
aelodau awdurdodau lleol) Deddf Llywodraeth Leol 
a Thai 1989 (fel y'i diwygiwyd), neu ddiwygio, 
diddymu neu ddisodli unrhyw gynllun o'r fath. 

Y Cyngor 

(6) Y swyddogaethau o benderfynu -
(a) swm unrhyw lwfans sy’n daladwy o dan -

(i) isadran 5 o adran 3 (Treuliau Cadeirydd) 
o Ddeddf 1972; 

(ii) isadran 4 o adran 5 (Treuliau Is-
Gadeirydd) o'r Ddeddf honno; 

(iii) isadran (4) o adran 173 (Lwfans Colled 

Y Cyngor 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn 
Deddf neu Offeryn 
Statudol 

Pwyllgor/Corff gwneud 
penderfyniad 

Dirprwyaeth 
Swyddogaethau (yn amodol 
ar unrhyw gyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

Ariannol) o'r Ddeddf honno; 
(iv) adran 175 (lwfansau am fynychu 

cynadleddau) a chyfarfodydd y Ddeddf 
honno 

(b) y cyfraddau y gwneir taliadau o dan adran 174 
(lwfansau teithio a chynhaliaeth) y Ddeddf 
honno; 

(c) swm unrhyw lwfans sy'n daladwy yn unol â 
chynllun o dan adran 18 Deddf Llywodraeth 
Leol a Thai 1989, neu'r cyfraddau y gwneir y 
taliadau; 

(d) lle dylid codi tâl am unrhyw gymeradwyaeth, 
caniatâd, trwydded, neu gofrestriad, lle nad yw’r 
mater yn gyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol; a 

(e)  phan godir tâl am unrhyw  gymeradwyaeth, 
caniatâd, trwydded, neu gofrestriad o'r fath, 
swm y tâl. 

(8) & (9) Yn ddarostyngedig i unrhyw ddarpariaeth o 
reoliadau o dan adran 20 (arfer swyddogaethau ar 
y cyd) Deddf Llywodraeth Leol 2000, swyddogaeth-
(a)  gwneud trefniadau ar gyfer cyflawni 

swyddogaethau gan bwyllgor neu swyddog o 
dan Adran 101(5) Deddf 1972, a 

(b)  gwneud penodiadau o dan Adran 102 (penodi 
pwyllgorau) o Ddeddf 1972. 

Y Cyngor 

(10) Unrhyw swyddogaeth arall sydd, yn rhinwedd 
unrhyw ddeddfiad a wnaed cyn y Rheoliadau, yn 
darparu y gellir ei arfer gan awdurdod yn unig (oni 
ddarperir fel arall yn rhywle arall yn y tabl hon) 

Y Cyngor 

SWYDDOGAETHAU ERAILL NI CHANT FOR YN GYFRIFOLDEB Y GWEITHREDIAETH 

Hyrwyddo a chadw safonau ymddygiad uchel o 
fewn y Cyngor 

Cynghori'r Cyngor ar fabwysiadu neu ddiwygio ei 
God Ymddygiad. 
Monitro a chynghori'r Cyngor ar weithredu ei God 
Ymddygiad yng ngoleuni arfer gorau, newidiadau yn 
y gyfraith, ac arweiniad gan Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

Cyngor a / neu hyfforddiant i Aelodau ac Aelodau 
cyfetholedig o’r Awdurdod 

Swyddogaethau sy'n ymwneud â safonau ymddygiad 
aelodau o dan unrhyw ddarpariaeth berthnasol, neu 
reoliadau a wneir o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 
2000. 

Caniatáu goddefebau yn unol â Rheoliadau 
Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Goddefebau) 
(Cymru) 2001 

Pwyllgor Safonau 
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TABL 3: SWYDDOGAETHAU SY'N CAEL EU RHANNU RHWNG Y CYNGOR A’R 
BWRDD GWEITHREDOL 

Rhestrir yn y tabl isod swyddogaethau penodol yn y Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau 
Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007 sy’n cael eu rhannu rhwng y Cyngor 
a’r Gweithrediaeth yn dibynnu ar yr amgylchiadau yn unol â Rheoliadau 5 a 6 ac Atodlenni 3 a 4. 

Swyddogaeth Rôl/Cyfrifoldeb y Bwrdd 
Gweithredu ( a Swyddogion ble 
mae cyfrifoldeb wedi’i ddirprwyo 
iddynt) 

Rôl/Cyfrifoldeb y Cyngor 

1. Llunio’r cynlluniau a’r 
strategaethau canlynol: 

Cynllun y Cyngor (Cynllun 
Gwelliant) 

Strategaeth Iechyd a Lles 
(Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus) 

Cynllun Trafnidaeth Lleol 

Cynllunioau ac addasiadau sydd 
gyda’I gilydd yn cynnwys y 
Cynllun Datblygu 

Cynllun Iaith Gymraeg 

Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid 

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 

Strategaeth Tai 

2. Ffurfio cynllun neu strategaeth ar 
gyfer rheoli benthyciadau neu 
Wariant cyfalaf y Cyngor (sy'n 
cynnwys Strategaeth Rheoli'r 
Trysorlys a'r Polisi Rheoli'r 
Trysorlys). 

3. Llunio neu baratoi cynlluniau neu 
strategaethau (statudol neu 
anstatudol), heblaw'r rhai a restrir 
ym Mharagraffau 1 neu 2 uchod, 
lle mae'r Cyngor yn penderfynu y 
dylai'r penderfyniad ynghylch 
mabwysiadu neu gymeradwyo 
cynlluniau neu strategaethau o’r 
fath gael ei wneud ganddynt hwy. 

Mewn perthynas â swyddogaethau 
1, 2 a 3:-

Llunio neu baratoi’r cynlluniau a 
strategaethau y rhestrir ac y 
cyfeirir atynt. 

A 

Diwygio, addasu, amrywio neu 
ddirymu cynlluniau neu 
strategaethau o’r fath (boed wedi'u 
cymeradwyo neu wedi'u 
mabwysiadu), dim ond pan fydd 
diwygiad o'r fath ac ati yn: 

(i) ofynnol er mwyn rhoi effaith i 
ofynion Llywodraeth Cymru neu 
Weinidog o hynny mewn perthynas 
â chynllun neu strategaeth a 
gyflwynir i'w cymeradwyo, neu ag 
unrhyw ran a gyflwynir felly, neu 

(ii) cael ei awdurdodi gan 
benderfyniad a wnaed gan y 
Cyngor wrth wneud y trefniadau 
neu gymeradwyo neu fabwysiadu'r 
cynllun neu'r strategaeth, fel y bo’n 
briodol. 

Dalier Sylw. Gall y Bwrdd 
Gweithredol gymeradwyo manylion 
mewn perthynas â chynlluniau a 
strategaethau o'r fath, a 
diwygiadau iddynt, cyn belled nad 
yw manylion a diwygiadau o'r fath 
yn groes i’r cynllun / strategaeth fel 
y mabwysiadwyd gan y Cyngor, 
neu’n mynd yn groes iddynt. 

Mae’r Bwrdd Gweithredol yn 
gyfrifol am mabwysiadu y Rhaglen 
Gyfalaf  a’r Adroddiad Blynyddol. 

Mewn perthynas â swyddogaethau 1, 
2 a 3:-

(1) Rhoi cyfarwyddiadau sy'n ei 
gwneud yn ofynnol i'r Bwrdd 
Gweithredol ailystyried cynlluniau 
neu strategaethau Drafft o'r fath, 
sy'n cael eu cyflwyno gan y Bwrdd 
Gweithredol i’w hystyried gan y 
Cyngor. 

(2) Diwygio cynlluniau neu 
strategaethau drafft o’r fath a 
gyflwynir gan y Bwrdd Gweithredol 
i'w hystyried gan y Cyngor. 

(3) Cymeradwyaeth ar gyfer cyflwyno 
i Lywodraeth Cymru, neu unrhyw 
Weinidog o hynny, o gynlluniau 
neu strategaethau o’r fath (boed ar 
ffurf drafft ai peidio) y mae'n 
ofynnol cyflwyno unrhyw ran. 

(4) mabwysiadu (gyda neu heb 
addasiad) cynlluniau neu 
strategaethau o'r fath. 

A 

Diwygio, addasu, amrywio neu 
ddiddymu unrhyw gynllun neu 
strategaeth o'r fath, i unrhyw raddau 
ar wahân i'r hyn a nodir yn y golofn 
flaenorol fel cyfrifoldeb y Bwrdd 
Gweithredol. 
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Swyddogaeth Rôl/Cyfrifoldeb y Bwrdd 
Gweithredu ( a Swyddogion ble 
mae cyfrifoldeb wedi’i ddirprwyo 
iddynt) 

Rôl/Cyfrifoldeb y Cyngor 

4 Mabwysiadu neu gymeradwyo 
cynllun neu strategaeth (boed yn 
statudol neu’n anstatudol) 
heblaw cynllun neu strategaeth 
ar gyfer rheoli benthyciadau neu 
wariant cyfalaf yr Awdurdod a'r 
rhai a restrir ym mharagraff 1 o’r 
golofn hon. 

I wneud y penderfyniad yn yr holl 
amgylchiadau ac eithrio pan fydd y 
Cyngor yn penderfynu y dylai'r 
penderfyniad gael ei gymryd 
ganddynt hwy. 

I wneud y penderfyniad pan fydd y 
Cyngor yn penderfynu y dylai'r 
penderfyniad a ddylai'r cynllun neu'r 
strategaeth gael ei mabwysiadu neu ei 
chymeradwyo, gael ei wneud 
ganddynt hwy. 

5 Penderfynu unrhyw fater wrth 
gyflawni swyddogaeth sy’n -

(a) gyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol; 
ac 

(b) yn ymwneud â chyllideb y 
Cyngor, neu eu benthyciadau 
neu wariant cyfalaf. 

I wneud y penderfyniad pan fydd 
penderfyniad o fewn cyllideb y 
Cyngor a’i  gynlluniau a 
strategaethau mabwysiedig sy'n 
ymwneud â benthyciadau neu 
wariant cyfalaf (h.y. ar wahân i'r 
amgylchiadau a nodir yn y golofn 
nesaf).  Fodd bynnag, gall y Bwrdd 
Gweithredol wneud 
penderfyniadau ar faterion sydd y 
tu allan i strategaeth y gyllideb pan 
fo angen y penderfyniad fel mater 
o frys, cyn belled â'i fod yn cael ei 
wneud yn unol â Rheolau 
Fframwaith y Gyllideb a Pholisi, a 
nodir yn Adran 4 y Cyfansoddiad 
hwn. 

Dalier Sylw. Bydd penderfyniad o 
fewn cyllideb y Cyngor os yw'n 
cael ei ddarparu ar ei gyfer yn llyfr 
cyllideb y Cyngor. 

I wneud y penderfyniad os yw'r Bwrdd 
Gweithredol -

(a) o blaid penderfynu ar y mater yn 
groes i'r canlynol, neu heb fod yn 
gwbl unol â'r canlynol -

(i) cyllideb y Cyngor (h.y. Llyfr y 
Gyllideb) 

neu 

(ii) y cynllun neu'r strategaeth yn 
y cyfamser, sy’n cael ei 
chymeradwyo neu ei 
mabwysiadu gan y Cyngor 
mewn perthynas â'u 
benthyciadau neu wariant 
cyfalaf, a 

(b) heb ei awdurdodi gan drefniadau 
gweithredol, heoliadau ariannol, 
gorchmynion sefydlog neu reolau 
neu weithdrefnau eraill y Cyngor, i 
wneud penderfyniad yn y termau 
hynny. 

6 Penderfynu unrhyw fater  wrth 
gyflawni swyddogaeth -

(a) y’n gyfrifoldeb y Bwrdd 
Gweithredol; a 

(b) mewn perthynas â   chynllun 
neu strategaeth (boed yn 
statudol neu’n anstatudol) a 
fabwysiadwyd neu a 
gymeradwywyd gan y 
Cyngor. 

I wneud y penderfyniad os yw'n 
cyd-fynd â fframwaith polisi'r 
Cyngor (h.y. ar wahân i'r 
amgylchiadau a nodir yn y golofn 
nesaf).  Fodd bynnag, gall y Bwrdd 
Gweithredol wneud 
penderfyniadau sy’n groes i 
fframwaith y polisi, pan fo angen y 
penderfyniad fel mater o frys, cyn 
belled â'i fod yn cael ei wneud yn 
unol â Rheolau Fframwaith y 
Gyllideb a Pholisi, a nodir yn Adran 
15 y Cyfansoddiad hwn. 

Dalier Sylw. Bydd penderfyniad yn 
cyd-fynd â Fframwaith Polisi’r 
Cyngor os darperir ar ei gyfer yn 
unrhyw un o'r Cynlluniau a 
Strategaethau a restrir yn Adran 4 
y Cyfansoddiad hwn. 

I wneud y penderfyniad, os yw'r Bwrdd 
Gweithredol o blaid penderfynu ar y 
mater mewn termau sy'n groes i'r 
cynllun, neu, os yw’n berthnasol, i'r 
strategaeth a fabwysiadwyd neu a 
gymeradwywyd gan y Cyngor. 
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Swyddogaeth Rôl/Cyfrifoldeb y Bwrdd 
Gweithredu ( a Swyddogion ble 
mae cyfrifoldeb wedi’i ddirprwyo 
iddynt) 

Rôl/Cyfrifoldeb y Cyngor 

7 Y swyddogaeth o wneud cais -

(a) o dan isadran (5) adran 135 
(rhaglenni ar gyfer gwaredu) o 
Ddeddf Diwygio Cyfraith 
Lesddaliad, Tai a Datblygu 
Trefol 1993; neu 

(b) o dan adran 32 (pŵer i waredu 
tir a ddelir at ddibenion Rhan II) 
neu adran 43 (caniatâd yn 
ofynnol ar gyfer rhai 
gwarediadau nad ydynt o fewn 
adran 32) Deddf Tai 1985. 

Gwneud y cais. Awdurdodi gwneud y cais. 

8 Cyflawni swyddogaeth -

(a) (yn ddarostyngedig i'r 
darpariaethau mewn perthynas â 
chyfrifo sylfaen treth y Cyngor yn 
Nhabl 1) gwneud cyfrifiad yn 
unol ag unrhyw un o adrannau 
32 i 37, 43 i 49, 52I, 52J, 52T a 
52U o Ddeddf Cyllid Llywodraeth 
Leol 1992 yn wreiddiol neu drwy 
gyfrwng disodliad; neu 

(b) cyflwyno praesept o dan Bennod 
IV o'r Ddeddf honno. 

(a)  paratoi cyflwyno i'r Cyngor am 
eu hystyriaeth o -

(i) amcangyfrifon o'r symiau 
sydd i'w hagregu wrth 
gyfrifo neu o symiau eraill 
sydd i'w defnyddio at 
ddibenion y cyfrifo; 

(ii) y symiau y mae'n ofynnol 
eu datgan yn y praesept. 

(b) ailystyried yr amcangyfrifon a'r 
symiau hynny yn unol â 
gofynion y Cyngor. 

(c) cyflwyno ar gyfer ystyriaeth y 
Cyngor o amcangyfrifon a 
symiau diwygiedig. 

Unrhyw fater mewn cysylltiad â 
chyflawni’r swyddogaeth hon, heblaw 
am y materion hynny a nodwyd yn y 
golofn flaenorol fel cyfrifoldeb y Bwrdd 
Gweithredol. 
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Tabl 4: Y Swyddogaethau Hynny sy’n Gyfrifoldeb un o 
Bwyllgorau’r Cyngor. 

Y Pwyllgor Penodi 

Y Pwyllgor Archwilio 

Y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

Y Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol 

Y Pwyllgor Trwyddedu 

Y Pwyllgor Cynllunio 
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Y Pwyllgor Penodi 

Mae cyfansoddiad y pwyllgor hwn yn adran 9 y Cyfansoddiad hwn. 

Y swyddogaethau i’w cyflawni gan y Pwyllgor Penodi fydd:-

Penodi’r Prif Weithredwr 

Os bydd swydd y Prif Weithredwr yn wag i ymgymryd â’r broses dewis olynydd gyda chymorth 

a chyngor gan y Pennaeth Gwasanaeth, AD a DS a gwneud argymhelliad i’r Cyngor llawn. 

Penodi Prif Swyddogion 

Os bydd swydd wag yn codi fel Prif Swyddog i ymgymryd â’r broses recriwtio gyda chymorth 
a chyngor gan y Pennaeth Gwasanaeth, AD a DS ac i benodi. 

Bydd pob penodiad yn cydymffurfio â’r Rheolau Trefn Cyflogi Swyddogion yn adran 11.9. 
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Y Pwyllgor Archwilio 

Mae cyfansoddiad y pwyllgor hwn yn adran 9 y Cyfansoddiad hwn. 

Y swyddogaethau i’w cyflawni gan y Pwyllgor Archwilio fydd:-

Datganiad o bwrpas 

1 Mae'r Pwyllgor Archwilio yn elfen allweddol o fframwaith llywodraethu corfforaethol y 
Cyngor. Mae'n darparu ffocws annibynnol a lefel uchel ar y trefniadau archwilio, 
sicrwydd ac adrodd sy'n sail i lywodraethu da a safonau ariannol da. 

2 Pwrpas y Pwyllgor Archwilio yw rhoi sicrwydd annibynnol i'r Cyngor llawn a rheoli 
digonolrwydd y fframwaith rheoli risg a'r amgylchedd rheoli mewnol. Mae'n darparu 
adolygiad annibynnol o fframweithiau llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y Cyngor ac 
yn goruchwylio prosesau adrodd ariannol a phrosesau llywodraethu blynyddol. Mae'n 
goruchwylio archwilio mewnol ac archwilio allanol, gan helpu i sicrhau bod trefniadau 
sicrwydd effeithlon ac effeithiol wedi’u sefydlu. 

Llywodraethu, risg a rheoli 

3 Adolygu trefniadau llywodraethu corfforaethol y Cyngor yn erbyn y fframwaith 
llywodraethu, i gynnwys y fframwaith moesegol a’r Cod Llywodraethu leol. 

4 Adolygu y Datganiad Llywodraethu Blynyddol (DLlB) cyn cymeradwyo ac ystyried a 
yw'n adlewyrchu'n briodol yr amgylchedd risg a sicrwydd ategol, gan gymryd i 
ystyriaeth farn archwilio mewnol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol 
fframwaith y Cyngor ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth. 

5 Ystyried trefniadau'r Cyngor i sicrhau gwerth am arian ac adolygu sicrwydd ac 
asesiadau ar effeithiolrwydd y trefniadau hyn. 

6 Herio fframwaith sicrwydd y Cyngor a sicrhau ei fod yn mynd i'r afael â risgiau a 
blaenoriaethau’r cyngor yn ddigonol. 

7 Monitro datblygiad a gweithrediad effeithiol rheoli risg yn y Cyngor. 

8 Monitro cynnydd wrth fynd i'r afael â materion sy'n gysylltiedig â risg a adroddwyd i'r 
pwyllgor. 

9 Adolygu adroddiadau ar effeithiolrwydd rheolaethau mewnol a monitro gweithredu'r 
camau gweithredu y cytunwyd arnynt. 

10 Adolygu asesiad o risgiau twyll a niwed posibl i'r cyngor rhag twyll a llygredd. 

11 Monitro'r strategaeth gwrth-dwyll, camau gweithredu ac adnoddau. 

12 Herio’r drefn reolaeth a sicrwydd ar gyfer partneriaethau a threfniadau cydweithio. 

Archwilio Mewnol 

13 Cymeradwyo’r Siarter Archwilio Mewnol. 
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14 Adolygu cynigion a wnaed mewn perthynas â phenodi darparwyr allanol 
gwasanaethau archwilio mewnol a gwneud argymhellion. 

15 Cymeradwyo'r cynllun archwilio mewnol sy’n seiliedig ar risg, gan gynnwys gofynion 
adnoddau Archwilio Mewnol, y dull o ddefnyddio ffynonellau eraill o sicrwydd ac 
unrhyw waith sydd ei angen i ddibynnu ar y ffynonellau eraill hynny. 

16 Cymeradwyo newidiadau interim sylweddol i'r cynllun Archwilio Mewnol seiliedig ar 
risg gofynion o ran adnoddau. 

17 Gwneud ymholiadau priodol o'r rheolwyr a'r Pennaeth Archwilio Mewnol er mwyn 
penderfynu a oes unrhyw sgôp amhriodol neu gyfyngiadau o ran adnoddau. 

18 Adolygu unrhyw rwystrau i annibyniaeth neu wrthrychedd sy’n codi yn sgil rôl neu 
gyfrifoldeb ychwanegol ar y Pennaeth Archwilio Mewnol tu allan i ddyletswyddau 
archwilio fewnol. I gymeradwyo ac adolygu’n gyfnodol amddiffyniad i unrhyw rwystrau 
o’r fath. 

19 Herio adroddiadau gan y Pennaeth Archwilio Mewnol ar berfformiad archwilio mewnol 
yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys, ble mae’n perthnasol, perfformiad darparwyr allanol 
o wasanaethau archwilio mewnol. Bydd y rhain yn cynnwys: 

a) Diweddariadau ar waith archwilio mewnol gan gynnwys canfyddiadau allweddol, 
materion sy'n peri pryder a chamau gweithredu ar waith o ganlyniad i waith 
archwilio mewnol. 

b) Adroddiadau rheolaidd ar ganlyniadau'r Rhaglen Sicrhau Ansawdd a Gwella 
(RhSAG). 

c) Adroddiadau ar achosion lle nad yw'r swyddogaeth archwilio mewnol yn 
cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (SAMSC) a 
Nodyn Cais Llywodraeth Leol (NCLlL), gan ystyried a yw'r diffyg cydymffurfio yn 
ddigon arwyddocaol bod yn rhaid ei gynnwys yn y DLlB. 

20 Adolygu Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol gan gynnwys: 

a) Datganiad o’r lefel cydymffurfiad â SAMSC a NCLlL a chanlyniadau'r RhSAG 
sy'n cefnogi'r datganiad - bydd y rhain yn dangos dibynadwyedd casgliadau'r 
archwiliad mewnol. 

b) Barn ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd fframwaith y cyngor ar gyfer 
llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth, ynghyd â chrynodeb o'r gwaith sy'n 
cefnogi'r farn gyffredinol - bydd y rhain yn cynorthwyo'r pwyllgor wrth adolygu'r 
DLlB. 

21 Ystyried crynodebau o adroddiadau archwilio mewnol penodol yn ôl y gofyn. 

22 Derbyn adroddiadau yn amlinellu'r camau a gymerwyd lle mae'r pennaeth archwilio 
mewnol wedi dod i'r casgliad bod y rheolwyr wedi derbyn lefel o risg a allai fod yn 
annerbyniol i'r awdurdod neu bod pryderon am gynnydd gweithredu’r camau y 
cytunwyd arnynt. 

23 Cyfrannu at y RhSAG ac yn benodol, asesu ansawdd allanol yr archwiliad mewnol sy'n 
digwydd o leiaf unwaith bob pum mlynedd. 

M 33 



          
        

         
      

  

          
        

   

           
     

          
          

   

          
 

      

      
       

  

       
         

          

            
      

 

            
     

         
  

       
        

 
       

 

24 Ystyried adroddiad ar effeithiolrwydd archwilio mewnol i gefnogi'r DLlB, pan fo hynny’n 
ofynnol gan Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014. 

25 I gyrchu hawl cyswllt i’r Pennaeth Archwilio Mewnol at Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio, 
gan gynnwys cyfle i gael cyfarfod preifat efo’r Pwyllgor Archwilio. 

Archwilio Allanol 

26 I gefnogi annibyniaeth Archwilio Allanol trwy ystyried asesiad blynyddol yr archwilydd 
allanol ar ei annibyniaeth ac adolygu unrhyw faterion a godwyd gan yr Archwilydd 
Cyffredinol Cymru. 

27 Ystyried llythyr blynyddol yr Archwilydd Allanol, adroddiadau perthnasol, a'r adroddiad 
i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu. 

28 Ystyried adroddiadau penodol fel y cytunwyd gyda'r archwilydd allanol ac adroddiadau 
cryno yn rhoi trosolwg o adroddiadau cenedlaethol i sicrhau fod y Cyngor wedi ymateb 
yn effeithlon i argymhellion. 

29 Herio cwmpas a dyfnder y gwaith Archwilio Allanol a sicrhau ei fod yn rhoi gwerth am 
arian. 

30 Comisiynu gwaith gan archwilwyr mewnol ac allanol. 

31 Cynghori ac argymell ynglŷn ag effeithiolrwydd cydberthnasau rhwng archwilwyr 
mewnol ac allanol ac asiantaethau arolygu neu gyrff perthnasol eraill. 

Adroddiadau Ariannol 

32 Cymeradwyo’r Datganiad Cyfrifon Blynyddol ac adroddiadau cysylltiedig. Yn benodol, 
ystyried a yw polisïau cyfrifyddu priodol wedi eu dilyn ac a oes pryderon yn codi o'r 
datganiadau ariannol neu o'r archwiliad y mae angen eu dwyn i sylw'r cyngor. 

33 Ystyried adroddiad yr archwilydd allanol i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu ar faterion 
sy'n codi o'r archwiliad o'r cyfrifon. 

Trefniadau atebolrwydd 

34 Cyflwyno adroddiadau i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu ar ganfyddiadau, casgliadau 
ac argymhellion y Pwyllgor Archwilio ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd eu 
llywodraethu, rheoli risg a fframweithiau rheoli mewnol; trefniadau adrodd ariannol, a 
swyddogaethau archwilio mewnol ac allanol. 

35 Rhoi gwybod i'r cyngor llawn yn rheolaidd ar berfformiad y Pwyllgor Archwilio mewn 
perthynas â'r cylch gorchwyl ac effeithiolrwydd y pwyllgor wrth gyflawni ei bwrpas. 

36 I gyhoeddi adroddiad blynyddol ar waith y Pwyllgor Archwilio. 
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Y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 

Mae cyfansoddiad y pwyllgor hwn yn adran 9 y Cyfansoddiad hwn. 

Y swyddogaethau i’w cyflawni gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd fydd:-

1 Penodi un o Swyddogion y Cyngor fel y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd. 

2 Enwebu Cefnogwr Datblygu Aelodau o fewn aelodaeth y Pwyllgor. 

3 Adolygu pa mor ddigonol yw'r ddarpariaeth gan yr awdurdod o ran staff, swyddfeydd ac 
adnoddau eraill i gyflawni swyddogaethau gwasanaethau democrataidd, a gwneud 
argymhellion i’r Bwrdd Gweithredol neu’r Cyngor fel sy’n briodol. 

4 Adolygu a monitro effeithiolrwydd swyddogaethau gwasanaethau democrataidd y 
Cyngor, gan gynnwys: -

a) Darparu cymorth a chyngor i gyfarfodydd y Cyngor, Pwyllgorau, Is-bwyllgorau 
a Phwyllgorau ar y Cyd. 

b) Darparu cefnogaeth a chyngor i'r Pwyllgor Craffu. 

c) Darparu cymorth a chyngor i Gynghorwyr unigol wrth gyflawni eu rolau fel 
Aelodau. 

d) Swyddogaethau gwasanaethau democrataidd eraill a ragnodir o bryd i'w gilydd 
gan Reoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru a gwneud argymhellion i'r 
Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor, fel y bo'n briodol. 

5 Adolygu a gwneud argymhellion am Bolisi a darpariaeth TGCh Aelodau’r Cyngor. 

6 Adolygu Disgrifiadau Rôl Aelodau etholedig. 

7 Adolygu'r prosesau a monitro cynnydd mewn perthynas â chyflwyno adroddiadau 
Blynyddol Aelodau a Chyfweliadau Datblygu Aelodau. 

8 Ystyried newidiadau i'r Strategaeth Datblygu Aelodau, ystyried y Rhaglen Datblygu 
Aelodau Blynyddol a gwneud argymhellion i'r Cyngor fel y bo'n briodol. 

9 Ystyried adroddiadau Panel Taliadau Annibynnol Cymru o ran cyflogau, treuliau a 
lwfansau Aelodau ac unrhyw ymatebion arfaethedig. 

10 Ystyried, fel y bo'n briodol, dogfennau ymgynghori a chyfrannu at unrhyw ymatebion 
arfaethedig sy'n effeithio ar Aelodau. 

11 Monitro datblygiad gwe-ddarlledu a mynychu cyfarfodydd o bell yn y cyngor. 
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12 Ystyried a gwneud argymhellion ar Raglen Sefydlu Aelodau yr Awdurdod. 

13 Monitro ac adolygu trefniadau'r Awdurdod mewn perthynas â'r Rheoliadau Absenoldeb 
Aelod o'r Teulu 

14 Mynnu presenoldeb unrhyw Aelodau neu Swyddogion y Cyngor i ateb cwestiynau a 
gwahodd personau eraill i fynychu cyfarfodydd, yn ôl y gofyn. 

15 Penodi un neu fwy o Grwpiau Tasg a Gorffen i dderbyn adroddiadau ar eu canfyddiadau 
ac argymhellion 

Mater i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yw penderfynu sut i arfer y swyddogaethau 
hynny. 
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Y Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol 

Mae cyfansoddiad y pwyllgor hwn yn adran 9 y Cyfansoddiad hwn. 

Rhestrir yn y tablau isod swyddogaethau penodol yn y Rheoliadau Trefniadau Gweithredol 
Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithredoaeth)(Swyddogaethau a Chyfrifoldebau)(Cymru) 
2007 (sef swyddogaethau ni chant i fod yn gyfrifoldeb y Gweithrediaeth o dan Atodlen 1 neu 
swyddogaethau dewis lleol gall fod ond nid oes rhaid bod yn gyfrifoldeb y Gweithrediaeth o 
dan Atodlen 2) sydd wedi ei ddirprwyo i’r Pwyllgor. Mae’r penawdau, rhifau a llythrennau yn 
unol â’r Rheoliadau. 

Mae’r trydedd colofn yn dynodi pa un mae’r swyddogaeth wedi’i ddirprwyo i Brif Swyddog ai 
peidio. Mae fwy o fanylion ar hawliau’r Prif Swyddog, yn cynnwys unrhwy cyfyngiadau ar ei 
hawl i arfer swyddogaeth yn y Cynllun Ddirprwyaeth i Swyddogion yn Dabl 6 wedi’i atodi i 
Adran 13 o’r Cyfansoddiad. 

ATODLEN 1 – Swyddogaethau ni chant fod yn gyfrifoldeb y Gweithrediaeth 

B. Swyddogaethau Trwyddedu a Chofrestru (i'r graddau nad oes unrhyw baragraff arall 
yn yr Atodlen hon yn ymdrin â hwy) 

Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

1. Pŵer i roi trwyddedau sy’n 

awdurdodi defnyddio tir fel 

safle carafannau 

("trwyddedau safle"). 

Adran 3(3) o Ddeddf Safleoedd 

Carafannau a Rheoli Datblygu 

1960 (p.62) 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

2. Pŵer i drwyddedu 

defnyddio anheddau 

symudadwy a safleoedd 

gwersylla. 

Adran 269(1) o Ddeddf Iechyd 

y Chyhoedd 1936 (p.49). 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

3. Pŵer i drwyddedu 

cerbydau hacni a 

cherbydau hurio preifat. 

(a) o ran cerbydau hacnai, 

Deddf Cymalau Heddluoedd 

Tref 1847 (10 & 11 Vict. p. 

89), fel y'i hestynnwyd gan 

adran 171 o Ddeddf Iechyd 

y Cyhoedd 1875 (38 a 39 

Vict. p.55), ac adran 15 o 

Ddeddf Trafnidiaeth 1985 

(p. 67); ac adrannau 47, 57, 

58, 60 a 79 o Ddeddf 

Llywodraeth Lleol 

(Darpariaethau Amrywiol) 

1976 (p.57); 

(b) o ran cerbydau hurio 

preifat, adrannau 48, 57, 58, 

60 a 79 o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 

(Darpariaethau Amrywiol) 

1976. 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

4. Pŵer i drwyddedu gyrwyr 

cerbydau hacni a 

cherbydau hurio preifat. 

Adrannau 51, 53, 54, 59, 61a 

79 o Ddeddf Llywodraeth Leol 

(Darpariaethau Amrywiol) 

1976. 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

5. Pŵer i drwyddedu 

gweithredwyr cerbydau 

hacni a cherbydau hurio 

preifat. 

Adrannau 55 i 58, 62 a 79 o 

Ddeddf Llywodraeth Leol 

(Darpariaethau Amrywiol) 

1976. 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

6. Pŵer i gofrestru 

hyrwyddwyr pyllau. 

Atodlen 2 i Ddeddf Betio, 

Hapchwarae a Loterïau 1963 

(p. 2) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

7. Pŵer i roi trwyddedau betio 

traciau. 

Atodlen 3 i Ddeddf Betio, 

Hapchwarae a Loterïau 1963 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

8. Pŵer i drwyddedu 

cynlluniau betio ar gyfer 

traciau ar y cyd â'i. 

Atodlenni 5ZA i Ddeddf Betio, 

Hapchwarae a Loterïau 1963 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

9. Pŵer i roi trwyddedau 

mewn perthynas â 

mangreoedd sydd â 

pheiriannau chwarae. 

Atodlen 9 i Ddeddf 

Hapchwarae 1968 (p. 65) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

10. Pŵer i gofrestru 

cymdeithasau sy'n dymuno 

hyrwyddo loterïau. 

Atodlen 1 i Ddeddf Loterïau a 

Difyrion 1976 (p. 32) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

11. Pŵer i roi trwyddedau 

mewn perthynas â 

mangreoedd lle darperir 

difyrion â gwobrau. 

Atodlen 3 i Ddeddf Loterïau a 

Difyrion 1976 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

12. Pŵer i ddyroddi 

trwyddedau adloniant. 

Adran 12 o Ddeddf Plant a 

Phobl Ifanc 1933 (p.12). 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

13. Pŵer i drwyddedu siopau 

rhyw a sinemâu rhyw. 

Deddf Llywodraeth Leol 

(Darpariaethau Amrywiol) 

1982, adran 2 ac Atodlen 3. 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

14. Pŵer i drwyddedu 

perfformiadau hypnotiaeth. 

Deddf Hypnotiaeth 1952 (p.46) Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

15. Pŵer i drwyddedu 

mangreoedd ar gyfer 

aciwbigiadau, tatws, tyllu 

clustiau ac electrolysis. 

Adrannau 13 i 17 o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 

(Darpariaethau Amrywiol) 

1982. 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

16. Pŵer i drwyddedu cychod 

pleser a llongau pleser. 

Adran 94 o Ddeddf Diwygio 

Deddfau Iechyd y Cyhoedd 

1907 (p. 53) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

17. Pŵer i drwyddedu 

masnachu mewn 

marchnadoedd ac ar y 

stryd. 

Rhan III o Ddeddf Llywodraeth 

Leol (Darpariaethau Amrywiol) 

1982 ac Atodlen 4 iddi. 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

18. Y ddyletswydd i gadw 

rhestr o bersonau sydd â'r 

hawl i werthu gwenwynau 

nad ydynt yn feddyginiaeth. 

Adrannau 3(1)(b)(ii), 5, 6 ac 11 

o Ddeddf Gwenwynau 1972(p. 

66) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

19. Pŵer i drwyddedu delwyr 

helgig a lladd a gwerthu 

helgig. 

Adrannau 5, 6, 17, 18 a 21 i 23 

o Ddeddf Anifeiliaid Hela 1831 

(p. 32); adrannau 2 i 16 o 

Ddeddf Trwyddedau 

Helwriaeth 1860 (p. 90), adran 

4 o Ddeddf Tollau Cartref a 

Chyllid y Wlad 1883 (p. 10), 

adran 27 o Ddeddf Llywodraeth 

Lleol 1894 (p. 73), ac adran 

213 o Ddeddf Llywodraeth Leol 

1972 (p. 70). 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

20. Pŵer i gofrestru a 

thrwyddedu mangreoedd 

ar gyfer paratoi bwyd. 

Adran 19 o Ddeddf Diogelwch 

Bwyd 1990 (p. 16) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

22. Pŵer i ddyroddi, diwygio 

neu amnewid tystysgrifau 

diogelwch (cyffredinol neu 

arbennig) ar gyfer meysydd 

chwaraeon. 

Deddf Diogelwch Meysydd 

Chwaraeon 1975 (p. 52) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

23. Pŵer i ddyroddi, dileu, 

diwygio neu amnewid 

tystysgrifau diogelwch ar 

gyfer standiau rheoledig 

mewn meysydd 

chwaraeon. 

Rhan III o Ddeddf Diogelwch 

Rhag Tân a Diogelwch Lleoedd 

Chwaraeon 1987 (p.27) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

25. Pŵer i drwyddedu 

mangreoedd ar gyfer bridio 

cwn. 

Adran 1 o Ddeddf Bridio Cwn 

1973 (p. 60) ac adran 1 o 

Ddeddf Bridio a Gwerthu Cwn 

(Lles) 1999 (p. 11). 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio  

26. Pŵer i drwyddedu siopau 

anifeiliaid anwes a 

sefydliadau eraill lle caiff 

anifeiliaid eu bridio neu eu 

cadw er mwyn cynnal 

busnes. 

Adran 1 o Ddeddf Anifeiliaid 

Anwes 1951 (p. 35)(22); adran 

1 o Ddeddf Sefydliadau 

Byrddio Anifeiliaid 1963(p. 

43)(23); Deddfau Sefydliadau 

Marchogaeth 1964 a 1970 

(1964 p. 70 a 1970 p. 70)(24); 

adran 1 o Ddeddf Bridio Cwn 

1973 (p. 60)(25), ac adrannau 

1 ac 8 o Ddeddf Bridio a 

Gwerthu Cwn (Lles) 1999. 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

27. Pŵer i gofrestru 

hyfforddwyr ac 

arddangoswyr anifeiliaid. 

Adran 1 o Ddeddf Anifeiliaid 

Perfformio (Rheoleiddio) 1925 

(p.38) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

28. Pŵer i drwyddedu swau. Adran 1 o Ddeddf Trwyddedu 

Swau 1981 (p. 37) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

29. Pŵer i drwyddedu 

anifeiliaid gwyllt peryglus. 

Adran 1 o Ddeddf Anifeiliaid 

Gwyllt Peryglus 1976 (p. 38) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

30. Pŵer i orfodi rheoliadau Rheoliad 49 o Reoliadau Sgil- Prif Swyddog Cynllunio a 

mewn perthynas â sgil- gynhyrchion Anifeiliaid (Cymru) Rheoleiddio  

gynhyrchion anifeiliaid. 2006 (O.S. 2006/1292 

(Cy.127)) 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

31. Pŵer i drwyddedu cyflogi 

plant. 

Rhan II o Ddeddf Plant a Phobl 

Ifanc 1933 (p. 12), is-ddeddfau 

a wneir o dan y Rhan honno, a 

Rhan II o Ddeddf Plant a Phobl 

Ifanc 1963 (p. 37). 

Prif Swyddog Addysg ac 
Ymyrraeth Gynnar 

32. Pŵer i gymeradwyo 

mangreoedd ar gyfer 

gweinyddu priodasau a 

chofrestru partneriaethau 

sifil. 

Adran 46A o Ddeddf Priodasau 

1949 (p. 76), adran 6A o 

Ddeddf Partneriaethau Sifil 

2004 (p.33) a Rheoliadau 

Priodasau a Phartneriaethau 

Sifil (Mangreoedd a 

Gymeradwywyd) 2005 (O. S. 

2005/3168) 

Prif Swyddog Llywodraethu 
a Chwsmeriaid 

35. Pŵer i ddyroddi trwydded i 

gasglu ar gyfer achosion 

elusennol. 

Adran 68 o Ddeddf Elusennau 

1992. 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio  

36. Pŵer i roi cydsyniad ar 

gyfer gweithredu 

uchelseinydd. 

Atodlen 2 i Ddeddf Sŵn a 

Niwsans Statudol 1993 (p. 40). 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio  

38. Dyletswydd i gofrestru Rheoliadau 21(3) and (4) o Prif Swyddog Cynllunio a 

symudiadau moch. Orchymyn Moch (Cofnodion, 

Adnabod (O.S. 2004/996 

(Cy.104)). 

Rheoleiddio  

39. Pŵer i orfodi rheoliadau 

mewn perthynas â symud 

moch. 

Rheoliad 27(1) o Orchymyn 

Moch (Cofnodion, Adnabod a 

Symud) (Cymru) 2004 (O.S. 

2004 /996 (Cy.104)). 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

40. Pŵer i ddyroddi trwydded i 

symud gwartheg o 

farchnad. 

Erthygl 5(2) o Reoliadau 

Adnabod Gwartheg 1998 (O.S. 

1998/871). 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

41. Pŵer i roi hawl i rannau o 

adeiladau gael eu 

defnyddio i storio seliwloid. 

Adran 1 o Ddeddf Ffilmiau 

Seliwloid a Sinematograff 1922 

(p. 35). 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

42. Y ddyletswydd i orfodi a 

gweithredu Rheoliadau 

(EC) Rhif 852/2004 a 

853/2004 mewn perthynas 

â gweithredwyr busnesau 

bwyd fel y'u pennir 

ymhellach yn rheoliad 5 o 

Reoliadau Bwyd (Hylendid) 

(Cymru) 2006. 

Rheoliad 5 o Reoliadau Bwyd 

(Hylendid) (Cymru) 2006. 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio  

M 41 



 

      

    
 

 
   

 
   

  

    

  

 

  

  

 

    

  

   

   

 

  

 

   

  

    

  
 

 

   

    
 

 
   

 
   

  

  

  

 

   
  

 

 

        
   

    
 

 
   

 
   

   
 

  
    

   
     

   
    

    
     

  
 

 

C. Swyddogaethau sy'n ymwneud ag Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 

Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

Swyddogaethau o dan unrhyw 

un o'r “darpariaethau statudol 

perthnasol” o fewn ystyr Rhan 

I (iechyd, diogelwch a lles 

mewn cysylltiad â gwaith, a 

rheoli sylweddau peryglus) o 

Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn 

y Gwaith etc. 1974, i'r graddau 

y mae'r swyddogaethau 

hynny'n cael eu cyflawni 

mewn fordd wahanol i'w 

cyflawni yn rhinwedd 

swyddogaeth yr awdurdod fel 

cyflogwr. 

Rhan I o Ddeddf Iechyd 

Diogelwch yn y Gwaith etc. 

1974 (p. 37). 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio  

Ff. Swyddogaethau amrywiol 

Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

10. Y pwerau mewn 

perthynas â chofrestru 

gweithredwyr achub 

cerbydau modur. 

Rhan 1 o Ddeddf Cerbydau 

(Troseddau) 2001 (p.3). 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio  

ATODLEN 2 – Swyddogaethau sy’n gallu fod (ond nid oes rhaid) yn gyfrifoldeb y 
Gweithrediaeth (swyddogaethau dewis lleol) 

Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

11 Cyflawni unrhyw 
swyddogaeth sy'n 
ymwneud â rheoli llygredd 
neu reoli ansawdd aer. 

Deddf Atal a Rheoli Llygredd 
1999 (p.24), Rhan IV o’r 
Ddeddf Amgylchedd 1995 
(p.25), Rhan I o’r Ddeddf 
Amgylchedd 1990 (p.43) a’r 
Ddedd Awyr Lan 1993 (p.11) 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio  
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Gall y pwyllgor hwn arfer y swyddogaethau, pwerau a dyletswyddau olynol:-

1. Awdurdodi rhoi trwyddedau ac ymarfer swyddogaethau'r Cyngor dan y deddfiadau 
canlynol (heb ragfarnu unrhyw bwerau dirprwyedig fel arall) 

* Deddf Betio, Hapchwarae a Loterïau, 1963 (Betting Tracks) 

* Deddf yr Heddlu, Ffatrïoedd ac ati (Darpariaethau Amrywiol) 1916 a Deddf 
Casgliadau o Dŷ i Dŷ, 1939 (Casgliadau o Dŷ i Dŷ a Chasgliadau Stryd) 

* Deddf Theatrau, 1968 (Trwyddedau Theatr) 

* Deddf Sinemâu, 1985 a Deddf Adloniant Dydd Sul, 1932 (Sinemâu) 

* Deddf Elusennau 2006 (neu unrhyw ddeddfwriaeth arall a all gymryd lle neu yn 
disodli Deddf o'r fath) 

2. Ymarfer pwerau a dyletswyddau'r Cyngor o dan Ddeddf Cymalau Heddlu Tref, 1847 a 
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 yn ymwneud â cherbydau 
hacni a cherbydau hurio preifat gan gynnwys cyflwyno a gwrthod trwyddedau fel y 
bo'n briodol, ar wahân i'r rhai a ddirprwywyd fel arall i’r Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio. 

3. Penderfynu ar geisiadau Trwyddedau Gweithredwyr, Cerbydau a Gyrrwyr Hurio 
Preifat a Cherbydau Hacni nad yw'r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn teimlo y 
gall eu cymeradwyo oherwydd y ffeithiau a ddatgelwyd yn y cais a chynghori 
ymgeiswyr i fynychu yn bersonol ym mhob achos. 

4. Ymarfer swyddogaethau'r Cyngor dan Ddeddf Trwyddedu 2003 mewn perthynas â 
Thrwyddedau Adloniant Cyhoeddus gan gynnwys penderfynu ar geisiadau am 
drwyddedau yng ngoleuni cyflwyniadau a wnaed gan yr ymgeiswyr a'r 
gwrthwynebwyr. 

5. Ymarfer swyddogaethau'r Cyngor dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1982 mewn perthynas â rheoli sefydliadau rhyw. 

6. Cyhoeddi a monitro Awdurdodiadau i weithredu prosesau diwydiannol. 

7. Ymarfer swyddogaethau'r Cyngor sy'n ymwneud â rheoli llygredd neu reoli ansawdd 
aer yn unol â Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999, Rhan IV Deddf yr Amgylchedd 1995, 
Rhan 1 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 a Deddf Aer Glân 1993, gan gynnwys 
penderfynu ar geisiadau i amrywio awdurdodiadau o dan Adrannau 10 a 11 Deddf 
Diogelu'r Amgylchedd, 1990, a thrwyddedau sy’n cynwys newid sylweddol o 
Rheoliadau Caniatau (Lloegr a Cymru) 2010. 
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Y Pwyllgor Trwyddedu 

Mae cyfansoddiad y pwyllgor hwn yn adran 9 y Cyfansoddiad hwn. 

Rhestrir yn y tablau isod swyddogaethau penodol yn y Rheoliadau Awdurdodau Lleol 
(Trefniadau Gweithrediaeth)(Swyddogaethau a Chyfrifoldebau)(Cymru) 2007 (sef 
swyddogaethau ni chant i fod yn gyfrifoldeb y Gweithrediaeth o dan Atodlen 1 neu 
swyddogaethau dewis lleol gall fod ond nid oes rhaid bod yn gyfrifoldeb y Gweithrediaeth o 
dan Atodlen 2) sydd wedi ei ddirprwyo i’r Pwyllgor. Mae’r penawdau, rhifau a llythrennau yn 
unol â’r Rheoliadau. 

Mae’r trydedd colofn yn dynodi pa un mae’r swyddogaeth wedi’i ddirprwyo i Brif Swyddog ai 
peidio. Mae fwy o fanylion ar hawliau’r Prif Swyddog, yn cynnwys unrhwy cyfyngiadau ar ei 
hawl i arfer swyddogaeth yn y Cynllun Ddirprwyaeth i Swyddogion yn Dabl 6 wedi’i atodi i 
Adran 13 o’r Cyfansoddiad. 

ATODLEN 2 – Swyddogaethu sy’n gallu bod (ond nid oes rhaid bod) yn gyfrifoldeb y 
Gweithrediaeth 

Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

23. Swyddogaethau 
trwyddedu 

Rhan 2 y Ddeddf Trwyddedu 
2003, ac eithrio adran 6 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleidddio 

24. Swyddogaethau yn 
ymwneud â gamblo 

Deddf Gamblo 2005 
Adrannau 29, 30, 166, 212, 
284, 304, 346, 349, 350 a 
Rhan 5 o Atolden 11 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleidddio 

Swyddogaethau Trwyddedu 

Dirprwyo cyflawni’r swyddogaethau, pwerau a dyletswyddau canlynol i Is-Bwyllgorau’r 
Pwyllgor Trwyddedu: 

(a) Penderfynu ar y ceisiadau canlynol lle mae "sylwadau perthnasol" wedi’u gwneud: -

 Cais am Drwydded Eiddo 

 Cais am dystysgrif eiddo clwb 

 Cais am ddatganiad dros dro 

 Cais i amrywio’r drwydded 
 Cais i amrywio tystysgrif eiddo clwb 

(b) Penderfynu ar y ceisiadau canlynol lle mae gwrthwynebiad wedi’i wneud gan yr heddlu: 
-

 Cais am drwydded bersonol (neu ei adnewyddu) 

 Cais i drosglwyddo’r drwydded eiddo 
 Cais am awdurdod dros dro 

 Cais i amrywio goruchwyliwr eiddo dynodedig 
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(c) Penderfynu ar wrthwynebiad yr heddlu i hysbysiad digwyddiad dros dro 

(d) Penderfynu ar geisiadau i adolygu trwyddedau eiddo 

(e) Penderfynu ar geisiadau i adolygu tystysgrifau eiddo clwb 

(f) Penderfynu a ddylid gwrthwynebu pan mae'r Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn 
ymgynghorai a ddim yn awdurdod perthnasol wrth ystyried cais 

(g) Penderfynu ar geisiadau am drwyddedau personol gyda chollfarnau heb ddarfod 

(h) Penderfynu ar geisiadau am 3 neu fwy o beiriannau hapchwarae, neu gynnydd yn nifer 
y peiriannau a ganiateir ar safleoedd sydd â thrwydded alcohol a wneir o dan Adran 34 
Deddf Hapchwarae 1968 ac Adran 16 Deddf Loterïau a Difyrion 1976. 

(i) Awdurdodi a diddymu gorchmynion ar gyfer chwarae gemau ar safleoedd alcohol 
trwyddedig dan Adran 6 Deddf Gemau 1968. 

Swyddogaethau Gamblo 

Dirprwyo cyflawni’r swyddogaethau, pwerau a dyletswyddau canlynol dan Ddeddf 
Hapchwarae 2005 i Is-bwyllgorau o'r Pwyllgor Trwyddedu: 

(a) Penderfynu ar y ceisiadau canlynol lle mae sylwadau wedi'u derbyn a heb eu tynnu'n 
ôl: 

 Cais am Drwydded Eiddo 

 Cais i amrywio trwydded 

 Cais am ddatganiad dros dro 

 Cais am hawlenni gemau clwb/peiriannau clwb 

(b) Penderfynu ar geisiadau i drosglwyddo trwydded pan fo sylwadau wedi dod i law oddi 
wrth y Comisiwn Hapchwarae 

(c) Adolygu trwydded eiddo 

(d) Dileu hawlenni gemau clwb / peiriannau clwb 

(e) Gwneud y penderfyniad i roi gwrth-hysbysiad i hysbysiad defnydd dros dro 
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Y Pwyllgor Cynllunio 

Mae cyfansoddiad y pwyllgor hwn yn adran 9 y Cyfansoddiad hwn. 

Rhestrir yn y tablau isod swyddogaethau penodol yn y Rheoliadau Awdurdodau Lleol 
(Trefniadau Gweithrediaeth)(Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007 (sef 
swyddogaethau ni chant i fod yn gyfrifoldeb y Gweithrediaeth o dan Atodlen 1 neu 
swyddogaethau dewis lleol gall fod ond nid oes rhaid bod yn gyfrifoldeb y Gweithrediaeth o 
dan Atodlen 2) sydd wedi ei ddirprwyo i’r Pwyllgor. Mae’r penawdau, rhifau a llythrennau yn 
unol â’r Rheoliadau. 

Mae’r trydedd colofn yn dynodi pa un mae’r swyddogaeth wedi’i ddirprwyo i Brif Swyddog ai 
peidio. Mae fwy o fanylion ar hawliau’r Prif Swyddog, yn cynnwys unrhwy cyfyngiadau ar ei 
hawl i arfer swyddogaeth yn y Cynllun Ddirprwyaeth i Swyddogion yn Dabl 6 wedi’i atodi i 
Adran 13 o’r Cyfansoddiad. 

ATODLEN 1 – Swyddogaethau ni chant fod yn gyfrifoldeb y Gweithrediaeth. 

A. Swyddogaethau sy'n ymwneud â Chynllunio Gwlad a Thref a Rheoli Datblygu (o dan 
y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y diwygiwyd) a Rheoliadau perthnasol, 
oni nodir fel arall). 

Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

1. Pŵer i benderfynu ar 
geisiadau ar gyfer caniatâd 

cynllunio. 

Adrannau 71(a) a (b) a 72 o’r 
Ddeddf Cynllunio Gwlad a 

Thref (p.8) (DdCGTh 1990) 

Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 

2. Pŵer i benderfynu ar 
geisiadau i ddatblygu tir 

heb gydymffurfio ag 

amodau a osodwyd o'r 

blaen. 

Adran 73 DdCGTh 1990. Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

3. Pŵer i roi caniatâd 
cynllunio ar gyfer 

datblygiad sydd eisoes 

wedi'i gyflawni. 

Adran 73A DdCGTh 1990. Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

4. Pŵer i wrthod penderfynu 
ar geisiadau ar gyfer 

caniatâd cynllunio. 

Adran 70A DdCGTh 1990. Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

5. Dyletswyddau sy'n 

ymwneud â gwneud 

penderfyniadau ceisiadau 

cynllunio. 

Adrannau 69, 76 a 92 o’r 
DdCGTh 1990 ac Erthyglau 

cynllunio. 8, 10 i 13, 15 i 22 a 

25 a 26 o Orchymyn Cynllunio 

Gwlad a Thref (Gweithdrefn 

Datblygu Cyffredinol) 1995 

(O.S. 1995/419) a 

chyfarwyddiadau a wneir 

odanynt. 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

6. Pŵer i benderfynu ar Adran 316 DdCGTh a’r Prif Swyddog Cynllunio a 

geisiadau am ganiatâd Rheoliadau Cyffredinol Rheoleiddio 

cynllunio a wneir gan Cynllunio Gwlad a Thref 1992 

awdurdod lleol, yn unigol (O.S. 1992/1492) 

neu ar y cyd â pherson arall. 

7. Pŵer i wneud 
penderfyniadau 

cymeradwyo a chytuno ar 

rai materion eraill sy'n 

ymwneud ag arfer hawliau 

datblygu a ganiateir. 

Rhannau 6, 7, 11, 17, 19, 20, 

21 i 24, 30 a 31 o Atodlen 2 i’r 
Orchymun Cynllunio Gwlad a 

Thref (Datblygu Cyffredinol a 

Chaniateir) 1995 (O.S. 

1995/418). 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

8. Pŵer i fynd i mewn i 

rwymedigaeth gynllunio, 

rheoleiddio datblygiad neu 

ddefnyddio tir. 

Adran 106 DdCGTh 1990 Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

9. Pŵer i gyhoeddi tystysgrif o 
ddefnydd neu ddatblygiad 

cyfreithlon presennol neu 

arfaethedig. 

Adrannau 191(4) a 192(2) 

DdCGTh 1990 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

10. Pŵer i gyflwyno hysbysiad 
Cwblhau. 

Adran 94(2) DdCGTh 1990 
Prif Swyddog Llywodraethu 
a Chwsmeriaid 

11. Pŵer i roi caniatâd ar gyfer Adran 220 DdCGTh 1990 a’r Prif Swyddog Cynllunio a 

arddangos hysbysebion. Rheoliadau Cynllunio Gwlad a 

Thref (Rheoli Hysbysebion) 

1992 

Rheoleiddio 

12. Pŵer i awdurdodi 
mynediad at dir. 

Adran 196A DdCGTh 1990. Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

13. Pŵer i fynnu rhoi’r gorau i 
ddefnyddio tir. 

Adran 102 DdCGTh 1990. Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

14. Pŵer i roi hysbysiad torri Adrannau 171C, 187A a 183(1) Prif Swyddog Cynllunio a 

rheol cynllunio, hysbysiad 

torri amod neu hysbysiad 

atal. 

DdCGTh 1990 Rheoleiddio 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

15. Pŵer i roi hysbysiad 

gorfodi. 

Adran 172 DdCGTh 1990 Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

16. Pŵer i wneud cais am 
waharddeb i atal torri 

rheolaeth gynllunio. 

Adran 178B DdCGTh 1990 Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

17. Pŵer i benderfynu ar 
geisiadau am ganiatâd 

sylweddau  peryglus, a 

phwerau perthnasol. 

(Deddf Cynllunio 

(Sylweddau Peryglus) 

1990). 

Adrannau 9(1) a 10 o’r Ddeddf 
Cynllunio (Sylweddau 

Peryglus) 1990 (p.10) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

18. Dyletswydd i benderfynu 

ar amodau y mae hen 

ganiatâd cloddio, caniatâd 

cynllunio perthnasol sy’n 

ymwneud â safleoedd 

segur neu safleoedd 

gweithredol Rhan 1 neu II, 

neu Ganiatâd mwynol sy'n 

ymwneud â safleoedd 

mwyngloddio, fel y bo’r 
achos, yn ddarostyngedig 

iddynt. 

Paragraff 2(6)(a) o Atodlen 2 i 

Ddeddf Cynllunio a Iawndal 

1991 a paragraff 9(6) o Atodlen 

13 i Ddeddf yr Amgylchedd 

1995 (p.25) a paragraff 6(5) o 

Atodlen 14 i’r Ddeddf honno. 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

19. Pŵer i fynnu cynnal tir yn 

gywir. 

Adran 215(1) DdCGTh 1990 Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

20. Pŵer i benderfynu ar 
geisiadau ar gyfer caniatâd 

adeilad rhestredig, a 

phwerau perthnasol. 

Adrannau 16(1) a (2), 17 a 

33(1) o Ddeddf Cynllunio 

(Adeiladau Rhestredig ac 

Ardaloedd Cadwraeth) 1990 

(p.9) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

21. Pŵer i benderfynu ar 
geisiadau ar gyfer caniatâd 

ardal gadwraeth. 

Adran 16(1) o Ddeddf 

Cynllunio (Adeiladau 

Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990, fel y'I 

cymhwysir gan adran 74(3) o'r 

Ddeddf honno. 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

22. Dyletswyddau sy'n 

ymwneud â cheisiadau ar 

gyfer caniatâd adeilad 

rhestredig, a chaniatâd 

ardal gadwraeth. 

Adran 13(1) o Ddeddf 

Cynllunio (Adeiladau 

Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990 a Rheoliadau 

3-13 o Rheoliadau Cynllunio 

(Adeiladau Rhestredig ac 

Ardaloedd Cadwraeth)1990 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

23. Pŵer i gyflwyno hysbysiad 
cadw adeilad, a phwerau 

perthnasol. 

Adrannau 3(1) a 4(1) o Ddeddf 

Cynllunio (Adeiladau 

Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

24. Pŵer i roi hysbysiad 
gorfodi adeilad rhestredig. 

Adran 38 o Ddeddf Cynllunio 

(Adeiladau Rhestredig ac 

Ardaloedd Cadwraeth) 1990 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

25. Pwerau i gaffael adeilad 

rhestredig sydd angen ei 

atgyweirio ac i gyflwyno 

hysbysiad trwsio. 

Adrannau 47 a 48 o Ddeddf 

Cynllunio (Adeiladau 

Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

26. Pŵer i wneud cais am 
waharddeb mewn 

perthynas ag adeilad 

rhestredig. 

Adran 44A o Ddeddf Cynllunio 

(Adeiladau Rhestredig ac 

Ardaloedd Cadwraeth) 1990 

Dim 

27. Pŵer i weithredu  gwaith 

brys. 

Adran 54 o Ddeddf Cynllunio 

(Adeiladau Rhestredig ac 

Ardaloedd Cadwraeth) 1990 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

28. Pŵer yn gysylltiedig â 

gwaith mwynau. 

Atodlen 9 DdCGTh 1990 Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

29. Pŵer yn gysylltiedig â 

llwybrau troed a Llwybrau 

ceffylau. 

Adran 257 DdCGTh 1990 Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

30. Pŵer i ardystio datblygiad 
amgen priodol. 

Adran 17 o Ddeddf Iawndal Tir 

1961 (p.33) 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

31. Dyletswyddau mewn 

perthynas â gorchmynion 

prynu. 

Adrannau 137-144 DdCGTh 

1990 
Prif Swyddog Llywodraethu 
a Chwsmeriaid 

32. Pwerau yn gysylltiedig â 

hysbysiad malltod. 

Adrannau 149 – 171 DdCGTh 

1990 
Prif Swyddog Llywodraethu 
a Chwsmeriaid 

I. Swyddogaethau Amrywiol 
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Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

3. Pwerau sy'n ymwneud â 

chadw coed. 

Adrannau 197 i 214D o Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 

a Rheoliadau Cynllunio Gwlad 

a Thref (Coed) 1999 (O.S. 

1999/1892). 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

4. Pwerau sy'n ymwneud â 

diogelu gwrychoedd (perthi) 

pwysig. 

Rheoliadau Gwrychoedd 

(Perthi) 1997 (O.S. 

1997/1160). 

Prif Swyddog Cynllunio a 

Rheoleiddio 

Swyddogaethau, pwerau a chyfrifoldebau eraill a ddirprwywyd gan y Cyngor 

Swyddogaethau Y ddarpariaeth mewn Deddf 
neu Offeryn Statudol 

Dirprwyaeth – (ac eithrio 
unryw cyfyngiadau yn y 
Cynllun Dirprwyo i 
Swyddogion) 

Awdurdodi cau neu wyro 
llwybrau troed a llwybrau 
ceffylau 

Adran 257 Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref 1990 

Cymeradwyo adroddiadau 
effaith leol ac unrhyw 
sylwadau eraill gan y Cyngor 
i’r awdurdod archwilio 

Adran 60(2) Deddf Cynllunio 
2008 

Ystyried canllawiau cynllunio 
atodol sy'n ymwneud â 
materion Rheoli Datblygu a 
datblygu Canllawiau 
Cynllunio Lleol 

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 
1990 

Ystyried Dynodiadau Ffin yr 
Ardal Gadwraeth, ac 
Asesiadau Cymeriad Ardal 
Gadwraeth 

DdCGTh 1990 ac Orchymun 
Cynllunio Gwlad a Thref 
(Datblygu Cyffredinol a 
Chaniateir) 1995 

Enwi a rhifo strydoedd a 

rhifo ac ail-rifo eiddo 
Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio 
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TABL 5: CYFRIFOLDEB AM SWYDDOGAETHAU BWRDD GWEITHREDOL A 
CHYNLLUN DIRPRWYO I AELODAU GWEITHREDOL 

BWRDD GWEITHREDOL 

1 Bydd y Bwrdd Gweithredol yn arfer yr holl swyddogaethau nad ydynt wedi’u cadw i'r 
Cyngor neu eu dirprwyo fel arall i bwyllgor neu swyddog, drwy’r Cyfansoddiad hwn 
neu Reoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth)(Swyddogaethau a 
Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007. 

2 Heb ragfarn i gyffredinolrwydd yr uchod mae hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i 
swyddogaethau canlynol y Cyngor:-

(a) Swyddogaethau Tai'r Cyngor; 
(b) Swyddogaeth y Cyngor fel yr Awdurdod Lleol o dan y Deddfau Addysg. 
(c) Swyddogaeth y Cyngor fel Awdurdod Priffyrdd, Awdurdod Gwaith Stryd, 

Awdurdod Trafnidiaeth ac o dan unrhyw drefniadau cytundebol gyda Dŵr Cymru 
Plc. 

(ch) Swyddogaethau'r Cyngor yn yr holl faterion sy'n ymwneud â datblygu 
economaidd, diwydiannol, masnachol a chyflogaeth, twristiaeth ac adnewyddu 
trefol ac ardal ac adfer tir. 

(d) Swyddogaethau'r Cyngor mewn perthynas â darparu, hyrwyddo a datblygu 
safonau amgylcheddol, diogelu defnyddwyr ac iechyd y cyhoedd, ac fel 
Awdurdod Casglu Gwastraff a Marchnadoedd. 

(dd) Swyddogaethau'r Cyngor mewn perthynas â Gwasanaethau Llyfrgell a 
Gwybodaeth, Archifau, Archeoleg, Amgueddfeydd ac Orielau Celf, 
Canolfannau Cymunedol, Gwasanaeth Cefn Gwlad a Pharciau Gwledig a 
Hamdden ac Adloniant. 

(e) Swyddogaethau'r Cyngor o dan Adran 2 ac Atodlen 1 o Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970 (fel y'i diwygiwyd). 

3 Bydd y Bwrdd Gweithredol hefyd yn gyfrifol am y swyddogaethau a restrir fel rhai sy’n 
gyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol yn Nhablau 1 a 3 o'r adran hon o'r Cyfansoddiad. 

4 Bydd y Bwrdd Gweithredol hefyd yn:-

(a) Llunio a pharatoi cynlluniau strategol mawr sy'n gofyn am gymeradwyaeth y 
Cyngor. 

(b) Argymell cyllideb y Cyngor i'w chymeradwyo i'r Cyngor a chyfrifo sylfaen Treth y 
Cyngor (gweler Tabl 3 o’r adran hon). 

(c) Sicrhau rheoli gwleidyddol corfforaethol effeithiol y Cyngor. 
(ch) Sefydlu ac adolygu’r rhaglen gyfalaf. 
(d) Cytuno ar ddyraniad adnoddau ariannol, dynol, tir ac eiddo i wasanaethau yn 

unol â blaenoriaethau corfforaethol a gwasanaeth. 
(dd) Ffurfio i'w hargymell i'r Cyngor a gweithredu polisi'r Cyngor mewn perthynas ag 

unrhyw ailstrwythuro llywodraeth leol yn y dyfodol. 
(e) Adolygu, datblygu a sefydlu polisïau, strategaethau a mentrau nad ydynt wedi'u 

ddirprwyo neu wedi’u neilltuo i'r Cyngor fel arall. 
(f) Monitro perfformiad cyffredinol y cyllidebau refeniw a gwariant cyfalaf yn 

rheolaidd. 
(ff) Delio â throsglwyddiadau arfaethedig heb eu dirprwyo i swyddogion. 

(g) Gwneud penodiadau i gyrff allanol gyda'i feysydd diffiniedig o gyfrifoldeb. 
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(h) Monitro camau gweithredu mewn ymateb i Adroddiad Gwella Blynyddol 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 

(i) Penderfynu unrhyw gynigion sy'n ymwneud â'r defnydd o 
gronfeydd wrth gefn. 

(j) Derbyn adroddiadau a rhoi unrhyw awdurdodiad angenrheidiol ar gyfer benthyca 
a rheoli trysorlys. 

(k) Sefydlu safonau corfforaethol ar gyfer rheoli adnoddau dynol i sicrhau bod 
rhwymedigaethau cyfreithiol y Cyngor a gofynion polisi yn cael eu bodloni ac i 
wneud y gorau o gyfraniad unigol ac ar y cyd gan weithwyr, wrth gyflawni 
amcanion y Cyngor. 

(l) Penderfynu ar ymatebion i'r dogfennau ymgynghori sy’n debygol o gael 
goblygiadau ar draws yr awdurdod. 

(ll) Penderfynu ar gamau gweithredu sy'n codi o'r Amcanion Gwella a osodwyd ac 
ar y cyd â'r Pwyllgor Craffu priodol, er mwyn monitro cynnydd yn erbyn 
cynlluniau gweithredu Amcan Gwella. 

(m) Meithrin a chynnal perthnasau cadarnhaol gyda sefydliadau partner. 

5 Mae nifer o swyddogaethau Bwrdd Gweithredol yn cael eu dirprwyo i 
swyddogion ac Aelodau Arweiniol. Ceir manylion ynghylch dirprwyaethau i 
swyddogion yn Nhabl 6 wedi’i atodi i’r adran hon o’r Cyfansoddiad. 

6 Cydbwyllgorau 

6.1 Cydbwyllgor Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru 

O dan adran 10.3 mae'r Bwrdd Gweithredol wedi sefydlu cydbwyllgor a elwir yn 
'Gydbwyllgor Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru’ gyda Chyngor 
Bwrdeistref Conwy, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, 
Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Sir Powys. Mae'r pwyllgor yn 
cynnwys dau Gynghorydd etholedig o bob Awdurdod sy’n Aelod. Mae'r Bwrdd 
Gweithredol wedi dirprwyo cyfrifoldeb i'r Cydbwyllgor ar gyfer cefnogi Cyngor 
Gwynedd (fel awdurdod arweiniol) a'r awdurdodau eraill sy'n aelodau o ran darparu 
gwasanaethau yn unol â chytundeb asiantaeth rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a 
Chyngor Gwynedd, yn ymwneud â chynnal a chadw a gwella cefnffyrdd yn ardaloedd 
yr awdurdodau sy'n aelodau, yn unol â chyfansoddiad y cydbwyllgor. 

6.2 Cydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 
(AHNE) 

O dan adran 10.3 mae’r Bwrdd Gweithredol wedi sefydlu cydbwyllgor a elwir yn Gyd-
bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 
(AHNE) gyda Chyngor Sir Ddinbych a Chyngor Sir y Fflint. Mae'r Cydbwyllgor yn 
cynnwys 6 Aelod Cabinet / Gweithredol, 2 o bob Awdurdod Lleol. 

Mae’r Bwrdd Gweithredol wedi dirprwyo Awdurdod i'r Cydbwyllgor weithredu’r Cynllun 
Gweithredu a gymeradwywyd o fewn cyllidebau a gymeradwywyd gan bob awdurdod 
lleol. Bydd cyfarfodydd y Cydbwyllgor ond yn gworwm os bydd o leiaf un Aelod o bob 
awdurdod yn bresennol. 

6.3 Cyd-bwyllgor yn ymwneud â chyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru 

O dan adran 10.3 mae’r Bwrdd Gweithredol wedi sefydlu cydbwyllgor gyda Cyngor Sir 
Y Fflint, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd a 
Chyngor Ynys Môn a rheolwyd gan cytundeb dyddiedir 18 Rhagfyr 2018 rhwng y 
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cynghorau lleol yn ogystal a phartneriaid eraill yn y sector addysg a busnes. Mae’r 
cyd-pwyllgor yn cynnwys Arweinyddion pob awdurdod lleol gyda cynrychiolwyr y 
partneriaid eraill yn cymryd rhan mewn rôl ymgynghorol. Mae’r partïon wedi ymrwymo 
i’r cytundeb i ffurfioli eu rolau a’u cyfrifoldebau unigol er mwyn cyflawni eu 
rhwymedigaethau yng nghyswllt Cynllun Twf Gogledd Cymru hyd at y pwynt pan gaiff 
y Cynllyn Twf ei lofnodi gan y partïon, Llywodraeth DU a Llywodraeth Cymru. 

6.4 Cyd-bwyllgor gwasanaeth effeithiolrwydd a gwella ysgolion rhanbarthol 

O dan adran 10.3 mae’r Bwrdd Gweithredol sefydlwyd cyd-bwyllgor gyda Cyngor Sir Y 
Fflint, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd a 
Chyngor Ynys Môn yn unol â cytundeb dyddiedig 18 Chwefror 2013. Mae’r Cyd-
bwyllgor yn cynnwys 6 Aelod Cabinet / Gweithredol sydd â chyfrifoldeb am addysg, 1 o 
bob Awdurdod Lleol. Pwrpas y Cyd-bwyllgor yw ymgymryd â chyfrifoldebau statudol y 
chwe Awdurdod Lleol yn ngogledd Cymru yng nghyswllt eu dyletswyddau i fonitro; 
herio; darparu gwasanaeth cefnogol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus drwy’r 
cwricwlwm a rheoli ysgolion, a hefyd darparu gwasanaethau y gellir eu comisiynu gan 
ysgolion ac awdurdodau lleol. 
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DIRPRWYAETHAU GWEITHREDOL I AELODAU ARWEINIOL 

Mae manylion swyddogaethau gweithredol a ddirprwywyd i Aelodau Arweiniol wedi'u nodi isod 

A. DARPARIAETHAU CYFFREDINOL 

Nid yw'r un o'r dirprwyaethau hyn yn effeithio ar ddirprwyaethau presennol i Swyddogion. 

1. Cymeradwyo presenoldeb Aelodau mewn cynadleddau, seminarau a digwyddiadau mewn 
perthynas â materion sy'n ymwneud yn unig â chylch gorchwyl swyddogaethol Aelod 
Arweiniol at ddibenion talu lwfansau cynhaliaeth a theithio, lle ystyrir y byddai’r fath er 
budd y Cyngor ac yn unol â pholisi'r Cyngor. (Nodyn: Os yw'r Aelod Arweiniol am 
fynychu, bydd y presenoldeb yn cael ei gymeradwyo gan yr Arweinydd neu'r Dirprwy 
Arweinydd). 

2. Cymeradwyo ffurfio, cwmpas ac aelodaeth Grwpiau Ymgynghori i gynnal prosiectau sy'n 
ymwneud ag agweddau penodol ar waith yr Aelod Arweiniol. Bydd bob Grŵp Ymgynghori 
o’r fath yn dod i ben yn dilyn diwedd cyfnod penodol o amser y cytunwyd arno ar 
ddechrau'r prosiect neu ddigwyddiad penodol. Bydd parhad yr holl Grwpiau Ymgynghori, 
neu rai Grwpiau o’r fath yn cael eu hadolygu o leiaf bob blwyddyn gan yr Aelod Arweiniol. 

3. Penodi cynrychiolwyr i fynychu cyfarfodydd cyrff allanol priodol mewn perthynas â 
swyddogaethau o dan gylch gorchwyl yr Aelod Arweiniol yn unig. 

4. Penderfynu ar ymateb i unrhyw ddogfen ymgynghori neu adroddiad arolygu sy'n dod o 
fewn cylch gorchwyl eu rôl Aelod Arweiniol yn unig. 

5. Cymeradwyo cyhoeddi unrhyw ddogfen ymgynghori neu adroddiad arolygu sy'n ymwneud 
â'u rôl Aelod Arweiniol yn unig. 

6. Cymeradwyo cynnwys unrhyw gynllun, strategaeth neu ddogfen bolisi arall sy'n berthnasol 
i rôl yr Aelod Arweiniol yn unig. Nid yw hyn yn cynnwys cynlluniau a strategaethau sy'n 
ffurfio Fframwaith Polisi'r Cyngor fel y'u diffinnir yn adran 4 y Cyfansoddiad hwn. 

7. Mewn achosion na ddirprwywyd eisoes i Swyddogion, i benderfynu a ddylid cyhoeddi 
unrhyw hysbysiadau statudol (ac eithrio mewn perthynas â chau ysgolion) ac i benderfynu 
ar y camau sydd i'w cymryd yng ngoleuni unrhyw sylwadau a ddaw i law yn dilyn cyhoeddi 
hysbysiad o'r fath. 

8. Yn absenoldeb neu anallu unrhyw Aelod Arweiniol i weithredu, bydd yr Arweinydd yn arfer 
unrhyw swyddogaeth gwneud penderfyniadau’r Aelod Arweiniol hwnnw, neu ddyrannu'r 
penderfyniad i Aelod Arweiniol arall. 

B. DARPARIAETHAU PENODOL 

YR ARWEINYDD 

1. Cymeradwyo presenoldeb Aelodau Arweiniol mewn cynadleddau, seminarau a 
digwyddiadau eraill tebyg y tu allan i gylch gorchwyl swyddogaethol rôl yr Aelod Arweiniol, 
neu lle mae cost presenoldeb, h.y. ffi Gynhadledd, at ddibenion talu lwfansau cynhaliaeth 
a theithio lle ystyrir y byddai hynny er budd y Cyngor ac yn unol â pholisi'r Cyngor. 
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2. Cymeradwyo ymweliadau y tu allan i'r DU gan Aelodau y mae'r Cyngor wedi talu 
amdanynt neu y bydd yn talu amdanynt ,ac eithrio ymweliadau a wnaed gan yr Arweinydd, 
ac mewn achos felly bydd y weithdrefn a nodir yn adran 3 y Nodiadau Cyfarwyddyd ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol Aelodau yn section 24 o'r Cyfansoddiad hwn yn cael ei dilyn. 

3. Penodi cynrychiolwyr y cyngor ar gyrff allanol ble mae’r cyrff rheini yn ymwneud â 
swyddogaethau gweithredol y Cyngor yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i: 

 Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ac fel y bo’n briodol, Panel Gweithredol yr 
Awdurdod Tân 

 Cyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chynulliad Cyffredinol Cymdeithas 

Llywodraeth Leol a Phwyllgor Cydlynu Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ynghyd 

â'r pŵer i benderfynu sut y gweithredir hawliau pleidleisio Wrecsam 

4. Cymeradwyo, mewn ymgynghoriad ag Arweinwyr Grŵp a ddatganwyd, presenoldeb 
Aelodau a / neu Swyddogion ym Mhartïon Gardd Brenhinol 

Y DIRPRWY ARWEINYDD 

5. Yn absenoldeb neu anallu’r Arweinydd i weithredu, i arfer unrhyw un o'r swyddogaethau 
gwneud penderfyniad wedi’u dirprwyo i'r Arweinydd. 

AELOD ARWEINIOL GWASANAETHAU PLANT AC ADDYSG 

6. Penderfynu ar bob mater sy'n ymwneud â phenodi Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod 
Lleol lle mae mwy o ymgeiswyr na swyddi gwag. 

7. Penodi’r Aelod Awdurdod Lleol o'r Panel Maethu. 

8. Penodi’r Aelod Awdurdod Lleol o'r Panel Mabwysiadu. 

9. Penodi aelodau lleyg i baneli apêl annibynnol yn delio ag apeliadau derbyn a gwahardd o 
ysgolion 

Gall Aelod Arweiniol, os yw’n ystyried yn briodol, ethol i gyfeirio yn ôl i'r Bwrdd Gweithredol 
ar gyfer arfer unrhyw bŵer dirprwyedig i'r Aelod hwnnw. 

Bydd dirprwyaethau y cytunwyd arnynt gan y Bwrdd Gweithredol a nodir yn Adran 13 Tabl 5 
o'r Cyfansoddiad, yn parhau mewn grym hyd nes diwygio neu ddirymu fel y darperir ar ei 
gyfer yn Rheolau’r Weithdrefn Weithredol i'w cael yn Adran 5 y Cyfansoddiad hwn. 

Lle nad yw Aelod Arweiniol, Pwyllgor, neu Is-bwyllgor wedi gweithredu dirprwyaeth i wneud 
penderfyniad gweithredol, gall y Bwrdd Gweithredol arfer ei/eu d/ddirprwyaeth. 

Bydd pob penderfyniad gan y Bwrdd Gweithredol, Aelod Arweiniol, neu bwyllgor neu is-
bwyllgor sy'n arfer swyddogaethau gweithredol dan bwerau dirprwyedig, yn cydymffurfio ym 
mhob ffordd â'r Cyfansoddiad hwn ac yn arbennig gyda'i Fframwaith Cyllideb a Pholisi, 
Rheolau Gweithdrefn, Rheoliadau Ariannol, codau a phrotocolau. 
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TABL 6: CYNLLUN DIRPRWYO I SWYDDOGION 

Mae’r Prif Weithredwr a phob Prif Swyddog gydag awdurdod i weithredu ynghylch materion 
gweithlu, nodir y dirprwyaethau isod ac maent yn cynnwys cyfeiriad at unrhyw benderfyniadau 
a gedwir i’r Cyngor neu bwyllgor apwyntio penodol, neu mae darpariaeth mewn polisi. 

DARPARIAETHAU CYFFREDINOL 

1. Bydd y Prif Weithredwr a Prif Swyddogion yn cyflawni swyddogaethau a phwerau'r 
Cyngor fel y nodir yma ac o fewn y Cynllun Dirprwyo canlynol yn ddarostyngedig i:-

1.1 Wariant neu incwm o fewn y gyllideb refeniw a gymeradwywyd neu a 
gymeradwywyd ymlaen llaw gan y Cyngor 

1.2 Cydymffurfio â Pholisi’r Cyngor, Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol. 

1.3 Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth e.e. Deddf Diogelu Data, Deddf 
Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Hawliau Dynol 1998, Deddf Cydraddoldeb 
2010, Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974 (cynnwys cyfarpar 
diogelu personol ac ymarferiad), Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 
2004. 

2. Mae'r Prif Weithredwr, neu fel cyfarwyddyd gan y Prif Weithredwr, Prif Swyddog yn 
cael eu hawdurdodi, yn absenoldeb neu anallu Prif Swyddogion sy’n adrodd iddynt i 
weithredu, i arfer yr holl bwerau a ddirprwywyd o bryd i'w gilydd i’r Prif Swyddogion 
hynny ac eithrio lle cânt eu rhwystro yn benodol rhag gweithredu trwy gyfyngiad statud, 
cymhwyster proffesiynol neu lle mae trefniadau eraill wedi’u gwneud yn y ddirprwyaeth 
berthnasol. 

3. Mae'r Prif Weithredwr a'r Prif Swyddogion yn cael eu hawdurdodi i gymryd neu 
awdurdodi mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd neu Is-Gadeirydd Pwyllgor neu Is-
Bwyllgor perthnasol, neu yn eu habsenoldeb, Cadeirydd neu Is-Gadeirydd y Bwrdd 
Gweithredol, unrhyw gamau ar unrhyw fater o fewn Cylch Gorchwyl y Pwyllgor neu Is-
bwyllgor perthnasol y maent yn eu hystyried yn ddigon o frys na all aros am gyfarfod 
o’r Pwyllgor neu'r Is-bwyllgor hwnnw ar yr amod y bydd camau o'r fath yn cael eu 
hadrodd er gwybodaeth yn y cyfarfod nesaf sydd ar gael o'r Pwyllgor neu’r Is-Bwyllgor 
perthnasol. 

4. Mae'r Prif Weithredwr neu’r person dynodedig yn ei absenoldeb yn cael eu hawdurdodi 
i gymryd neu awdurdodi mewn ymgynghoriad â Chadeirydd neu Is-Gadeirydd y Bwrdd 
Gweithredol, unrhyw gamau ar unrhyw fater o fewn Cylch Gorchwyl y Bwrdd 
Gweithredol y maent yn eu hystyried yn ddigon o frys na all aros am gyfarfod o’r Bwrdd 
Gweithredol ar yr amod y bydd camau o'r fath yn cael eu hadrodd er gwybodaeth yn 
y cyfarfod nesaf sydd ar gael o'r Bwrdd Gweithredol. 

5. Mae gan y Prif Weithredwr, y Prif Swyddogion a Phenaethiaid Gwasanaeth sy’n atebol 
yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr y pŵer i:-

5.1 penodi staff i swyddi is na Phrif Swyddog, neu ddynodi rheolwyr gyda sgiliau 
perthnasol mewn recriwtio. 

5.2 i awdurdodi cario Gwyliau Blynyddol ymlaen o dan amgylchiadau arbennig ac 
Absenoldeb Arbennig mewn cydsyniad ag adran 5.4 o’r Polisi Amser i Ffwrdd 
o Waith a pholisïau yn ymwneud a chydbwyso bywyd a gwaith. 
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5.3 i benderfynu ar gymhwyster y gweithwyr i dderbyn taliad mewn cydsyniad â 
pholisi tâl y Cyngor ac unrhyw bolisi perthnasol arall:-

5.3.1 honorariwm am ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau 
ychwanegol dros dro fel disgrifiwyd yn y Polisi Cyflog a Gwobrwyon 

5.3.2 i awdurdodi blaendal cyflog mewn amgylchiadau eithriadol 
5.3.3 i benderfynu pwynt cychwyn cyflog ar gyfer penodiadau newydd, sydd 

yn uwch na’r pwynt cynyddol isaf, ond mewn amgylchiadau arbennig fel 
disgrifiwyd yn y Polisi Cyflog a Gwobrwyon 

5.3.4 arddeisyf cynllun adleoli ar gyfer swyddi uwch/anodd ei lenwi, mewn 
amgylchiadau eithriadol yn unol â pholisi. 

5.4 i ymestyn tâl salwch cytundebol mewn amgylchiadau eithriadol, yn unol â 
pholisi'r Cyngor a lle bo'r cais yn cael ei gefnogi gan dystiolaeth feddygol 
sylweddol, ac mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth Gwasanaeth, AD a DS. 

5.5 i gymeradwyo cytundebau setlo, awdurdodi taliadau mewn ymgynghoriad â’r 
Pennaeth Gwasanaeth, AD a DS ac wedi’i seilio ar gyngor cyfreithiol. 

5.6 atal rhag gweithio, diswyddo gweithwyr, neu gymryd camau heblaw am 
ddiswyddo lle bo'n briodol, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau'r Cyngor, lle bo 
hynny'n gymwys mewn perthynas ag: 

 Ymddygiad 

 Gallu 

 Dileu Swydd 

 Cyfyngiad cyfreithiol 

 Rhyw reswm sylweddol arall. 

5.7 i ddiswyddo ar sail ymddeoliad afiechyd wedi ystyri farn Meddyg Cofrestredig 
Annibynnol wedi’i apwyntio gan y gronfa pensiwn, sy’n cadarnhau na ellir y 
gweithiwr cymryd rhan mewn gwaith cyflogedig ar lefel perthnasol, mewn 
ymgynghoriad â’r Pennaeth Gwasanaeth, AD a DS. 

6. Y Prif Weithredwr a Prif Swyddogion i gael pŵer i arfer y cyfryw swyddogaethau, 
pwerau a dyletswyddau y gellir eu pennu mewn Rheolau Sefydlog neu Reoliadau 
Ariannol. 

7. Y Prif Weithredwr a Prif Swyddogion i gael pŵer i gyflwyno ceisiadau am ganiatâd 
cynllunio yn unol â Rheoliadau Cyffredinol Cynllunio Gwlad a Thref 1992. 

8. Y Prif Weithredwr neu ei h/enwebiad arall i gael awdurdod i ddiwygio neu awdurdodi 
diwygiad o'r holl strwythurau adrannol o dan lefel Prif Swyddog, mewn ymateb i 
anghenion rheoli, gan gynnwys pwysau gwasanaeth neu'r pwysau cyllidebol ar yr 
amod yr ymgynghorwyd â’r Arweinydd a Dirpwy Arweinydd ynghylch newidiadau 
arfaethedig, yn cynnwys Penaethiaid Gwasanaethau yn atebol i Brif Swyddogion. 

9. Y Prif Weithredwr a Prif Swyddogion i gael y pŵer mewn argyfwng, mewn 
ymgynghoriad â Chadeirydd neu Is-Gadeirydd y Bwrdd Gweithredol, i gymeradwyo 
presenoldeb Aelodau mewn cynadleddau, seminarau a chyfarfodydd tebyg eraill at 
ddibenion talu lwfansau cynhaliaeth a theithio pan ystyrir y byddai hynny yn unol â 
pholisi'r Cyngor. 
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10. Mewn achosion o argyfwng, y Prif Weithredwr a Prif Swyddogion i gael y pŵer i 
gyflwyno cynigion am adnoddau yn unol â pholisi'r Cyngor. 

M 58 



 
 

             
       

 
            

         
              

          
 
          

           
              

          
 
        

         
 
      

 
               

    
 

 
          

  
 
        

       
     

 
         

         
       
     

     
 

          

     

     

    
 

        
       

         
 

             
         

          
 
 
 

PRIF WEITHREDWR 

1. I benderfynu ar yr holl faterion sy'n ymwneud â hunaniaeth gorfforaethol y Cyngor, 
gan gynnwys rhoi caniatâd ar gyfer defnyddio Arfbais y Cyngor ac ati. 

2. Lle bo angen, fel mater o argyfwng, i fynegi barn y Cyngor mewn perthynas â 
llywodraeth leol a'r swyddogaethau sy'n gysylltiedig â hynny o fewn y polisi cyffredinol 
a bennir o bryd i'w gilydd gan y Cyngor, ac i weithredu arno ar yr amod y bydd camau 
o'r fath yn cael eu hadrodd yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol. 

3 Cymryd yr holl gamau sy'n cael eu hystyried yn briodol fel mater o argyfwng neu mewn 
unrhyw argyfwng (fel y’i diffinnir gan y Prif Weithredwr) mewn ymgynghoriad gyda'r 
Aelodau a’r swyddogion y mae ef / hi yn ystyried y bydd yr amgylchiadau yn caniatáu, 
yn amodol ar gyflwyno adroddiad i'r Aelodau ar y camau a gymerwyd. 

4 Rheoli’r gyllideb gefeillio trefi a gwneud trefniadau o'r fath a chymryd unrhyw gamau 
sy'n angenrheidiol i roi effaith i bolisïau'r Cyngor fel y'i sefydlwyd o bryd i'w gilydd. 

5 I reoli Adran y Prif Weithredwr. 

6 Mewn ymgynghoriad â'r Maer, i gymryd yr holl gamau yr ystyrir ef / hi (y Prif 
Weithredwr) yn briodol ar gyfer hyrwyddo a diogelu maeryddiaeth a delwedd y 
Fwrdeistref. 

7 Cynrychioli barn y Cyngor wrth ymateb i ymgynghoriadau gyda'r Cyngor gan unrhyw 
gorff allanol. 

8 Fel Swyddog Canlyniadau, i gymhwyso’r ymgodiad blynyddol y cytunwyd arno mewn 
perthynas â ffioedd etholiadol ar gyfer dibenion llywodraeth leol, mewn ymgynghoriad 
â chydweithwyr mewn awdurdodau unedol eraill yng Ngogledd Cymru. 

9 Penderfynu, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, y Prif 
Swyddog Cyllid TGCh a phob Aelod o'r Bwrdd Gweithredol, ar benderfyniadau sydd eu 
hangen yn unol â pholisïau'r Cyngor mewn perthynas ag arfer swyddogaethau'r Cyngor 
o dan y rheoliadau canlynol a gynhwysir yn Rheoliadau Cynllun Pensiynau Llywodraeth 
Leol 2007 (Buddion, Aelodaeth a Chyfraniadau):-

 Rheoliad 12 (pŵer i gynyddu cyfanswm aelodaeth o'r aelodau gweithredol) 

 Rheoliad 13 (pŵer i ddyfarnu pensiwn ychwanegol) 
 Rheoliad 18 (ymddeoliad hyblyg) 

 Rheoliad 30 (dewis talu pensiwn yn gynnar) 

10 Cymeradwyo, mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Monitro, y Prif Swyddog Cyllid, y 
Pennaeth Gwasanaeth, AD a SD ac Aelodau'r Bwrdd Gweithredol, ymddeoliadau 
cynnar/colli swydd islaw lefel Prif Swyddog, sy'n unol â pholisi'r Cyngor. 

11 Yn absenoldeb neu anallu’r Prif Weithredwr i weithredu, bydd ef / hi yn dynodi Prif 
Swyddog neu uwch swyddog arall i arfer y dirprwyaethau uchod a'r cyfrifoldebau 
swyddogaethol eraill fel y mae ef / hi yn ystyried yn briodol. 
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PRIF SWYDDOG ADDYSG AC YMYRRAETH GYNNAR 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

1. I fod y "Prif Swyddog Addysg" a benodwyd o dan Adran 532 Deddf Addysg 1996 neu 
unrhyw ailddeddfiad o'r ddarpariaeth honno (gydag addasiadau neu hebddynt). 

2. I gael pŵer i drwyddedu cyflogi plant. 

Swyddogaethau Gweithredol 

I gael pŵer:-

3. i fonitro a gwerthuso darpariaeth a pherfformiad ysgolion; 

4. i fonitro'r cwricwlwm ym mhob ysgol a gynhelir ac adrodd arno yn ôl yr angen; 

5. i gytuno targedau wedi’i osod gan ysgolion ar gyfer cyrhaeddiad disgyblion; 

6. i baratoi datganiad ysgrifenedig o'r camau sydd i'w cymryd yng ngoleuni'r adroddiad yn 
dilyn arolygiad o ysgol a gynhelir ble mae’r ysgol wedi’i osod mewn categori “angen 
gwelliant sylweddol” neu “mesurau arbennig”; 

7. i ymyrryd i atal methiant neu fethiant parhaus o ddisgyblaeth mewn ysgol, neu lle mae 
pryder am safonau rheolaeth; 

8. i sicrhau bod rheoli perfformiad athrawon a Phenaethiaid yn cael ei wneud yn unol â 
chyfarwyddiadau a rheoliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru; 

9. i ymchwilio i gwynion a wneir o dan Adran 409 Deddf Addysg 1996; 

10. i reoli a gweithredu'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg; 

11. i drefnu apeliadau yn erbyn gwaharddiadau ac ailgyfeirio disgyblion a waharddwyd; 

12. i bennu a delio â’r holl drefniadau ar gyfer derbyn disgyblion i ysgolion gwirfoddol a reolir, 
a chymunedol, yn unol â pholisi'r Cyngor, gan gynnwys awdurdod i:-

- gyhoeddi gwybodaeth i rieni am drefniadau derbyn. 

- cydymffurfio â dewis y rhieni, gyda rhai eithriadau. 

- penderfynu ar ddyraniadau disgyblion i ysgolion cynradd ac uwchradd a reolir yn 
wirfoddol a chymunedol, yn amodol ar hawl y rhieni i apelio; 

13. i wneud trefniadau i alluogi rhieni i apelio yn erbyn penderfyniadau ynghylch 
derbyniadau; 

14. i ymddangos neu wneud sylwadau ysgrifenedig ar ran yr Awdurdod mewn unrhyw apêl 
yn erbyn gwrthod derbyn; 

15. i roi cyfarwyddiadau i dderbyn plentyn i ysgol benodol; 
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16. ar y cyd â'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh, i atal hawl y corff llywodraethu i gael cyllideb 
ddirprwyedig o dan amgylchiadau a ganiateir gan y ddeddfwriaeth; 

17. i benderfynu ar unrhyw faterion sy’n ymwneud â pholisi'r Cyngor o ran dileu a chodi tâl 
ac awdurdodi adennill unrhyw symiau sy'n ddyledus i'r Cyngor; 

18. i benderfynu ar y polisi ar gyfer grantiau gwisg ysgol, penderfynu ar geisiadau sy'n cael 
eu trin gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh; 

19. cymeradwyo derbyn rhoddion wedi’u hymddiried at ddibenion addysg; 

20. i benderfynu, lle bo’n briodol, mewn ymgynghoriad â'r ymddiriedolwr, ar geisiadau a 
dderbyniwyd am gymorth ariannol o gronfeydd ymddiriedolaeth elusennol, lle mae'r 
Awdurdod naill ai'n ymddiriedolwr ei hun, neu lle mae’r gronfa yn cael ei gweinyddu ar 
ran yr ymddiriedolwyr; 

21. i arolygu a chynnal ysgolion at ddibenion swyddogaeth All; 

22. i ymateb i newidiadau mewn niferoedd disgyblion trwy sicrhau bod gofod priodol ar gael; 

23. i gynnal y defnydd ar y cyd a/neu drosglwyddo cytundebau rheoli gyda phartneriaid; 

24. i awdurdodi personau mewn sefydliadau addysgol i arfer y pŵer o gael gwared ar bobl 
o dir yr ysgol sy'n achosi niwsans o aflonyddwch; 

25. i awdurdodi swyddogion i ymddangos ar ran yr ALl mewn achosion sy'n cael eu cynnal 
yn Llys yr Ynadon o dan Adran 547 o Ddeddf Addysg 1996, neu unrhyw ailddeddfiad o'r 
ddarpariaeth honno; 

26. i gyhoeddi cyfarwyddiadau i Fwrdeistref Sirol ac ysgolion gwirfoddol a reolir mewn 
perthynas ag iechyd a diogelwch; 

27. i ddelio ag enwebiadau ar gyfer llywodraethwyr ALl, gan benodi mewn achosion lle mae 
un enwebiad addas yn cael ei dderbyn ar gyfer unrhyw swydd wag, neu fel arall i adrodd 
i'r Aelod Arweiniol perthnasol i wneud penderfyniad a phenodi; 

28. i sefydlu cyrff llywodraethu dros dro; 

29. i benderfynu ar gwestiynau ynglŷn â phwy i'w hystyried fel rhieni disgyblion cofrestredig; 

30. i ystyried unrhyw benderfyniadau a anfonwyd ato / ati o gyfarfod rhieni blynyddol ac i 
ymateb yn unol â hynny; 

31. i weithredu ar ran yr ALl mewn unrhyw ymgynghori a gychwynnir gan lywodraethwyr 
unrhyw ysgol, mewn perthynas ag amseroedd sesiynau ysgol ac os yw ef / hi yn ystyried 
ei bod yn briodol gwneud hynny, i'w gwneud yn ofynnol i'r llywodraethwyr gynnwys ei 
sylwadau ysgrifenedig ar y cynigion yn adroddiad nesaf y llywodraethwyr, i'w baratoi 
gan y llywodraethwyr; 

32. i reoli hyfforddiant i lywodraethwyr; 
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33. i ddelio â materion staffio ysgolion cymunedol a reolir yn wirfoddol ac ysgolion arbennig 
cymunedol os mai penderfyniad yr ALl ydyw (yn hytrach na'r corff llywodraethu); 

34. i benderfynu ar ddyddiadau tymor ysgol a gwyliau, gan gynnwys diwrnodau hyfforddiant 
mewn swydd ar gyfer unrhyw ysgolion cymuned, ysgolion arbennig cymunedol neu a 
reolir yn wirfoddol; 

35. i benodi digon o ymarferwyr addysg a llywodraethwyr yn unol â'r trefniadau a 
gymeradwywyd gan y Bwrdd Gweithredol, y gellid galw arnynt i wasanaethu fel aelodau 
ar Baneli Apêl Annibynnol yn y dyfodol; * 

*yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar i weithredu, 
awdurdodir ei swyddog dynodedig i arfer y swyddogaeth hon. 

36. i gyfansoddi a chynnal Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol; 

37. i adolygu a gwneud Offerynnau Llywodraethu ar gyfer ysgolion a gynhelir yn y 
Fwrdeistref Sirol, lle nad oes anghytundeb â'r Offeryn drafft; 

38. i arfer pwerau o dan y Deddfau Addysg yn unol â'r Cod Ymarfer, i nodi, asesu a threfnu 
darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig, gan gynnwys derbyn 
disgyblion i ysgolion tu allan i'r sir (gan gynnwys ysgolion arbennig nad ydynt yn cael eu 
cynnal, ac ysgolion annibynnol sy'n darparu ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol 
arbennig) a chludiant, lle bo'n briodol, yn unol â Pholisïau Cludiant y Cyngor; 

39. i ddarparu cymhorthion i'w defnyddio gan ddisgyblion ag anghenion arbennig; 

40. i awdurdodi swyddogion i gynrychioli'r Awdurdod Addysg mewn achosion tribiwnlys sy’n 
ymdrin ag anghenion addysgol arbennig; 

41. i wneud trefniadau ar gyfer darparu addysg addas ac eithrio mewn ysgol, yn unol ag 
Adran 319 o Ddeddf Addysg 1996; 

42. i wneud trefniadau ar gyfer darparu addysg addas mewn ysgol neu fel arall ar gyfer plant 
o oedran ysgol gorfodol nad ydynt, oherwydd salwch, gwaharddiad o'r ysgol neu fel arall, 
efallai ddim yn cael mynediad ati oni bai bod trefniadau o'r fath yn cael eu gwneud; 

43. i adennill y costau o ddarparu addysg ar gyfer pobl nad ydynt yn perthyn i ardal y Cyngor 
ei hun; 

44. i arfer pwerau’r Awdurdod Addysg, ac eithrio dechrau achosion cyfreithiol, o dan Ddeddf 
Addysg 1996 a Deddf Plant 1989 mewn perthynas â gorchmynion presenoldeb yn yr 
ysgol, dim presenoldeb yn yr ysgol a gorchmynion goruchwylio addysg; 

45. i roi awdurdod ysgrifenedig i Swyddogion yr Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar i roi 
Hysbysiadau Cosb Benodedig o dan Adran 444B(4)(b) o Ddeddf Addysg 1996, o dan 
God Ymddygiad Lleol y Cyngor ar gyfer Hysbysiadau Cosb Benodedig; 

46. i sicrhau bod darpariaeth gwasanaethau ieuenctid statudol; 

47. i roi a diddymu trwyddedau i blant o oedran ysgol gorfodol ynghylch perfformiadau 
plentyn yn unol â Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963 a Rheoliadau Plant (Perfformiad) 1968 
ac unrhyw addasiad statudol o hynny; 
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48. i oruchwylio, gwahardd a/neu gyfyngu ar gyflogi plant o oedran ysgol gorfodol yn unol â 
Deddf Addysg 1996; 

49. i reoli'r ddarpariaeth o wasanaethau cymorth ieuenctid yn unol â Deddf Dysgu a Sgiliau 
2000; 

50. i arfer y swyddogaethau hynny o'r Cyngor sy'n ymwneud â Phlant a Phobl Ifanc o dan 
Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (fel y'u diwygiwyd neu y’i hail-ddeddfwyd); 

51. i dderbyn ac ymateb i unrhyw gynigion a gyhoeddir gan gyrff llywodraethu i ffedereiddio 
yn rhinwedd Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir a Diwygiadau Amrywiol 
(Cymru) 2010; 

52. Penderfynu ar geisiadau i ymddeol yn gynnar a gyflwynir o dan Gynllun Pensiwn yr 
Athrawon, ac achosion brys o Aelodau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol mewn 
ysgolion a gyllidir o gyllidebau dirprwyedig, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Cyllid 
a TGCh, Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid ac Aelodau'r Bwrdd Gweithredol, 
gan ystyried polisiau presennol y Cyngor; 

53. i fod yn gyfrifol am Addysg Gymunedol i Oedolion. 
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PRIF SWYDDOG AMGYLCHEDD A THECHNEGOL 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

1. I gael pŵer i roi trwydded ar gyfer gweithfeydd stryd yn unol â Adran 50 o Ddeddf Ffyrdd 
Newydd a Gwaith Stryd 1991. 

Swyddogaethau Gweithredol 

2. I gael pŵer i weithredu cyfrifoldebau glanhau a gwastraff a chynnal a chadw tiroedd o 
fewn cymalau Adran yr Amgylchedd a Thechnegol o bryd i'w gilydd, o dan y 
ddeddfwriaeth ganlynol fel y'i diwygiwyd neu y’i hail-ddeddfwyd. 

 Deddf Sbwriel 1983 

 Deddf Gwaredu Sbwriel (Amwynder) 1978 

 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 

 Deddf Cynllunio Gwlad A Thref 1990 

 Deddf Difrod Troseddol 1971 

 Deddf Rheoli Llygredd 1974 

 Deddf Awdurdod Lleol (Nwyddau a Gwasanaethau), 1970 

 Deddf Trafnidiaeth 1968 

 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 

 Deddf Llywodraeth Leol 1988 

 Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980 

 Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 

 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 

 Deddf Twyll 2006 (mewn perthynas â Bathodynnau Glas) 

 Deddfau Iechyd Cyhoeddus, 1875, 1936 a 1961 

3. I gychwyn cynlluniau Garddwriaethol o fewn amcangyfrifon y Cyngor. 

4. Trefnu arddangosfeydd blodau ar gyfer swyddogaethau Dinesig ac Elusennol. 

5. Rheoli'r holl safleoedd rhandiroedd gan gynnwys dyrannu a chymryd camau yn erbyn 
tenantiaid rhandiroedd anniben. 

6. I reoli pob mynwent ac amlosgfa a reolir gan y Cyngor. 

7. Goruchwylio a rheoli'r Gwasanaeth Cefn Gwlad a Pharciau Gwledig, yn cynnwys cynnal 
a chadw parciau, ardaloedd amwynder a meysydd chwarae i blant a'r holl gyfleusterau 
hamdden awyr agored eraill, gan gynnwys pafiliynau a mannau newid sy’n gysylltiedig 
â hynny. 

8. I arfer pwerau'r Cyngor i ymdrin â choed peryglus yn unol ag Adran 23 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976. 

9. I wneud trefniadau ar gyfer casglu gwastraff domestig a masnachol a'i waredu'n ddiogel. 

10. I reoli pob agwedd o Gytundeb Rheoli Gwastraff y Cyngor yn cynnwys gwneud 
newidiadau pan mae angen p’un ai i ymateb i gyngor gan Lywodraeth Cymru, newid 
statudol neu fel arall a thrafod a chytuno telerau o’r fath mewn ymgynghoriad â’r Prif 
Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh fel yn berthnasol 
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ac mewn achlysur newid(iadau) sylfaenol ble mae angen hysbys newid mewn 
ymgynghoriad â’r Arweinydd a’r Aelod Arweinyddol. 

11. Paratoi cynllun o drefniadau'r Cyngor ar gyfer ailgylchu a darparu biniau sbwriel 

12. Rhoi caniatâd i Gynghorau Cymuned ar gyfer gosod biniau sbwriel ar y briffordd. 

13. Sefydlu camau gweithredu ar gyfer glanhau sbwriel a gwastraff ar y stryd, gan 
gynnwys cyhoeddusrwydd ar gyfer ymgyrchoedd sbwriel. 

14. Cynnal y gofrestr gyhoeddus ar gyfer y prif awdurdod sbwriel. 

15. Cymryd camau i reoli cerbydau a throliau wedi'u gadael, i gael gwared ar bosteri 
anghyfreithlon a graffiti. 

16. Dosbarthu gwahanol fathau o wastraff ar gyfer casglu a gwaredu a strydoedd sydd 
angen eu glanhau 

17. Gwahardd parcio ar y stryd i hwyluso glanhau strydoedd. 

18. Rheoli a monitro safleoedd gwaredu caeedig i atal llygredd neu niwsans amgylcheddol. 

19. Cyflawni swyddogaethau a dyletswyddau'r Cyngor mewn cysylltiad â chasglu, adennill, 
ailgylchu a gwaredu gwastraff, glanhau a sbwriel ar y stryd, gan gynnwys negodi telerau 
ar gyfer casglu gwastraff masnachol. 

20. I fod yn bennaf gyfrifol yn unol â Deddf Trafnidiaeth 1968 ar gyfer gweithredu a chynnal 
a chadw fflyd cludiant y Cyngor yn briodol, ac i ddal y Drwydded Gweithredwyr 
berthnasol, neu i ddynodi swyddog priodol ar gyfer diben o'r fath. 

21. I arfer, ar ran y Cyngor, y pwerau a'r dyletswyddau sy'n deillio o'r darpariaethau statudol 
sy'n ymwneud â chyflwyno rhybuddion am y swyddogaethau hynny y mae ganddo 
gyfrifoldeb amdanynt. 

22. Cymeradwyo o bryd i'w gilydd, y raddfa daliadau a argymhellwyd gan Gontractwr 
Casglu Gwastraff y Cyngor ar gyfer y gwasanaeth casglu sbwriel masnachol, a phris 
taliadau a argymhellwyd gan y Contractwr Casglu Gwastraff ar gyfer gwerthu neu rentu 
gan y contractwr o gynwysyddion gwastraff masnachol. 

23. I brofi cerbydau hurio preifat a cherbydau hacni yn ogystal â gweithredu gwasanaeth 
MOT. 

24(i) I awdurdodi holl Swyddogion y Cyngor neu asiantau/contractwyr fel sy’n briodol, yn 
ysgrifenedig, yn amodol ar y swyddogion/asiantau/contractwyr hynny wedi cael eu 
hyfforddi'n addas i gyflawni'r dyletswyddau awdurdodedig, i ymgymryd â chasglu 
tystiolaeth, cyhoeddi Hysbysiadau Cosb Benodedig a chamau perthynol gan gynnwys 
achosion cyfreithiol yn unol â’r ddeddfwriaeth a nodir isod (ynghyd ag unrhyw reoliadau 
perthynol neu ddeddfwriaeth israddol a wnaed oddi tani neu unrhyw ddiwygiadau neu 
ychwanegiadau iddi) mewn perthynas â throseddau sbwriel, tipio anghyfreithlon, cŵn 
yn baeddu, graffiti, gosod posteri anghyfreithlon, ysmygu mewn man waharddedig, 
hysbysiadau anghyfreithlon, torri gorchmynion a wnaed yn unol â’r ddeddfwriaeth 
olynol:-

 Deddf Iechyd 2006 (ysmygu mewn man waharddedig) 

 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 
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 Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 
 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 

 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 

 Deddf Iechyd 2006 (fel y’i diwygiwyd) 

(ii) i gyhoeddi cyhuddiadau ysgrifenedig a Hysbysiadau Gweithdrefn Ynad Unigol mewn 
perthynas â throseddau o dan y deddfau canlynol (fel y'i diwygiwyd neu ail 
ddeddfwyd):-

 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 
 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 ***** 

25. Cymeradwyo ceisiadau am gymorth grant o dan y Cynllun Grantiau Cymunedol 
Amgylcheddol mewn ymgynghoriad â'r Aelod(au) Lleol priodol. 

26. Awdurdodi gosod contractau ar gyfer gwaith sy'n gysylltiedig â phriffyrdd, cludiant a 
draenio peirianneg cyffredinol, adfer tir, adennill tir, ac adeiladu, yn unol â'r Rheolau 
Gweithdrefnau Contractau. 

27. Arfer y swyddogaeth o wneud Gorchmynion Diddymu Llwybrau Cyhoeddus o dan Adran 
118 o Ddeddf Priffyrdd 1980 mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol. 

28. (i) Arfer y swyddogaeth o wneud Gorchmynion Gwyro Llwybr Cyhoeddus dan Adran 119 
o Ddeddf Priffyrdd 1980 ac Adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, mewn 
ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol. 

(ii) Rhoi'r gorau i Orchmynion Gwyro Llwybr Cyhoeddus a wnaed o dan Adran 119 o 
Ddeddf Priffyrdd 1980 neu Adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn 
ffurfiol, yn amodol ar yr Aelod Lleol heb unrhyw wrthwynebiad i'r cynnig, gyda'r pŵer i 
benderfynu cynigion y mae’r Aelod Lleol yn eu gwrthwynebu yn aros gyda'r Cyngor. 

29. I fynd i mewn i Gytundebau Creu Llwybr Cyhoeddus o dan Adran 25 o Ddeddf Priffyrdd 
1980 ar ran y Cyngor. 

30. Arfer y swyddogaeth o benderfynu ar geisiadau am Orchmynion Addasu Map 
Swyddogol, mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol o dan sylw (ac eithrio mewn 
perthynas â 'gorchmynion digwyddiad cyfreithiol' o dan Adran 53(3)(a) o Ddeddf Bywyd 
Gwyllt a Chefn Gwlad 1981) a'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. 

31. Arfer y pŵer i awdurdodi codi camfeydd, ac ati, ar lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn 
unol ag Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980, mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol o 
dan sylw. 

32. Mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, i gymryd camau o 
dan Adran 130 (amddiffyn hawliau cyhoeddus mewn perthynas â phriffyrdd) ac Adran 
149 (tynnu eitemau a adneuwyd ar briffordd) o Ddeddf Priffyrdd 1980, mewn perthynas 
â phriffyrdd sy'n Hawliau Tramwy Lleol fel y'i diffinnir yn Adran 60(5) o Ddeddf Cefn 
Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. 

33. Penderfynu ar geisiadau unigol am fin sbwriel ychwanegol ar gyfer aelwydydd o 6 neu 
fwy o bobl. 

34. Trefnu ar gyfer gwneud gorchmynion rheoleiddio traffig dros dro o dan Ddeddf 
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd. 
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35. I ymgymryd â swyddogaethau o'r fath (sydd o fewn cwmpas Adran yr Amgylchedd a 
Thechnegol) fel sy'n ofynnol gan y Cyngor o dan Gytundeb Asiantaeth Cefnffyrdd ar y 
Cyd â Chynulliad Cenedlaethol Cymru. 

36. Cymeradwyo gwneud gorchmynion o dan Adran 21 Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd 
Trefol 1847, yn dilyn ymgynghoriad gyda'r Aelodau Lleol perthnasol. 

37. Arfer holl bwerau'r Cyngor o dan Ddeddf Draenio Tir 1991, gan gynnwys cyflwyno 
Rhybuddion dan y Ddeddf honno. 

38. Gweinyddu darpariaethau o Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 mewn 
perthynas â Strydoedd, Gwaith Stryd ac Ymgymerwyr. 

39. Mewn ymgynghoriad â'r Aelod Lleol, i ddewis lleoliadau safleoedd bws ac i ddewis 
safleoedd addas ar gyfer codi llochesi bysiau, a rhoi caniatâd i Gynghorau Cymuned ar 
gyfer codi llochesi bysiau o fewn y briffordd o dan adran 4 o Ddeddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1953. 

40. Trefnu ar gyfer gwneud gorchmynion rheoleiddio traffig parhaol dan y Ddeddf 
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd, ac i ystyried gwrthwynebiadau i 
orchmynion rheoli traffig parhaol mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol. 

41. I roi caniatâd i Gynghorau Cymuned osod seddau ar y briffordd o dan adran 5 o Ddeddf 
Cynghorau Plwyf 1957. 

42. I roi caniatâd i Swyddfa'r Post godi blychau post o fewn y briffordd, mewn ymgynghoriad 
ag Aelodau Lleol. 

43. I roi caniatâd i godi blychau ffôn o fewn y briffordd, mewn ymgynghoriad ag Aelodau 
Lleol. 

44. Yr holl gamau angenrheidiol o dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975 mewn cysylltiad â 
gorfodi. 

45. Bod yn gyfrifol am reoli’r swyddogaeth orfodi ar gyfer tramgwyddau parcio, ar y stryd ac 
oddi ar y stryd ac unrhyw dramgwydd arall a gwmpesir gan ddeddfwriaeth traffig y ffyrdd 
a rheoli traffig, ond heb gynnwys cyfrifoldeb am bennu taliadau parcio a lefelau tâl cosb. 

46. Cymeradwyo ceisiadau am gadw llefydd ym meysydd parcio'r Cyngor ar gyfer 
digwyddiadau neu achlysuron arbennig. 

47. Hepgor neu ddiwygio taliadau parcio ar gyfer hyrwyddiadau arbennig. 

48. Cymryd yr holl gamau angenrheidiol i ddarparu meysydd parcio dros dro ychwanegol 
yn ôl yr angen, mewn ymgynghoriad â'r Aelod(au) Lleol. 

49. Arfer pwerau'r Cyngor o dan Adran 15 o Ddeddf Cyngor Sir Clwyd, 1985 lle bo'n briodol. 

50. I awdurdodi mynediad i mewn i Gytundebau o dan Adran 278 o Ddeddf Priffyrdd 1980, 
lle bo’n briodol. 
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51. Awdurdodi gwneud ceisiadau i Lys yr Ynadon i gau neu ddargyfeirio priffyrdd o dan 
Adran 116 o Ddeddf Priffyrdd, 1980, mewn ymgynghoriad â'r Aelod(au) Lleol. 

52. Mewn ymgynghoriad â'r Aelod(au) Lleol, i gymryd yr holl gamau angenrheidiol yn dilyn 
ystyried gwrthwynebiadau i Orchmynion Llefydd Parcio Oddi Ar y Stryd. 

53. Penderfynu ar y swm gohiriedig i dalu am gost cynnal a chadw, am gyfnod o 10 mlynedd, 
i gael ei godi ar ddatblygwyr sydd, fel rhan o ddatblygiad, yn creu ymyl y briffordd. 

54. I gael y pŵer i awdurdodi (yn ysgrifenedig) personau i fynd ar dir yn unol â, ac at 
ddibenion, Adrannau 289 a 291 o Ddeddf Priffyrdd 1980. 

55. I benderfynu ar geisiadau am gludiant am ddim a gynorthwyir i ysgolion a cholegau (ac 
eithrio ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig), yn unol â pholisïau'r Cyngor 
sy'n ymwneud â chludiant o'r cartref i'r ysgol. 

56. I osod lefel y taliadau ar gyfer cyhoeddi caniatâd ar gyfer gwaith ar y priffyrdd a rhwystrau 
a materion eraill yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Taliadau Trafnidiaeth) 1998 
ac i wneud cais addasiadau blynyddol dewisol i daliadau o'r fath, yn unol â chwyddiant. 

57. Awdurdodi Swyddogion Adran yr Amgylchedd a Thechnegol, yn ysgrifenedig, i 
weithredu at ddibenion gorfodi Atodlen 4 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. 

58. Gyflwyno rhybuddion ysgrifenedig yn unol â darpariaethau Rhan II o Ddeddf Rheoli 
Traffig 2004 ar unrhyw Hyrwyddwr Gwaith neu Gontractwr a gyflogir yn uniongyrchol 
gan y Cyngor, i wahardd neu atal gwaith cynlluniedig ar unrhyw ffordd o fewn y 
Fwrdeistref Sirol am unrhyw gyfnod o amser, lle mae gwaharddiad o'r fath yn sicrhau 
bod y traffig yn symud yn hwylus o fewn y Fwrdeistref Sirol. 

59. Mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, i lofnodi a 
chyflwyno rhybuddion, rhoi caniatâd a chymryd unrhyw gamau eraill, gan gynnwys 
awdurdodi erlyniadau am dramgwyddau, fel y gallai fod yn briodol o dan unrhyw statud, 
gan gynnwys Deddf Priffyrdd 1980 yn benodol, neu unrhyw ddeddfwriaeth arall sy'n 
ymwneud â'r Briffordd neu swyddogaethau, dyletswyddau a phwerau eraill o fewn 
cwmpas Adran yr Amgylchedd a Chynllunio, i’r graddau y mae Hawliau Tramwy Lleol 
(fel y’u diffinnir gan Adran 60(5) Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000) yn 
berthnasol. 

60. Goruchwylio rheoli cyfleusterau Hamdden y Cyngor oni bai y dirprwyir yn wahanol. 

61. Ymgymryd â rheolaeth gyffredinol yr holl gyfleusterau chwaraeon, hamdden ac 
adloniant. 

62. Ymgymryd â rheolaeth gyffredinol a gweinyddiaeth o'r holl gyfleusterau dan do gan 
gynnwys cyfleusterau defnydd deuol. 

63. Amrywio taliadau neu i gytuno ar becynnau hyrwyddo neu i gyflwyno mân daliadau 
newydd a gynlluniwyd i gwmpasu cost yr holl weithgareddau a chyfleusterau adrannol. 

64. Cymeradwyo pob cais ar gyfer gwerthu nwyddau masnachol ar eiddo'r Cyngor a reolir 
gan y Prif Swyddog, oni bai bod y pŵer wedi’i ddirprwyo’n benodol fel arall. 

65. Penderfynu ar geisiadau unigol am nawdd chwaraeon. 
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66. Mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, i awdurdodi a 
sefydlu achos cyfreithiol mewn perthynas â’r materion hynny y mae gan y Prif Swyddog 
gyfrifoldeb gweithredol amdanynt. 

67. I bennu, mewn ymgynghoriad â cheisiadau Aelodau Lleol, ar gyfer y defnydd dros dro 
o dir o dan reolaeth Adran yr Amgylchedd a Thechnegol am gyfnodau heb fod yn fwy 
na blwyddyn. 

68. Cymeradwyo telerau ar gyfer adnewyddu trwyddedau i sefydliadau chwaraeon 
ddefnyddio tir neu gyfleusterau o fewn Adran yr Amgylchedd a Thechnegol. 

69. Delio â cheisiadau am hurio adeiladau sy'n eiddo i'r Cyngor o fewn cwmpas Adran yr 
Amgylchedd a Thechnegol. 

70. I lofnodi a chyflwyno ceisiadau am wybodaeth o dan Adran 16 o Ddeddf Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau Amrywiol), 1976 ynghylch unrhyw swyddogaeth o fewn cymalau’r 
Adran Amgylchedd a Thegnegol ond ddim i atal y Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid sydd â’r un swyddogaeth. 

71. Penderfynu ar geisiadau a gyflwynwyd i’r Cyngor yn unol â swyddogaeth Corff 
Cymeradwyo Draeniad Cynaliadwy o dan Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 
2010 
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PRIF SWYDDOG CYLLID A TGCh 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

1. I weithredu fel Prif Swyddog Cyllid o dan Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 
ac unrhyw swyddogaethau statudol eraill a neilltuwyd i'r Swyddog Adran 151. 

Swyddogaethau Gweithredol 

I gael y pŵer: -

2. I benderfynu hawl i gyfleusterau morgais yn unol â Deddf Tai, 1985 (Tai Cyngor) yn 
unol â'r meini prawf a osodwyd gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru. 

3. I awdurdodi datblygiadau hyd at uchafswm o lefel 6 mewn unrhyw un achos yn unol 
ag Adrannau 435 a 436 o Ddeddf Tai, 1985, yn unol â pholisi'r Cyngor. 

4. I gyflawni'r holl ddyletswyddau a neilltuwyd i'r Prif Swyddog Cyllid gan y Rheoliadau 
Ariannol sy'n ymwneud â gweithrediadau dyddiol yr Adran Gyllid. 

5. I ystyried a phenderfynu ceisiadau bod y Cyngor i arfer ei ddisgresiwn i ad-dalu 
Grantiau Adnewyddu Tai dan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 a Deddf Grantiau 
Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996. 

6. I ddatgan y gyfradd log gyfartalog leol yn unol ag Atodlen 16 o Ddeddf Tai 1985. 

7. I ddwyn achos sifil i adennill arian sy'n ddyledus i'r Cyngor. 

8. Cynnal achos sifil i adennill arian sy'n ddyledus i'r Cyngor mewn ymgynghoriad â Prif 
Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. 

9. I lofnodi cytundebau rheoleiddio o dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 yn unol â 
chynlluniau a gymeradwywyd gan y Cyngor e.e. cytundebau llogi cynllun beicio. 

10. I weinyddu’r holl daliadau a godir mewn perthynas â'r gwasanaethau addysg, gan 
gynnwys hepgor taliadau. 

11. I wneud addasiadau cyllid blynyddol i Gyllidebau Ysgolion fel sy'n ofynnol yng 
Nghynllun Rheolaeth Leol Ysgolion ac i adrodd ar hynny i'r Bwrdd Gweithredol. 

12. Gweithredu fel Swyddog Adrodd Gwyngalchu Arian y Cyngor at ddibenion Rheoliadau 
Gwyngalchu Arian 2003, ac yn absenoldeb anallu'r Pennaeth Cyllid i weithredu, bydd 
y Rheolwr Cyfrifeg yn gweithredu fel Dirprwy Swyddog Adrodd Gwyngalchu Arian. 

13. Ar y cyd gyda'r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar, i atal yr hawl i’r corff 
llywodraethu gael cyllideb ddirprwyedig o dan amgylchiadau a ganiateir gan y 
ddeddfwriaeth. 

14. I benderfynu ar geisiadau am grantiau gwisg ysgol yn unol â pholisi'r Cyngor. 
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15. I sicrhau bod polisïau’n cael eu cadw'n ddiogel a gwneud hawliadau o dan yswiriant y 
Cyngor. 

16. Awdurdodi setliad yr holl hawliadau am iawndal boed gan denantiaid, gweithwyr y 
Cyngor neu aelodau eraill o'r cyhoedd lle mae honiadau o'r fath yn ganlyniad i ddifrod 
a achosir gan y Cyngor neu wasanaethau cysylltiedig, ac nid ydynt yn dod o dan 
yswiriant. 

17. I ardystio cytundebau o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cytundebau) 1997. 
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7 

PRIF SWYDDOG LLYWODRAETHU A CHWSMERIAID 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

1. I gyflawni rol Swyddog Monitro’r Cyngor. 

2. I osod sêl a chyflawni dogfennau ar ran y Cyngor. * 

3. I ddilysu Dogfennau ar gyfer Achosion Cyfreithiol.* 

4. I gyd-drafod, cwblhau a gweithredu unrhyw ddogfen neu gytundeb ar ran y Cyngor, 
sy'n ofynnol er mwyn rhoi effaith i unrhyw benderfyniad a wneir gan y Cyngor, y Bwrdd 
Gweithredol, Pwyllgor arall, Is-bwyllgor neu Prif Swyddog, boed a ydynt wedi’u 
hawdurdodi’n benodol gan benderfyniad o'r fath ai peidio. * 

5. I arfer swyddogaethau'r Cyngor sy'n ymwneud â chymeradwyo adeiladau ar gyfer 
priodasau dan Ddeddf Priodasau 1949 a Rheoliadau Priodasau (Adeiladau 
Cymeradwy) 1995, a chofrestru partneriaethau sifil o dan Ddeddf Partneriaeth Sifil 
2004 mewn ymgynghoriad â’r Aelod(au) Lleol. 

6. Diwygio dogfen Cyfansoddiad y Cyngor yn unol â phenderfyniadau'r Cyngor, y Bwrdd 
Gweithredol neu bwyllgorau ac i sicrhau cydymffurfiad â gofynion deddfwriaethol. 

I fod yn gyfrifol am: ** 

a) cynnal cofrestrau tir comin a lawntiau tref neu bentref; 
b) delio â phob mater sy'n gysylltiedig â'r cofrestrau gan gynnwys ceisiadau ag 

eithrio ceisiadau i gofrestru lawnt tref neu bentref newydd o dan Adran 15 o 
Ddeddf Comin 2006; a 

c) caniatáu ceisiadau i gofrestru lawnt tref neu bentref newydd o dan Adran 15 o 
Ddeddf Comin 2006 

Swyddogaethau Gweithredol 

8. I sefydlu a chynnal pob achos sifil, troseddol a gweinyddol, (gan gynnwys setlo 
hawliadau y tu allan i Lys) a gwrandawiadau tribiwnlysoedd o natur led-farnwrol (ac 
eithrio materion a ddirprwywyd yn benodol i Swyddog arall).* 

9. I gyflwyno pob Hysbysiad o dan Ddeddfau Cynllunio Gwlad a Thref nad ydynt fel arall 
wedi’u dirprwyo’n benodol.* 

10. Cadw cofnodion, gan gynnwys Cofnodion a Trawsgludiadau, Prydlesi, Morgeisi a 
gwarantau eraill.* 

11. Cyhoeddi gwarantau i'r Uchel Siryf i gyflwyno meddiant o eiddo a gynhwysir mewn 
Gorchmynion Prynu Gorfodol wedi’u cadarnhau, lle mae’r Cyngor wedi cyflwyno 
hysbysiad mynediad ond lle mae'r deiliaid wedi gwrthod caniatáu meddiant i'r Cyngor.* 

12. Cymryd yr holl gamau cyfreithiol priodol i sicrhau bod ‘sgwatwyr’ yn cael eu troi allan 
o eiddo Cyngor, hynny yw, unrhyw bersonau sy'n meddiannu eiddo o'r fath heb 
awdurdod y Cyngor ac yn groes i’w bolisïau sy'n llywodraethu gosod yr un fath, mewn 
ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Tai a’r Economi.* 
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13. Ffurfio Cytundebau gyda datblygwyr ar gyfer mabwysiadu mannau amwynder ar 
ystadau tai preifat.* 

14. I wneud cais i'r Llys am Waharddiad o dan ddarpariaethau Deddf Diogelwch Bwyd, 
1990, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio.* 

15. Cyhoeddi a chyflwyno’r Hysbysiadau canlynol o dan ddarpariaethau Deddf Tai, 1985 
sy'n gofyn i denantiaid gwblhau trafodion (Adrannau 140 a 141). * 

16. Ymgymryd â chwblhau’r holl ffurfioldebau cyfreithiol angenrheidiol mewn cysylltiad â 
gwaredu anheddau Cyngor ac i adfeddiannu anheddau Cyngor mewn achosion 
priodol, yn unol â darpariaethau Deddf Tai, 1985.* 

17. Gweithredu ar Adroddiadau yn ymwneud â diffygdalwyr morgeisi. * 

18. I gyflwyno’r holl hysbysiadau priodol mewn cysylltiad â'r Cynllun Rhenti i Forgeisi dan 
ddarpariaethau Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol, 1993.* 

19. I arfer y pwerau cyfarwyddo ar gael i'r Cyngor Bwrdeistref o dan Adran 77 Deddf 
Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus, 1994, a hefyd i wneud cwynion i Lys yr 
Ynadon ar ran yr Awdurdod o dan Adran 78 o'r Ddeddf. * 

20. I amrywio'r ffioedd sy'n daladwy o dan Ran VA o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 
(Mynediad at Wybodaeth) * 

21. I lofnodi contractau ar gyfer caffael a gwaredu buddiannau mewn tir yn unol â pholisi'r 
Cyngor. * 

22. I lofnodi a chyflwyno ceisiadau am wybodaeth o dan Adran 16 o Ddeddf Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau Amrywiol), 1976. * 

23. Cymeradwyo presenoldeb Aelodau mewn digwyddiadau datblygu Aelodau allanol lle 
mae'r rhain wedi'u cysylltu â Rhaglen Datblygu Aelodau y cytunwyd arni gan y Cyngor, 
mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd. 

24. Yn achos yr Aelod(au) a enwebwyd yn methu, mynychu cynadleddau, seminarau neu 
gyfarfodydd tebyg eraill, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Bwrdd Gweithredol (neu 
yn ei absenoldeb, yr Is-gadeirydd), i awdurdodi dirprwyon i fod yn bresennol yn eu lle. 

25. (i) Cymeradwyo ceisiadau am logi Siambr y Cyngor ac Ystafelloedd Pwyllgor. 

(ii) Cymeradwyo defnyddio'r cyfleuster fideo-gynadledda tu allan i oriau swyddfa 
mewn amgylchiadau eithriadol ac i drafod telerau arbennig ar gyfer defnydd o'r 
fath, ac ar gyfer cysylltiad â chynadleddau rhyngwladol, yn unol â chostau 
galwadau a gafwyd. 

(iii) Cynnig cyfraddau gostyngol o hurio a/neu hepgor yr holl daliadau mewn 
ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor, pan ystyrir bod hynny'n briodol. 

(iv) Cytuno diwygiadau yn y dyfodol i'r raddfa o daliadau mewn ymgynghoriad â'r 
Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

26. I ddelio â'r holl faterion sy'n gysylltiedig â gwrthdaro buddiannau sy’n ymwneud â 
throsglwyddo stoc. 
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27. I ddelio â gweinyddiaeth y cynllun bathodynau glas gwneud unrhyw benderfyniadau 
ynghlwm â hynny. 

28. Yn ogystal â chodi baneri’r Undeb a Chymru ar hyd yr amser, mewn ymgynghoriad 
ag Arweinydd y Cyngor, i roi cyfarwyddiadau ar gyfer codi’r faner neu’r baneri 
perthnasol ar Swyddfeydd y Cyngor ar achlysuron arwyddocaol, naill ai yn uchel mewn 
dathliad neu hanner mast fel y bo'n briodol. 

29. I fod yn gyfrifol am gyflawni'r dyletswyddau a osodir ar y Cyngor gan Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth 2000, Deddf Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Deddf 
Diogelu Data 1998. 

30. (i) I benderfynu a ellid atal gwybodaeth o dan eithriadau a gynhwysir yn Neddf 
Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 1998 neu Reoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 ar ran y Cyngor. *** 

(ii) Mewn ymgynghoriad â'r Rheolwr Gwybodaeth Gorfforaethol i weithredu fel 
'Person Cymwys' at ddibenion Adran 36 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. ** 

31. Cynyddu Graddfa Ffioedd yn flynyddol am Wasanaethau Cofrestru Anstatudol yn unol 
â mynegeio chwyddiant priodol. 

32. Paratoi a chynnal rhestr o’r swyddi hynny sy'n cael eu hystyried o fod â chyfyngiadau 
gwleidyddol o dan ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989. 

*yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid i weithredu, 
mae’r Pennaeth Gwasanaeth, Cyfreithiol, Democrataidd a Chofrestru neu Uwch 
Gyfreithiwr dynodedig yn cael ei awdurdodi i arfer y swyddogaethau hyn. 

**yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid i weithredu, 
mae’r Pennaeth Gwasanaeth, Cyfreithiol, Democrataidd a Chofrestru yn cael ei 
awdurdodi i arfer y swyddogaethau hyn. 

*** yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid i weithredu, 
neu ar gyfer hwylustod gweithredol, gellir arfer y dirprwyaethau hyn gan y Rheolwr 
Gwybodaeth Gorfforaethol neu’r Pennaeth Gwasanaeth, Cyfreithiol, Democrataidd a 
Chofrestru. 
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PRIF SWYDDOG TAI A’R ECONOMI 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

Dim 

Swyddogaethau Gweithredol 

I gael y pŵer i: 

1. Mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol a'r Aelod(au) Ward Lleol, i gytuno ar y telerau 
ar gyfer unrhyw gam caffael a/neu waredu tir ac adeiladau sy'n eiddo i’r Cyngor, neu’n 
cael eu defnyddio gan y Cyngor (yn cynnwys penderfyniad terfynol ar ffiniau), gyda 
darpar brynwyr a/neu werthwyr ac awdurdodi cwblhau trafodion.* 

2. I reoli cyfleusterau ac eiddo a ddefnyddir at ddibenion datblygu economaidd gan 
gynnwys ffatrïoedd, warysau, swyddfeydd, siopau, tir, marchnadoedd, siopau canol y 
dref a stad amaethyddol yn arbennig i awdurdodi: * 

(a) dewis a gwirio tenantiaid; 
(b) cyd-drafod a setlo termau ac awdurdodi'r gosodiadau; a 
(c) chytuno ar gonsesiynau ar unrhyw adeg yn ystod meddiannaeth tenant. 

3. I gyd-drafod a chytuno rhenti a thelerau eraill am drwyddedau tymor byr, hawddfreintiau 
a ffyrddfreintiau, gan gynnwys y rhai sy'n ofynnol yn statudol ar delerau y cytunwyd 
arnynt gan fformiwla statudol neu fel arall, yn amodol ar ymgynghoriad priodol gyda'r 
Aelod Arweiniol a'r Aelod(au) Lleol. * 

4. I gyd-drafod a chytuno ar gytundebau prydles gan gynnwys adolygiadau rhent ar eiddo 
a brydlesir gan y Cyngor, ac i'r Cyngor.* 

5. I brisio holl asedau eiddo'r Cyngor.* 

6. I brisio tir ac adeiladau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Chyrff Cyhoeddus eraill ar sail 
ennill ffioedd lle bo'n briodol.* 

7. I brisio eiddo am forgais neu grant ac ar gyfer dibenion cymeradwy eraill, gan gynnwys 
asedau eiddo pobl oedrannus sy'n mynd i ofal adran Gofal Cymdeithasol y Cyngor.* 

8. I bennu gwerth pob eiddo y mae Hysbysiad sy’n honni iddo arfer yr hawl i brynu yn dod 
i law o dan ddarpariaethau Rhan V o Ddeddf Tai 1985, ac i benderfynu ar ba delerau 
y bydd eiddo o'r fath yn cael ei waredu yn unol â darpariaethau Deddf Tai 1985.* 

9. I wneud taliadau am golli cartref o dan ddarpariaethau Deddf Iawndal Tir 1973 (swm a 
gyfrifwyd gan fformiwla statudol yn ymwneud â gwerth ardrethol).* 

10. Gwneud taliadau aflonyddu dan ddarpariaethau Deddf Iawndal Tir 1973.* 

11. I ddewis contractwyr i wneud gwaith mewn perthynas â gwahanol gategorïau o waith 
sy'n dod o fewn cylch gorchwyl yr Adran Tai a’r Economi a gweithredu ar ran cleientiaid 
eraill sy'n defnyddio'r adran ar gyfer gwaith o'r fath, yn unol â Rheolau Gweithdrefnau 
Contractau. 

12. Cymeradwyo, gweithredu a gweinyddu grantiau datblygu busnes a benthyciadau i 
fusnesau cymwys yn unol â thelerau ac amodau cynlluniau a gymeradwywyd, (gan 
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gynnwys grantiau ar gyfer hyfforddiant) ac i adennill grantiau a/neu fenthyciadau yn 
unol â’r telerau ac amodau hynny. 

13. Llofnodi ceisiadau am grant ar ran y Cyngor ar gyfer Partneriaethau Cymunedau yn 
Gyntaf a/neu i'r Cyngor ei hun fel Corff Cyflawni Arweiniol, fel y bo'n briodol. 

14. I ymrwymo i gontractau gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru 
(ac unrhyw gorff arall a noddir yn gyhoeddus) i ddarparu gwasanaethau sy'n cefnogi'r 
gwaith o gyflawni Strategaeth Ffyniant Economaidd gymeradwy’r Cyngor. 

15. Awdurdodi, monitro a gwerthuso grantiau i'r sector gwirfoddol sy'n hwyluso darpariaeth 
o Strategaeth Ffyniant Economaidd gymeradwy’r Cyngor. 

16. I gyflwyno ceisiadau i ddarparwyr yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol am gyllid 
ac i ddarparu gwasanaethau yn unol â thelerau'r darparwr cyllid. 

17. Awdurdodi cynnal marchnadoedd arbenigol megis Marchnadoedd Ffermwyr, 
Marchnadoedd Ffrengig, Marchnadoedd Cyfandirol a marchnadoedd tebyg eraill ar dir 
a reolir gan y Cyngor, mewn ymgynghoriad â'r aelod arweiniol ac aelodau lleol, fel y 
bo'n briodol. 

18. Mewn achos o gamymddwyn gan fasnachwr ar unrhyw farchnad, i gymryd camau 
disgyblu, gan gynnwys atal neu wahardd o'r farchnad os tybir bod hynny'n briodol, 
mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol. 

19. Awdurdodi a gweithredu digwyddiadau y mae’r Cyngor yn ei arwain neu’n cyfrannu ato, 
gan ddefnyddio incwm gwaith yr adran Tai a’r Economi (neu adrannau eraill lle bo’n 
berthnasol) a pryd comisiynwyd gan yr adran Llywodraethu a Chwsmeriad gan 
ddefnyddio’r gyllideb digwyddiadau corfforaethol, mewn ymgynghoriad â'r Aelod 
Arweiniol. 

20. Amrywio taliadau neu i gytuno ar becynnau hyrwyddo neu i gyflwyno mân daliadau 
newydd a gynlluniwyd i gyflenwi cost holl weithgareddau a chyfleusterau adran. 

21. Trefnu a chyflwyno rhaglenni adloniant a diwylliant a noddir gan y Cyngor drwy ei 
raglenni celfyddydau. 

22. Penderfynu a dyfarnu ceisiadau unigol am nawdd celfyddydau. 

23. Cymeradwyo oriau agor a gweithredol cyfleusterau o fewn cwmpas yr adran Tai a’r 
Economi (yn cynnwys y Ganolfan Groeso, Shopmobility a’r holl swyddfeydd lloeren 
eraill). 

24. Penderfynu ar geisiadau a darparu lle bo'n berthnasol, llaeth, prydau bwyd a lluniaeth 
yn unol â pholisi'r Cyngor. 

25. I reoli Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor. 

26. Trafod a chytuno rhenti ar gyfer gosod Canolfannau Cymunedol yn gylchol. 

27. Goruchwyliaeth gyffredinol o reolaeth y Canolfannau Cymunedol a’r Neuadd Goffa. 

Swyddogaethau Tai 
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28. Gorfodi'r pwerau a gynhwysir yn Neddf Safleoedd Carafanau 1968. 

29. Awdurdodi bod gwerthiant gorfodol o eiddo gwag o dan ddarpariaethau Rhan III Deddf 
Cyfraith Eiddo 1925 a Deddf Pridiannau Tir Lleol 1975 yn cael ei ddirprwyo i'r Pennaeth 
Tai, Gwarchod y Cyhoedd a'r Amgylchedd. 

30. Rhoi Tystysgrifau Cymeradwyo Gwaith a wnaed ar gyfer gwaith gwella, trwsio, newid 
ac addasu o dan Ran I Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996, gan gynnwys 
taliadau mewn rhandaliadau. 

31. Delio gyda'r holl faterion sy'n codi o geisiadau am grantiau o dan Ran 1 o Ddeddf 
Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996, yn cynnwys cymeradwyo a gwrthod ceisiadau, 
yn amodol ar ymgynghori â'r Prif Swyddog Cyllid mewn perthynas ag agweddau 
ariannol, ac i unrhyw ddyraniad ariannol sydd ar gael at y diben hwn mewn unrhyw un 
flwyddyn na ragorir arni. 

32. I ymdrin â phob agwedd ar gymeradwyo a thalu am waith nas rhagwelwyd uwchlaw 
terfynau y cytunwyd arnynt ar hyn o bryd, mewn perthynas â Grantiau Adnewyddu Tai. 

33. Ymgynghori â'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i ymdrin â materion yn codi o'r cynlluniau 
Benthyciad Gwella Sector Preifat a Benthyciad Lleoedd Llewyrchus yn Llawn Addewid, 
gan gynnwys cymeradwyo a gwrthod ceisiadau am fenthyciadau o dan y cynlluniau 
perthnasol. 

34. Gweinyddu’r gofrestr anghenion tai (rhestr aros, rhestr trosglwyddo ac ati). 

35. Gosod anheddau Cyngor ac i enwebu landlordiaid cymdeithasol eraill gan gynnwys 
gosodiadau dros dro nad ydynt yn sicr, ymgeiswyr ar y rhestr aros, trosglwyddiadau, 
cyfnewidiadau, gweithwyr allweddol, tenantiaethau wedi’u clymu a chynlluniau 
symudedd. 

36. (i) Gweinyddu swyddogaethau a chyfrifoldebau'r Cyngor tuag at y Digartref o dan 
ddarpariaethau Deddf Tai 1996. 

(ii) Ystyried a phenderfynu ar unrhyw geisiadau am adolygiad a dderbyniwyd gan y 
Cyngor yn unol ag Adran 202 o Ddeddf Tai 1996. 

(iii) Gwneud penderfyniadau o dan adran 160A o Ddeddf Tai 1996 mewn perthynas 
ag ymgeiswyr a ystyrir yn anaddas i fod yn denant. 

37. Llofnodi a chyflwyno pob hysbysiad perthnasol o dan Ddeddf Tai, 1985 (ac unrhyw 
Ddeddfau Tai perthnasol eraill) yn ymwneud â:-

 Lleoliad a chasglu rhenti a thaliadau 

 Amrywio telerau ac amodau tenantiaethau 

 Pob mater o dan gynllun Darpariaethau 'Hawl i Brynu' (nid wedi’u dirprwyo’n 
benodol fel arall) 

 Ymgynghori â thenantiaid 

 Hawl i Atgyweirio 

 Iawndal ar gyfer gwelliannau tenantiaid 

38. Llofnodi a chyflwyno’r holl Rybuddion perthnasol i Ymadael, Rhybuddion o Geisio 
Meddiant ac mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, 
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awdurdodi achosion cyfreithiol am Feddiant, Costau a Gwarantau Gweithredu ac i 
sicrhau bod tenantiaid Diogel a Chyflwyniadol yn cael eu troi allan o ganlyniad i:-

 Beidio â thalu rhent 

 Torri cytundeb tenantiaeth 

39. Cyflawni neu drefnu i gyflawni gwaith atgyweirio a chynnal a chadw'r holl eiddo sy'n 
eiddo i'r Cyngor o fewn y portffolio tai. 

40. Cyflawni neu drefnu i gyflawni atgyweiriadau, gwelliannau ac addasiadau yn unol â'r 
rhaglen Cyfalaf Tai neu amcangyfrifon refeniw. 

41. I reoli safle swyddogol y Cyngor ar gyfer llety Sipsiwn. 

42. Awdurdodi achos cyfreithiol am niwsans mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid a'r Aelodau Lleol. 

43. Awdurdodi Swyddogion Tai i arfer yr hawl i ymddangos yn y Llys Sirol dan Adran 60(2) 
o Ddeddf Llysoedd Sirol 1984. 

44. I gael gwared ar eiddo o fewn y portffolio tai a nodwyd fel gweddill i anghenion yr 
Awdurdod, gyda chytundeb yr Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor a'r Aelodau 
Lleol priodol. 

45. Mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, i ystyried a 
phenderfynu ar geisiadau i'r Cyngor ddefnyddio ei ddisgresiwn o ran ad-dalu'r disgownt o 
dan Ddeddf Tai 1985 (fel y'i diwygiwyd). 

46. Ystyried ac ymateb i gynnig rhybuddion a dderbyniwyd yn unol ag Adran 156A o Ddeddf 
Tai 1985 (fel y'i diwygiwyd) ar yr amod nad oes unrhyw gynnig yn cael ei dderbyn heb 
ymgynghori ymlaen llaw gyda Chadeirydd ac Is-Gadeirydd y Bwrdd Gweithredol, Aelod 
Arweiniol perthnasol ar gyfer materion tai a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh, ac wedi hynny i 
roi gwybod am y camau a gymerwyd o dan y ddarpariaeth hon i'r Bwrdd Gweithredol er 
gwybodaeth. 

47. Cymeradwyo gweithredu polisïau gosod lleol lle yr ystyrir bod hynny'n briodol, ar ôl 
ymgynghori â'r Pwyllgor Archwilio Tai a’r Amgylchedd, yr Aelodau Lleol perthnasol ac Aelod 
Arweiniol y Bwrdd Gweithredol Tai a Chynllunio. 

48. I arfer swyddogaethau o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003, ar ran y Cyngor 
yn rhinwedd ei swydd fel landlord, i ddelio ag achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

49. Adolygu penderfyniadau i geisio gorchymyn am feddiant o dai annedd a osodir o dan 
denantiaethau rhagarweiniol ac isradd, yn unol â Rheoliadau Tenantiaid Rhagarweiniol 
(Adolygiad) 1997 a Rheoliadau Tenantiaid Isradd (Adolygu Penderfyniadau) (Cymru) 2005. 

50. Mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol a'r Aelod Arweiniol perthnasol, cymeradwyo, lle na 
fydd unrhyw wrthwynebiadau, gynlluniau gwaredu yn y dyfodol yn unol â pholisi'r Cyngor ar 
gyfer y ffensys mewn gerddi cynllun agored ar stadau tai Cyngor. 

51. Yn dilyn ymgynghoriad gyda'r Aelod Arweiniol perthnasol a'r Aelod(au) lleol, i ddelio â'r holl 
faterion sy'n gysylltiedig â thorri cyfamodau sy'n effeithio ar eiddo a werthwyd o dan y 
cynllun 'Hawl i Brynu' trwy gyfrwng: 
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(i) gorfodi'r cyfamod, yn cynnwys achos gwaharddeb os oes angen, i atal gwaith 
adeiladu personol, neu 

(ii) cyd-drafod rhyddhau'r cyfamod wrth ystyried taliad ariannol. 

Yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i weithredu, gellir arfer y 
dirprwyaethau hyn gan: 

Pennaeth Gwasanaeth, Asedau - Dirprwyaethau  1 - 10 
Pennaeth Gwasanaeth, Adfywiad - Dirprwyaethau 11 - 27 
Pennaeth Gwasanaeth, Tai - Dirprwyaethau 28 - 51 
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PRIF SWYDDOG CYNLLUNIO A RHEOLEIDDIO 

Swyddogaethau Cynllunio a Rheoli Adeiladu 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

I gael y pŵer i: 

1. Mewn achosion lle: * 

(a) Nad oes sylwadau croes wedi'u derbyn; a 

(b). Bod gwrthwynebiadau wedi cael eu datrys drwy drafod a chyd-drafod. 

A. Cymeradwyo pob math o geisiadau a gyflwynwyd o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad 
a Thref 1990 ar yr amod eu bod:-

(i) yn cyd-fynd â darpariaethau'r cynllun datblygu priodol, canllawiau polisi 
mabwysiedig eraill neu friff datblygu 

(ii) yn cydymffurfio â'r holl safonau awdurdod lleol mabwysiedig perthnasol 

(iii) ym mhob achos y mae’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ystyried yn 
ddoeth i arfer ei awdurdod dirprwyedig, yn niffyg hynny bydd yn adrodd y mater 
i'r Pwyllgor. 

Ac eithrio 

(i) lle mae’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ei ystyried yn briodol yn unol 
â pholisïau a chanllawiau cynllunio, i gwblhau cytundebau ymlaen llaw sy’n 
sicrhau rheolaeth dros ddatblygiad neu gyfraniadau/gwaith ariannol er lles y 
gymuned ac 

(ii) i'r fath amodau y mae’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn barnu ei fod yn 
briodol ei osod ar y caniatâd grant. 

B Gwrthod pob math o geisiadau a gyflwynwyd dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 
lle mae'n fodlon bod y cynigion yn groes i ddarpariaethau'r cynllun datblygu priodol, 
canllaw polisi cynllunio a chylchlythyrau, nid yn cydymffurfio â safonau awdurdod lleol 
a fabwysiadwyd neu a fyddai’n groes i arferion cynllunio sefydledig a fyddai'n achosi 
niwed dangosadwy i fuddiant o bwysigrwydd cydnabyddedig.* 

Ar yr amod:-

(i) na fyddai'r penderfyniad yn gwrthdaro ag unrhyw sylwadau a dderbyniwyd o fewn 
y cyfnod ymgynghori. 

(ii) ym mhob achos y mae’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ei ystyried 
yn ddoeth i arfer ei awdurdod dirprwyedig, ac os methir hynny bydd yn 
adrodd y mater i'r Pwyllgor. 

(iii) bod yr Aelod(au) Lleol wedi cael eu hysbysu o'r bwriad i wrthod y cais. 

2. I BENDERFYNU fel y bo'n briodol ar y categorïau canlynol o ymgeiswyr, yn unol â’r 
Deddfau Cynllunio.* 
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Penderfyniadau ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio ai peidio mewn ymgynghoriad 
â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid 

3. I GYFLAWNI'R swyddogaethau canlynol: 

Apeliadau* 1. Cynnal apeliadau yn erbyn penderfyniadau'r 

Awdurdod Cynllunio Lleol 

Gorchmynion Cadw 1. I gychwyn, ac os nad oes gwrthwynebiadau wedi 

Coed** dod i law, i gadarnhau Gorchmynion Cadw Coed 
2. I ymdrin â hysbysiadau ar gyfer gwaith i goed 

mewn Ardaloedd Cadwraeth. Lle mae 
gwrthwynebiadau a'r bwriad yw caniatáu’r gwaith, 
arfer y pŵer hwn mewn ymgynghoriad â 
Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio. 

3. Penderfynu ar geisiadau am waith, gan gynnwys 
torri coed sy’n destun Gorchmynion Cadw Coed. 
Lle mae gwrthwynebiadau i dorri coed, a bod y Prif 
Swyddog o blaid caniatáu’r gwaith, arfer y pŵer 
hwn mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-
gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a’r Aelodau Lleol 
perthnasol. 

Trwyddedu Gweithredwyr I gyflwyno gwrthwynebiadau mewn ymgynghoriad â'r 

Cerbydau* Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a'r 

Aelod Lleol. 

Adeiladau Rhestredig* Penderfynu ar geisiadau am ganiatâd Adeilad 
Rhestredig ac eithrio ceisiadau sy’n dod o fewn y 
categorïau canlynol a fydd yn cael eu trosglwyddo i 
CADW gyda sylwadau ar ran y Cyngor:-

(a) sy'n cynnwys dymchwel; 

(b) y mae’n rhaid eu cyflwyno i Weinidogion Cymru yn 
unol â Rheoliad 9 o Reoliadau Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 
(Cymru) 2012; 

(c) yn ymwneud â gwaith sy'n effeithio ar y tu allan i 
Adeiladau Rhestredig Gradd II, lle byddai rhoi 
caniatâd yn groes i gyngor y Swyddog Cadwraeth 
Adeiladau a enwir neu, am ba bynnag reswm, ni fydd 
y Swyddog Cadwraeth Adeiladau a enwir yn gallu 
cynnig cyngor ar y cais hwnnw; neu 

(d) sy'n effeithio ar naill ai'r tu mewn neu’r tu allan i 
adeilad rhestredig Gradd I neu II (seren). 

2 Penderfynu ar geisiadau i ddymchwel adeiladau heb 
fod yn rhestredig mewn ardaloedd cadwraeth. 

3 Penderfynu ar geisiadau am gymorth grant, o fewn y 
canllawiau a osodwyd gan y Cyngor, mewn 
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perthynas ag adeiladau o ddiddordeb pensaernïol 
neu hanesyddol arbennig. 

4 Penderfynu ar geisiadau am gymorth grant, o fewn 
y canllawiau a osodwyd gan y Cyngor, mewn 
perthynas ag adeiladau o ddiddordeb pensaernïol 
neu hanesyddol arbennig.** 

4. Penderfynu ar geisiadau cyflawni amodau ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio.* 

5. Penderfynu ar geisiadau o dan Adran 96A o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar fân 
newidiadau i ganiatâd cynllunio presennol.* 

6. I ddelio â’r holl hysbysiadau amaethyddiaeth a choedwigaeth, ac ymateb iddynt, os yw 
gwrthwynebiadau yn dod i law ai peidio, o fewn y 28 diwrnod a ganiateir, mewn 
ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a'r Aelod(au) Lleol ar gyfer yr ardal dan 
sylw.* 

7. Penderfynu ar geisiadau caniatâd tybiedig o dan Ddeddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 
1990.* 

8. Penderfynu, yn dilyn hysbysiad, a fydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Cyngor i 
ddymchwel adeiladau nad ydynt yn cael eu diogelu eisoes gan ddeddfwriaeth adeilad 
rhestredig ac ardal gadwraeth, ac mewn achosion lle penderfynir bod angen 
cymeradwyaeth, i gymeradwyo'r cais, oni bai bod gwrthwynebiadau i'r cynnig wedi eu 
derbyn.* 

9. Penderfynu ar geisiadau am Dystysgrifau Cyfreithlondeb Defnydd neu Ddatblygiad 
Presennol a Thystysgrifau Cyfreithlondeb Defnydd neu Ddatblygiad Arfaethedig dan 
Adrannau 191 a 192 yn y drefn honno o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, mewn 
ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid.* 

10. Cyhoeddi Hysbysiadau Gorfodi o dan Adran 172 ac i amrywio a thynnu Hysbysiadau 
Gorfodi yn ôl o dan Adran 173A o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, ac i gyflwyno 
Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig ac i amrywio a thynnu Hysbysiadau o'r fath yn 
ôl o dan Adran 38 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 
1990, yn amodol ar ymgynghori ymlaen llaw gyda Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor 
Cynllunio, yr Aelod(au) Lleol a'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid.* 

11. I gyflwyno Hysbysiadau Torri Amodau o dan Adran 187A o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 
1990, yn amodol ar ymgynghori ymlaen llaw gyda Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor 
Cynllunio, yr Aelod(au) Lleol a'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid.* 

12. I gyflwyno:-

(i) Hysbysiadau Tramgwyddo Cynllunio o dan Adran 171C o Ddeddf Cynllunio Gwlad a 
Thref, 1990 ac i wrando a phenderfynu ar unrhyw sylwadau a wneir o ganlyniad.* 

(ii) Hysbysiadau Rhybydd Gorfodaeth o dan Adran 173ZA o Ddeddf Cynllunio Gwlad a 
Thref, 1990,* 

(iii) Hysbysiadau Atal Dros Dro o dan Adran 171E, F, G, H o Ddeddf Cynllunio Gwlad a 
Thref, 1990.* 
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13. I gyflwyno Hysbysiadau o dan Adran 215 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, o ran 
tir yn effeithio’n andwyol ar amwynder cymdogaeth (‘Hysbysiadau Tir Blêr’), yn amodol 
ar ymgynghori ymlaen llaw gyda Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, yr 
Aelod(au) Lleol a'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid.* 

14. Penderfynu ar geisiadau dan Reoliadau Gwrychoedd 1997.* 

15. Awdurdodi Swyddogion eraill i gael y pwerau mynediad o dan Adran 95 o Ddeddf Adeiladu 
1984 ac Adrannau 196A, 214B a 324 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990. 

16. I amrywio neu ddirymu Gorchmynion Cadw Coed yn amodol ar ymgynghori ymlaen llaw 
gydag Aelod(au) Lleol, a chael eu cytundeb.** 

Swyddogaethau Gweithredol 

17. I ddelio â Hysbysiadau Datblygu Telathrebu, ac ymateb iddynt, mewn ymgynghoriad â'r 
Cadeirydd a'r Aelod Lleol os derbynnir gwrthwynebiadau ai peidio.* 

18. I gymeradwyo neu wrthod yr holl gynlluniau sy'n cydymffurfio neu nad ydynt yn 
cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu sydd mewn grym ar y pryd neu Ddeddf Adeiladu 
1984.*** 

19. Trefnu ar gyfer diogelu neu ddymchwel strwythurau peryglus, gan gynnwys cyflwyno 
Hysbysiadau dan Adran 78 o Ddeddf Adeiladu 1984.*** 

20. I gyflwyno Hysbysiadau o dan Ddeddf Adeiladu 1984 ac Adran 16 o Ddeddf Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.*** 

21. Apelio yn erbyn hysbysiad sydd angen gwaith o dan Adran 102 Deddf Adeiladu 1984. 

22. I roi caniatâd i adeiladu dros garthffosydd.*** 

23. Trefnu a chymeradwyo rhifo tai ac enwi strydoedd.*** 

24. Cyflwyno’r dystysgrif gwblhau safonol a gymeradwywyd gan y Cyngor sy’n ardystio bod 
y gwaith yn unol â'r Rheoliadau Adeiladu.*** 

25. Trafod a sefydlu’r Rheolaeth Adeiladu briodol a Ffioedd Cyngor Cyn Gwneud Cais 
Cynllunio mewn ymateb i rymoedd y farchnad.*** 

26. I gymryd camau gorfodi mewn perthynas â diffyg cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu 
sydd mewn grym ar y pryd.*** 

27. Awdurdodi Swyddogion eraill i gael y pwerau mynediad o dan 
(i) Adran 95 o Ddeddf Adeiladu 1984; 
(ii) Adran 214B a 324 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990; 
(iii) Adran 88 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth), 

1990; ac 
(iv) Adran 36 o Ddeddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus), 1990. 

28. I benderfynu a yw datblygiadau arfaethedig angen Asesiad Effaith Amgylcheddol, gan 
gynnwys penderfyniadau ynghylch a oes angen datganiadau amgylcheddol a rhoi 
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safbwyntiau sgrinio a chwmpasu, dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effaith 
Amgylcheddol) (Cymru) 2017, ar ôl ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ac wedi 
rhoi gwybod i'r Aelodau Lleol perthnasol.* 

29. Penderfynu a yw datblygiadau arfaethedig angen Asesiadau Priodol a rhoi safbwyntiau 
barn ar brofion o arwyddocâd tebygol, o dan Gyfarwyddeb Cynefinoedd Ewropeaidd 
1992, Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, & c.) 1994 ac unrhyw 
ddeddfwriaeth/rheoliad cysylltiedig, yn dilyn ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor 
Cynllunio a'r Aelodau Lleol perthnasol.** 

30. Adolygu’r swm gohiriedig sy'n daladwy yn flynyddol, am gynnal a chadw mannau 
agored cyhoeddus yn y dyfodol mewn datblygiadau tai newydd ac i osod swm newydd 
os ystyrir hynny’n briodol. 

31. I wneud yr holl drefniadau angenrheidiol i sefydlu a chynnull cyfarfodydd o’r Panel 
Dylunio ac ehangu aelodaeth y Panel fel yr ystyrir yn briodol.** 

32. I ddiweddaru o bryd i'w gilydd: 

(a) Lluosyddion a Chyfraniadau Cost Adeiladu fel y dangosir yn Nodyn Cyfarwyddyd 
Cynllunio Lleol cymeradwy'r Cyngor ar Gyfraniadau Datblygwyr i Ysgolion yn unol 
â chyngor y Llywodraeth;** a’r 

(b) rhestr o ysgolion sydd â phrinder presennol o leoedd yn seiliedig ar Gynllun 
Trefniadaeth Ysgolion Wrecsam.** 

33. Arfer holl swyddogaethau'r Cyngor mewn perthynas â gwrychoedd uchel dan 
ddarpariaethau Rhan 8 o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 ac unrhyw 
Reoliadau a wnaed dan y ddeddf honno, gan gynnwys awdurdod i godi tâl am y ffi uchaf 
a ganiateir o dan y Rheoliadau perthnasol mewn cysylltiad â chwynion a wneir i'r 
Cyngor, neu unrhyw gyfradd ostyngol yn unol â pholisïau'r Cyngor.** 

34. Ymateb i'r canlynol mewn perthynas â phrosiectau isadeiledd cenedlaethol 
arfaethedig yn unol â Deddf Cynllunio 2008 (fel y'i diwygiwyd a rheoliadau 
cysylltiedig):-

(a) Ymgynghori ar ddatganiad yr hyrwyddwr o ymgynghori cymunedol;* 

(b) cais am sylwadau ar ddigonolrwydd ymgynghoriad yr hyrwyddwr;* 

(c) gofyn am sylwadau ar farn gwmpasu Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb.* 

35. Gweithredu fel Cofrestrydd Pridiannau Tir Lleol.** 

36. I adolygu ffioedd a godir ar gyfer chwiliadau lleol ac i wneud newidiadau o'r fath i'r 
ffioedd yr ystyrir yn briodol o bryd i'w gilydd. 

Swyddogaethau Rheoleiddio 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

37. I arfer pwerau mewn cysylltiad â chofrestru gweithredwyr achub cerbydau modur o dan 
Ddeddf Cerbydau (Troseddau) 2001. **** 
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38. Cyflawni unrhyw swyddogaeth sy'n ymwneud â rheoli llygredd neu reoli ansawdd aer. **** 

39. Cymeradwyo rhoi trwyddedau o dan Ddeddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol, 1847 a 
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 Rhan II, o ran cerbydau hacni a 
cherbydau hurio preifat, gweithredwyr a gyrwyr yn unol â pholisïau'r Cyngor ac i weithredu 
fel swyddog awdurdodedig y Cyngor ar gyfer diben Rhan II o'r Ddeddf.**** 

40. Gwrthod ceisiadau ar gyfer Trwyddedau Cerbyd Hurio Preifat. **** 

41. Atal neu ddirymu trwydded i yrru cerbydau hacni neu gerbydau hurio preifat os mae’n 
ymddangos o fudd i ddiogelwch y cyhoedd i atal neu ddirymu’r drwydded yn ddi-oed; 
mewn pob achlysur o ddefnydd y pŵer hwn rhaid adrodd i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor 
Trwyddedu Amgylcheddol. **** 

42. Penderfynu ar geisiadau am drwyddedau o dan ddarpariaethau Deddf Trwyddedu 2003 i 
gynnal adloniant rheoledig a threfnu rheoliadau ac amodau yn ymwneud â thrwyddedau o'r 
fath, mewn ymgynghoriad ag Aelodau Lleol.**** 

43. Gwrthod ceisiadau am drwyddedau i gynnal adloniant rheoledig mewn perthynas ag eiddo 
nad ydynt wedi’u dyrchafu i'r safonau sy'n ofynnol mewn perthynas â rhagofalon tân.**** 

44. Gorfodi darpariaethau Deddf Trwyddedu 2003 mewn perthynas â gwerthu alcohol 
blant.**** 

45. Mewn ymgynghoriad â Chadeirydd neu Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol, 
i gymeradwyo pob hysbyseb i'w harddangos ar Gerbydau Hacni Wrecsam.**** 

Swyddogaethau o dan y Ddeddf Trwyddedu 2003: 

46. Cymeradwyo'r holl geisiadau i roi tystysgrif trwydded eiddo neu tystysgrif eiddo clwb yn unol 
â Deddf Trwyddedu 2003 lle nad oes unrhyw sylwadau perthnasol.**** 

47. Cymeradwyo pob cais yn unol â Deddf Trwyddedu 2003 am drwydded bersonol, amrywiad 
goruchwyliwr eiddo dynodedig neu hysbysiadau a roddir mewn perthynas â gweithgaredd 
yn digwydd o dan awdurdod hysbysiad digwyddiad dros dro lle nad oes gwrthwynebiad gan 
yr heddlu.**** 

48. Penderfynu ar yr holl geisiadau i’w symud fel goruchwyliwr dynodedig eiddo.**** 

49. Penderfynu a ddylai Gwrandawiad ddigwydd yn unol â Deddf Trwyddedu 2003 os bydd yr 
holl bartïon yn cytuno nad yw Gwrandawiad yn angenrheidiol.**** 

50. Gofyn am wybodaeth gan barti i egluro pwynt i'w ystyried mewn Gwrandawiad yn unol â 
Deddf Trwyddedu 2003, Rheoliadau (Gwrandawiadau) 2005.**** 

Swyddogaethau o dan Ddeddf Gamblo 2005: 

51. I benderfynu'r ceisiadau canlynol lle nad oes unrhyw sylwadau yn cael eu derbyn neu pan 
fydd sylwadau’n cael eu tynnu'n ôl:**** 

• Cais am Drwydded Eiddo 
• Cais am amrywiad i drwydded 
• Cais am ddatganiad dros dro 
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• Cais am drwyddedau peiriannau clwb/hapchwarae clwb 

52. Penderfynu ar y materion canlynol:**** 

• Cais am drwyddedau ac eithrio trwyddedau peiriannau clwb/hapchwarae clwb 
• Canslo trwyddedau peiriannau hapchwarae eiddo trwyddedig 
• Ystyried rhybudd defnydd dros dro 

53. Penderfynu ar geisiadau am drosglwyddo trwydded lle na dderbynnir sylwadau gan y 
Comisiwn Hapchwarae.**** 

54. I bennu ffioedd yn unol ag Adran 212 o Ddeddf Gamblo 2005 mewn ymgynghoriad ag 
Arweinydd y Cyngor.**** 

55. I lofnodi a chyflwyno ceisiadau am wybodaeth o dan Adran 16 o Ddeddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol), 1976 ynghylch unrhyw swyddogaeth o fewn cymalau’r Adran 
Cynllunio a Rheoleiddio ond ddim i atal y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid sydd 
â’r un swyddogaeth. **** 

Swyddogaethau Gweithredol 

I gael pŵer i :-

56. Awdurdodi holl swyddogion Adran yr Amgylchedd a Chynllunio yn ysgrifenedig, neu 
asiantiaid/contractwyr a all o bryd i'w gilydd gael eu cyflogi i gyflawni'r dyletswyddau a’r 
swyddogaethau penodol a ddirprwyir i Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio, yn amodol ar 
swyddogion o'r fath yn meddu ar gymwysterau addas i gyflawni’r dyletswyddau a’r 
swyddogaethau hynny.**** 

57. Gynnal arolygiadau, ymchwiliadau, cyfweliadau, samplo, gwaharddiadau, atafaeliadau, 
cadw, cofnodi, cyflwyno hysbysiadau, (gan gynnwys hysbysiadau atal dros dro), cyhoeddi 
hysbysiadau cosb/hysbysiadau cosb benodedig, hysbysiadau, hepgoriadau, 
trosglwyddiadau, awdurdodiadau, trwyddedu, cofrestriadau, achosion cyfreithiol ac i osod 
ffioedd a thaliadau fel sydd o fewn maes Adran yr Amgylchedd a Chynllunio o dan y 
ddeddfwriaeth sy'n berthnasol iddi a nodir isod, ynghyd ag unrhyw reoliadau perthynol neu 
unrhyw ddeddfwriaeth israddol a wnaed oddi tani neu drwy arfer pwerau a gyflwynwyd, ac 
unrhyw ddiwygiadau neu ychwanegiadau iddi ac i arfer yr holl bwerau a dyletswyddau 
perthnasol eraill, gan gynnwys pwerau mynediad a ddarperir o dan ddeddfwriaeth o'r 
fath.**** 

Deddfwriaeth 

Deddf Asiantaethau Llety, 1953 
Deddf Gweinyddu Cyfiawnder, 1970 
Deddf Cynnyrch Amaethyddiaeth (Graddio a Marcio), 1928 
Deddf Amaethyddiaeth (Darpariaethau Amrywiol), 1968, 1972 ac 1976b 
Deddf Amaethyddiaeth, 1970 
Deddf Sefydliadau Lletya Anifeiliaid, 1963 
Deddf Iechyd a Lles Anifeiliaid, 1984 
Deddf Iechyd Anifeiliaid, 1981 
Deddf Iechyd Anifeiliaid 1998 
Deddf Iechyd Anifeiliaid 2002 
Deddf Lles Anifeiliaid 2006 
Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 
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Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 
Deddf Gwrthderfysgaeth, Trosedd a Diogelwch 2001 
Deddf Diogelu Anifeiliaid 2000 
Deddf Bancio, 1987 
Deddf Bridio Cŵn, 1973 a 1991 
Deddf Adeiladu, 1984 
Deddf Enwau Busnes, 1985 
Deddf Canser, 1939 
Deddf Safleoedd Carafannau a Rheoli Datblygu, 1960 
Deddf Seliwloid a Ffilm Sinematograffig, 1922 
Deddf Plant a Theuluoedd, 2014 
Deddf Plant a Phobl Ifanc, 1933 
Deddf Plant a Phobl Ifanc (Amddiffyn rhag Tybaco), 1991 
Deddf Dydd Nadolig (Masnachu), 2004 
Deddf Sinemâu, 1985 
Deddf Aer Glân, 1993 
Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 
Deddf Newid Hinsawdd 2008 a Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010 

Deddf Cwmnïau, 1985 
Deddf Cwmnïau, 2006 
Deddf Credyd Defnyddwyr, 1974 
Deddf Credyd Defnyddwyr, 2006 
Deddf Hawliau Defnyddwyr, 2015 
Deddf Gwarchod Defnyddwyr 1987 
Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 
Deddf Rheoli Llygredd, 1974 
Deddf Rheoli Llygredd (Diwygio), 1989 
Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau, 1988 
Deddf Hawlfraint, Etc a Nodau Masnach (Troseddau a Gorfodi), 2002 
Deddf Gwasanaethau Cyfreithiol a Llys, 1990 
Deddf Ymgeisiau Troseddol, 1981 
Deddf Cyfiawnder Troseddol, 1988 
Deddf Cyfiawnder a Heddlu 2001 (Hysbysiadau Cau) 
Deddf Bwa Croes, 1987 
Deddf Rheoli Tollau Thramor a Chartref, 1979 
Deddf Cŵn Peryglus, 1991 
Deddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus, 1976 
Deddf Datblygu Twristiaeth, 1969 
Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 
Deddf Cŵn, 1906 
Deddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996 
Deddf Diwygio Addysg, 1988 
Deddf Arbed Ynni, 1981 
Deddf Ynni, 1976 

Deddf Ynni 2011 
Deddf Menter 2002 
Deddf Diogelu'r Amgylchedd, 1990 
Deddf yr Amgylchedd, 1995 
Deddf Gwybodaeth Diogelwch ac Amgylcheddol, 1968 
Rheoliadau Diogelu’r Amgylchedd (Microbelenni)(Cymru), 2018 
Deddf Gwerthwyr Tai, 1979 
Deddf y Cymunedau Ewropeaidd, 1972 
Deddf Ffrwydron, 1875 a 1923 
Deddf Ffrwydron (Oedran Prynu), 1976 
Deddf Ffatrïoedd, 1961 
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Deddf Masnachu Teg, 1973 
Deddf Cemegau Fferm a Gardd, 1967 
Deddf Arfau Tanio 1968 
Deddf Tân Gwyllt, 1951 
Deddf Tân Gwyllt, 2003 
Deddf Diogelwch Tân a Diogelwch Mannau Chwaraeon 1987 
Deddf Gwasanaethau Ariannol a Marchnadoedd 2000 
Deddf Bwyd, 1984 
Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 
Deddf Diogelwch Bwyd, 1990 
Deddf Bwyd a Diogelu'r Amgylchedd, 1985 
Deddf Ffugiadau a Drwgfathu, 1981 
Deddf Twyll 2006 
Deddf Gamblo 2005 
Deddf Cŵn Gwarchod, 1975 
Deddf Dilysnodau 1973 
Deddf Iechyd 2006 (fel y’i newidiwyd) 
Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc, 1974 
Mesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Cymru), 2009 
Deddf Hur Bwrcas 1964 
Deddf Tai 1985 (fel y'i newidiwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai, 1989) 
Deddf Tai 1996 
Deddf Tai 2004 
Deddf Tai 2014 
Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio, 1996 
Deddf Broceriaid Yswiriant (Cofrestru), 1977 
Deddf Cwmnïau Yswiriant, 1982 
Deddf Sylweddau Meddwol (Cyflenwi), 1985 
Deddf Cyllyll, 1997 
Deddf Cyfraith Eiddo (Darpariaethau Amrywiol), 1989 
Deddf Gwasanaethau Cyfreithiol, 2007 
Deddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 
Deddf Trwyddedu 2003 
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol), 1976 ac 1982 (fel y'i diwygiwyd) 
Deddf Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2006 
Deddf Llysoedd Ynadon, 1980 
Deddf Cyfathrebu Maleisus, 1988 
Deddf Llysoedd Ynadon, 1980 
Deddf Meddyginiaethau, 1968 
Deddf Mwyngloddiau a Chwareli, 1954 
Deddf Mwyngloddiau a Chwareli (Tomenni) 1969 
Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 
Deddf Arwerthiannau Ffug, 1961 
Deddf Sŵn Beiciau Modur, 1987 
Deddf Cerbydau Modur (Cyfarpar Diogelwch i Blant), 1991 
Deddf Cymorth Gwladol 1948 
Deddf Cymorth Gwladol (Diwygio) 1951 
Deddf Sŵn, 1996 
Deddf Sŵn a Niwsans Statudol, 1993 
Deddf Asiantaethau Nyrsys, 1957 
Deddf Safleoedd Swyddfeydd, Siopau a Rheilffyrdd, 1963 
Deddf y Symbol Olympaidd etc (Amddiffyn) 1995 
Deddf Optegwyr, 1989 
Deddf Anifeiliaid Perfformio (Rheoliadau), 1925 
Deddf Anifeiliaid Anwes, 1951 
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Deddf Petrolewm (Crynhoi), 1928 
Deddf Iechyd Planhigion, 1967 
Deddf Gwenwynau, 1972 
Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 
Deddf Prisiau, 1974 a 1975 
Deddf Atal Difrod gan Blâu, 1949 
Deddf Camddisgrifiadau Eiddo, 1991 
Deddf Diogelu Anifeiliaid, 1911 a 1934 
Deddf Diogelu Anifeiliaid 2000 
Deddf Diogelu Anifeiliaid (Diwygiad), 1954 
Deddf Diogelu Anifeiliaid (Anesthetyddion), 1954 
Deddf Diogelu Rhag Tenynnau Creulon, 1988 
Deddf Diogelu Rhag Troi Allan, 1977 
Deddf Sylweddau Seicoweithredol 2016 
Deddfau Iechyd Cyhoeddus 1875, 1936 a 1961 
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau), 1984, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 2008 
Deddf Iechyd (Cymru) 2017 
Deddf Cerrig Llorio a Deunyddiau Llanw Eraill 1951 
Deddf Gwaredu Sbwriel (Amwynder) 1978 
Deddf Dyluniadau Cofrestredig 1949 
Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 
Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.)(Cymru) 2019 
Deddfau Sefydliadau Marchogaeth, 1964 a 1970 
Deddf Traffig y Ffyrdd (Darpariaeth Canlyniadol), 1988 
Deddf Traffig y Ffyrdd (Cerbydau Tramor), 1972 
Deddf Traffig y Ffyrdd, 1988 a 1991 
Deddf Troseddwyr Traffig y Ffyrdd, 1988 
Deddf Diogelwch Meysydd Chwaraeon 1975 
Deddf Whisgi’r Alban, 1988 
Deddf Delwyr Metel Sgrap, 2013 
Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010 
Deddf Lladd Dofednod, 1967 
Rheoliadau Mangreoedd Di-Fwg etc (Cymru) 2007 
Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 
Rheoliadau Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 (Cymru) 2011 
Deddf Cyfreithwyr, 1974 
Deddf Masnachu Dydd Sul, 1994 
Deddf Telathrebu, 1984 
Deddf Theatrau, 1968 
Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 
Rheoliadau TSE (Cymru) 2002 (Fel y'i diwygiwyd) 
Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Dod o Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) 1996 (Fel y'i diwygiwyd) 
Deddf Hysbysebu a Hyrwyddo Tybaco 2002 
Deddf Lleihau Troseddu Treisgar 2006 
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009 
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2011 
Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 
Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) 2009 
Rheoliadau Amddiffyn rhag Tybaco (Gwerthiannau o Beiriannau Gwerthu) (Cymru) 2011 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Pwerau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2010 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Gorchmynion Rhan 2A) (Cymru) 2010 
Deddf Dwyn, 1968 a 1978 
Deddf Cyfrannau Cyfnodol, 1992 
Deddf Hysbysebu a Hybu Tybaco, 2002 
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Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol, 1847 
Deddf Disgrifiadau Masnach, 1968 
Deddf Nodau Masnach, 1994 
Deddf Cynrychiolaeth Masnachu (Personau Anabl), 1958 a 1982 
Deddf Cynlluniau Masnachu, 1996 
Deddf Stampiau Masnachu, 1964 
Deddf Trafnidiaeth, 1982 
Deddf Nwyddau a Gwasanaethau na ofynnwyd amdanynt, 1971 (fel y'i diwygiwyd) 
Deddfau Nwyddau a Gwasanaethau na ofynnwyd amdanynt, 1971 a 1975 
Deddf Recordiadau Fideo, 1984 
Deddf Cerbydau (Trosedd), 2001 
Deddf Cerbydau (Tollau), 1971 
Deddf Dŵr, 1989 
Deddf y Diwydiant Dŵr, 1991 
Deddf Pwysau a Mesurau ac ati, 1976 
Deddf Pwysau a Mesurau, 1985 
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad, 1981 
Deddfau Pobl Ifanc (Cyflogaeth), 1938 a 1964 
Deddf Trwyddedu Sŵau, 1981 

58. Trefnu claddedigaethau o dan Adran 46 Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau), 1984. 

59. Sicrhau penodiad person â chymwysterau addas a fydd yn cael eu dynodi yn Brif Arolygydd 
Pwysau a Mesurau ar gyfer yr Awdurdod.**** 

60. Mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, i awdurdodi a dechrau 
achos cyfreithiol mewn perthynas â’r materion hynny y mae gan y Prif Swyddog gyfrifoldeb 
gweithredol.**** 

61. Enwebu eraill i fynd gyda swyddogion wrth gyflawni eu dyletswydd, fel y darperir yn y 
ddeddfwriaeth berthnasol.**** 

62. Awdurdodi rhoi trwyddedau mewn perthynas ag arwerthiannau cist car a gwerthiannau 
tebyg eraill, lle mae ceisiadau o'r fath o natur elusennol, ar ôl ymgynghori â'r Aelod 
Lleol.**** 

63. Cyhoeddi Amrywiadau o Awdurdodiadau a Thrwyddedau Amgylcheddol o dan Adrannau 
10 a 11 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd, 1990 a’r Rheoliadau Thrwyddedau Amgylcheddol 
2010, nad ydynt yn cynnwys newid sylweddol mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol.**** 

64. Gweithredu fel Swyddog yr Awdurdod Cartref ar gyfer y Cyngor.**** 

65. Cynnal cofrestrau o Drwyddedau a roddwyd ac i gymeradwyo rhoi trwyddedau dan y 
Deddfau canlynol:- **** 

Deddf yr Heddlu, Ffatrïoedd ac ati (Darpariaethau Amrywiol) 1916 
a Deddf Casgliadau o Dŷ i Dŷ, 1939 (Casgliadau o Dŷ i Dŷ a Strydoedd) 

Deddf Trwyddedu 2003 
Deddf Gamblo 2005 
Deddf Hypnotiaeth, 1952 
Deddf Elusennau 1992 (neu ddeddfwriaeth arall a all gymryd lle neu ddisodli Deddf o'r 
fath). 
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66. Penodi Swyddogion Priodol/Swyddogion Priodol yn eilydd, ar gyfer materion meddygol o 
dan bob adran o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 a rheoliadau 
cysylltiedig.**** 

67 Penodi Swyddogion fel Arolygwyr o dan Adran 19 (1) o'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y 
7Gwaith, etc. 1974.**** 

68. Arfer holl bwerau a dyletswyddau Awdurdod Lleol o dan Ddeddf Delwyr Metel Sgrap 2013, 
ac eithrio Is-bwyllgor o dri Aelod o'r Bwrdd Gweithredol, i gynnwys yr Aelod Arweiniol 
perthnasol a fydd fel arfer yn cadeirio'r Is-bwyllgor, i benderfynu ar geisiadau am drwydded 
neu amrywio neu ddirymu trwydded os yw'r ymgeisydd neu'r trwyddedai wedi gofyn am y 
cyfle i wneud sylwadau llafar mewn ymateb i hysbysiad a roddir yn unol â Pharagraff 7(i) o 
Atodlen 1 Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013. **** 

69. Mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol perthnasol, i osod y ffioedd ar gyfer ceisiadau o 
dan Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013. 

Yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio i weithredu, neu ar gyfer 
hwylustod gweithredol, gellir arfer y dirprwyaethau hyn gan: 

* a ** Pennaeth Gwasanaeth, Rheoli Cynllunio neu Polisi Cynllunio neu Pennaeth 
Gwasanaeth, Rheoli Cynllunio neu Polisi Cynllunio 

*** Y Pen Syrfëwr Rheoli Adeiladu 
**** Pennaeth Gwasanaeth, Gwarchod y Cyhoedd 
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PRIF SWYDDOG GOFAL CYMDEITHASOL  
 
 
Dynodiad neu  ddirprwyad ga n y  Cyngor  
 
1.  Gweithredu fel  Cyfarwyddwr  Statudol  Gwasanaethau Cymdeithasol  y  Cyngor  yn unol  

ag  Adran  6  o Ddeddf  Gwasanaethau Cymdeithasol  Awdurdodau Lleol  1970,  mewn  
perthynas â swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol  y  Cyngor.  

 
Swyddogaethau Gweithredol  

 
Gofal  Cymdeithasol  i  Oedolion  

 
2.  Cyflawni  Gwasanaethau Cymdeithasol  Personol  i  Oedolion  yn strategol  a  gweithredol  

a/neu eu  diogelu  gan  y  Cyngor.  
 

  Gwasanaethau oedolion,  gan  gynnwys iechyd meddwl,  anableddau dysgu,  pobl  
hŷn, anableddau corfforol;  

  Perfformiad  a Rheolaeth  Ariannol,  yn cynnwys cwynion  a sylwadau  sy'n ymwneud  
â gwasanaethau cymdeithasol  personol  i  oedolion;  

  Gwasanaethau cymorth,  gan  gynnwys Adnoddau Dynol;  

  Gweithio mewn Partneriaeth a  rhyngasiantaethol;  

  Comisiynu  a chontractio ar draws yr  holl  wasanaethau.  
 
3.  Yn benodol,  i  arfer  y  swyddogaethau hynny  o'r  Cyngor  sy'n ymwneud  â gwasanaethau  

cymdeithasol  personol  i  oedolion  o dan Adrannau priodol  y  Deddfau  canlynol  fel  y'u  
diwygiwyd neu y  cawsant  eu  hailddeddfu.  

 

  Deddf Cymorth Gwladol  1948  

  Deddf Personau  Anabl  (Cyflogaeth)  1958  

  Deddf Gwasanaethau Iechyd ac Iechyd y  Cyhoedd 1968  

  Deddf Cleifion  Cronig  a  Phersonau  Anabl  1970  

  Deddf Budd-daliadau  Atodol  1976  

  Deddf Iechyd Meddwl  1983  

  Deddf Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  a Dyfarniadau  Nawdd  Cymdeithasol  
1983  

  Deddf Iechyd y  Cyhoedd  (Rheoli  Clefydau) 1984  

  Deddf Tai  1985  

  Deddf Personau  Anabl  (Gwasanaethau, Ymgynghori  a Chynrychioli)  1986  

  Deddf y  Gwasanaeth Iechyd Gwladol  a Gofal  Cymunedol  1990  

  Deddf Cyfiawnder Troseddol  1991  

  Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol  1992  

  Deddf Gofalwyr  (Cydnabyddiaeth a Gwasanaethau) 1995  

  Deddf Iechyd 1999  

  Deddf Llywodraeth Leol  2000  

  Deddf Safonau  Gofal  2000  

  Deddf Iechyd a Gofal  Cymdeithasol  2001   

  Deddf Mewnfudo,  Lloches a Chenedligrwydd  2002  

  Deddf Gofalwyr  a Phlant  Anabl  2000  

  Deddf Gwasnaethau Cymdeithasol  a  Llesiant  (Cymru) 2014  
 
4.  Gweinyddu’r  holl  daliadau  a godir  mewn perthynas â gwasanaethau  cymdeithasol  

personol  ar  gyfer  oedolion gan  gynnwys hepgor  taliadau.  
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5.  Darparu gwelliannau ac addasiadau  i  gartref  person anabl  o  dan  adran 2(1)(e)  o  
Ddeddf  Cleifion  Cronig  a  Phersonau  Anabl  1970.  

 
6.  Mewn ymgynghoriad  â'r  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a Chwsmeriaid, i  gychwyn achos 

mewn Llys neu  Dribiwnlys arall  o  dan  y  Deddfau  canlynol  fel  y'i  diwygiwyd neu y’i  hail-
ddeddfwyd.  

 

  Deddf Cymorth Gwladol  1948  Adran 47  a  56(3)  

  Deddf Iechyd Meddwl  1959  Adran 131  

  Deddf Iechyd Meddwl  1983  Adran 29  a  30,  Rhan V ac Adran   130  

  Deddf Iechyd a  Gwasanaethau  Cymdeithasol  a  Dyfarniadau  Nawdd  Cymdeithasol  
1983  Adran 22  

  Deddf Galluedd  Meddyliol  2005  Rhan 2  
 
 Unrhyw  swyddogaeth arall  y  Cyngor mewn perthynas â  darparu gwasanaethau  

cymdeithasol  personol  i  oedolion,  sy'n cynnwys cais i  Lys neu Dribiwnlys arall  gan  
gynnwys erlyn troseddau,  neu sy'n  gofyn am  weithredu unrhyw  ddogfen  sy’n weithredol  
yn gyfreithiol.  

 
7.  I  oruchwylio’r  broses  gwynion  yn ffurfiol,  yn unol  â  Rheoliadau  Gweithdrefn  Gwynion  y  

Gwasanaethau Cymdeithasol  (Cymru) 2014,  a Rheoliadau  Gweithdrefn  Sylwadau  
(Cymru)  2014.  Bydd  hyn yn cynnwys cytuno ar  estyniadau  i  amserlen  ac ymateb  i  
ymchwiliadau  i  gwynion  ffurfiol.  

 
8.  I  gynhyrchu  a chyhoeddi  adroddiad  cwynion  blynyddol  a fydd  yn cael  ei  ystyried  gan  y 

Pwyllgor Craffu  priodol  ac ar  gael  i  AGC  i’w  arolygu.  
 
9.  Penderfynu  ar dderbyn personau  i  Warcheidiaeth y  Cyngor o dan Adran 7 a 37  o  

Ddeddf  Iechyd Meddwl  1983.  
 
10.  Cymeradwyo pecyn Gofal  yn y  Gymuned  sy’n fwy  na  chost  gros  Lleoliadau  Preswyl  ar 

gyfer  categori  cofrestru'r  unigolyn dan sylw,  pan fydd  y  gost  yn gallu cael  ei  diwallu gan  
ddeiliad  y  gyllideb.  

 
11.  I  benodi  Gweithwyr  Iechyd Meddwl  Proffesiynol  Cymeradwy.  
 
12.  Arfer y  pŵer i  benodi  Swyddogion  Priodol/Amgen  Priodol  ar gyfer  materion  meddygol  

o dan Ddeddf  Cymorth Gwladol  1948  a Deddf  Cymorth Gwladol  (Diwygiad)  1951.  
 
 
Gofal  Cymdeithasol  i  Blant  
 
13.  Cyflawniad  gweithredol  a/neu ddiogelu gwasanaethau gofal  cymdeithasol  personol  i  

blant  a phobl  ifanc gan  y  Cyngor,  gan  gynnwys:   
 
- trefniadau  cyswllt  ac atgyfeirio priodol  ar  gyfer  defnyddwyr  gwasanaeth ac  

asiantaethau  eraill  
- gwasanaethau cymorth  i  deuluoedd i "blant  mewn angen"   
- gwasanaethau amddiffyn  plant  (diogelu)   
- gofal  cartref  i  blant  a  phobl  ifanc sy'n anabl  
- gwasanaethau llety  ar  gyfer  plant  sy'n derbyn gofal  gan g ynnwys maethu a  gofal  

preswyl     
- yr  ystod  lawn o wasanaethau sydd  eu  hangen  o  asiantaeth fabwysiadu  
- gwasanaethau cynllunio, comisiynu  a chontractio a rheoli  perfformiad  
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- cynllunio strategol ar y cyd ag asiantaethau partner 
- rheoli cwynion a chynrychiolaeth 
- gwasanaethau cymorth (gweinyddol) 

14. Yn benodol, i arfer y swyddogaethau hynny o'r Cyngor sy'n ymwneud â gwasanaethau 
cymdeithasol personol i blant a phobl ifanc (a oedd gynt yn gyfrifoldeb yr Adran 
Gwasanaethau Cymdeithasol) o dan Adrannau priodol y Deddfau canlynol fel y'u 
diwygiwyd neu y’i hail-ddeddfwyd: 

- Deddf Personau Anabl (Cyflogaeth) 1958 
- Deddf Plant a Phobl Ifanc 1969 
- Deddf Plant 1989 
- Deddf Plant (Gadael Gofal) 2000 
- Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 
- Deddf Plant 2004 
- Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 
- Deddf Personau Anabl (Gwasanaethau, Ymgynghori a Chynrychioli) 1986 
- Deddf Gofalwyr (Cydnabyddiaeth a Gwasanaethau) 1995 
- Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Gofal Cymunedol 1990 
- Deddf Cyfiawnder Troseddol 1991 
- Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 
- Deddf Gofalwyr a Phlant Anabl 2000 
- Deddf Safonau Gofal 2000 
- Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2002 
- Deddf Gwasnaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

15. Gweinyddu’r holl daliadau a godir mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol 
personol ar gyfer plant a phobl ifanc, gan gynnwys hepgor taliadau. 

16. Darparu cymorth ariannol o dan adrannau 17 a 24 o Ddeddf Plant 1989 a Deddf Plant 
(Gadael Gofal) 2000. 

17. Mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid, i 
gychwyn achos mewn Llys neu Dribiwnlys arall o dan y Deddfau canlynol fel y'i 
diwygiwyd neu y’i hail-ddeddfwyd: 

- Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 
- Deddf Plant 1989 Adrannau 25, 31, 34, 39, 43, 44, 45, 48(9), 50, 70, 94, 100, 

102 ac Atodlen 2 Paragraff 19 ac Atodlen 3 Paragraff 6(3). 

Unrhyw swyddogaeth arall y Cyngor mewn perthynas â darparu gwasanaethau 
cymdeithasol personol, sy'n cynnwys cais i Lys neu Dribiwnlys arall gan gynnwys erlyn 
troseddau, neu sy'n gofyn am weithredu unrhyw ddogfen sy’n weithredol yn gyfreithiol. 

18. I ymateb yn y cam ffurfiol ar ran yr Awdurdod ynghylch cwynion sy’n cael eu trin o dan 
achosion a sefydlwyd o dan Ddeddf Plant 1989 

19. Cytuno ar lety plant o dan Ddeddf Plant 1989. 

20. I roi’r caniatâd angenrheidiol i faterion priodol sy'n ymwneud â phlant sy'n destun 
Gorchmynion Gofal i'r Awdurdod, gan gynnwys rhoi caniatâd ar gyfer triniaeth feddygol 
a chael pasportau ar gyfer plant sy'n destun Gorchmynion Gofal. 

21. I benderfynu ar argymhellion y Paneli Gofal Maeth a Sefydlogrwydd. 
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22. I ymateb ar ran yr Awdurdod yn ystod y cam apêl yn dilyn adolygiadau a chwynion 
annibynnol o dan y gweithdrefnau a sefydlwyd o dan Ddeddf Plant 1989 

23. I wneud trefniadau ar gyfer darparu addysg addas mewn ysgol neu fel arall ar gyfer plant 
o oedran ysgol gorfodol nad ydynt, oherwydd salwch, gwaharddiad o'r ysgol neu fel arall, 
efallai ddim yn cael mynediad ati oni bai bod trefniadau o'r fath wedi cael eu gwneud. 
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PRIF WEITHREDWR 

1. I benderfynu ar yr holl faterion sy'n ymwneud â hunaniaeth gorfforaethol y Cyngor, 
gan gynnwys rhoi caniatâd ar gyfer defnyddio Arfbais y Cyngor ac ati. 

2. Lle bo angen, fel mater o argyfwng, i fynegi barn y Cyngor mewn perthynas â 
llywodraeth leol a'r swyddogaethau sy'n gysylltiedig â hynny o fewn y polisi cyffredinol 
a bennir o bryd i'w gilydd gan y Cyngor, ac i weithredu arno ar yr amod y bydd camau 
o'r fath yn cael eu hadrodd yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol. 

3 Cymryd yr holl gamau sy'n cael eu hystyried yn briodol fel mater o argyfwng neu mewn 
unrhyw argyfwng (fel y’i diffinnir gan y Prif Weithredwr) mewn ymgynghoriad gyda'r 
Aelodau a’r swyddogion y mae ef / hi yn ystyried y bydd yr amgylchiadau yn caniatáu, 
yn amodol ar gyflwyno adroddiad i'r Aelodau ar y camau a gymerwyd. 

4 Rheoli’r gyllideb gefeillio trefi a gwneud trefniadau o'r fath a chymryd unrhyw gamau 
sy'n angenrheidiol i roi effaith i bolisïau'r Cyngor fel y'i sefydlwyd o bryd i'w gilydd. 

5 I reoli Adran y Prif Weithredwr. 

6 Mewn ymgynghoriad â'r Maer, i gymryd yr holl gamau yr ystyrir ef / hi (y Prif 
Weithredwr) yn briodol ar gyfer hyrwyddo a diogelu maeryddiaeth a delwedd y 
Fwrdeistref. 

7 Cynrychioli barn y Cyngor wrth ymateb i ymgynghoriadau gyda'r Cyngor gan unrhyw 
gorff allanol. 

8 Fel Swyddog Canlyniadau, i gymhwyso’r ymgodiad blynyddol y cytunwyd arno mewn 
perthynas â ffioedd etholiadol ar gyfer dibenion llywodraeth leol, mewn ymgynghoriad 
â chydweithwyr mewn awdurdodau unedol eraill yng Ngogledd Cymru. 

9 Penderfynu, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, y Prif 
Swyddog Cyllid TGCh a phob Aelod o'r Bwrdd Gweithredol, ar benderfyniadau sydd eu 
hangen yn unol â pholisïau'r Cyngor mewn perthynas ag arfer swyddogaethau'r Cyngor 
o dan y rheoliadau canlynol a gynhwysir yn Rheoliadau Cynllun Pensiynau Llywodraeth 
Leol 2007 (Buddion, Aelodaeth a Chyfraniadau):-

 Rheoliad 12 (pŵer i gynyddu cyfanswm aelodaeth o'r aelodau gweithredol) 
 Rheoliad 13 (pŵer i ddyfarnu pensiwn ychwanegol) 
 Rheoliad 18 (ymddeoliad hyblyg) 

 Rheoliad 30 (dewis talu pensiwn yn gynnar) 

10 Cymeradwyo, mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Monitro, y Prif Swyddog Cyllid, y 
Pennaeth Gwasanaeth, AD a SD ac Aelodau'r Bwrdd Gweithredol, ymddeoliadau 
cynnar/colli swydd islaw lefel Prif Swyddog, sy'n unol â pholisi'r Cyngor. 

11 Yn absenoldeb neu anallu’r Prif Weithredwr i weithredu, bydd ef / hi yn dynodi Prif 
Swyddog neu uwch swyddog arall i arfer y dirprwyaethau uchod a'r cyfrifoldebau 
swyddogaethol eraill fel y mae ef / hi yn ystyried yn briodol. 
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PRIF SWYDDOG ADDYSG AC YMYRRAETH GYNNAR 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

1. I fod y "Prif Swyddog Addysg" a benodwyd o dan Adran 532 Deddf Addysg 1996 neu 
unrhyw ailddeddfiad o'r ddarpariaeth honno (gydag addasiadau neu hebddynt). 

2. I gael pŵer i drwyddedu cyflogi plant. 

Swyddogaethau Gweithredol 

I gael pŵer:-

3. i fonitro a gwerthuso darpariaeth a pherfformiad ysgolion; 

4. i fonitro'r cwricwlwm ym mhob ysgol a gynhelir ac adrodd arno yn ôl yr angen; 

5. i gytuno targedau wedi’i osod gan ysgolion ar gyfer cyrhaeddiad disgyblion; 

6. i baratoi datganiad ysgrifenedig o'r camau sydd i'w cymryd yng ngoleuni'r adroddiad yn 
dilyn arolygiad o ysgol a gynhelir ble mae’r ysgol wedi’i osod mewn categori “angen 
gwelliant sylweddol” neu “mesurau arbennig”; 

7. i ymyrryd i atal methiant neu fethiant parhaus o ddisgyblaeth mewn ysgol, neu lle mae 
pryder am safonau rheolaeth; 

8. i sicrhau bod rheoli perfformiad athrawon a Phenaethiaid yn cael ei wneud yn unol â 
chyfarwyddiadau a rheoliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru; 

9. i ymchwilio i gwynion a wneir o dan Adran 409 Deddf Addysg 1996; 

10. i reoli a gweithredu'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg; 

11. i drefnu apeliadau yn erbyn gwaharddiadau ac ailgyfeirio disgyblion a waharddwyd; 

12. i bennu a delio â’r holl drefniadau ar gyfer derbyn disgyblion i ysgolion gwirfoddol a reolir, 
a chymunedol, yn unol â pholisi'r Cyngor, gan gynnwys awdurdod i:-

- gyhoeddi gwybodaeth i rieni am drefniadau derbyn. 

- cydymffurfio â dewis y rhieni, gyda rhai eithriadau. 

- penderfynu ar ddyraniadau disgyblion i ysgolion cynradd ac uwchradd a reolir yn 
wirfoddol a chymunedol, yn amodol ar hawl y rhieni i apelio; 

13. i wneud trefniadau i alluogi rhieni i apelio yn erbyn penderfyniadau ynghylch 
derbyniadau; 

14. i ymddangos neu wneud sylwadau ysgrifenedig ar ran yr Awdurdod mewn unrhyw apêl 
yn erbyn gwrthod derbyn; 

15. i roi cyfarwyddiadau i dderbyn plentyn i ysgol benodol; 
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16. ar y cyd â'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh, i atal hawl y corff llywodraethu i gael cyllideb 
ddirprwyedig o dan amgylchiadau a ganiateir gan y ddeddfwriaeth; 

17. i benderfynu ar unrhyw faterion sy’n ymwneud â pholisi'r Cyngor o ran dileu a chodi tâl 
ac awdurdodi adennill unrhyw symiau sy'n ddyledus i'r Cyngor; 

18. i benderfynu ar y polisi ar gyfer grantiau gwisg ysgol, penderfynu ar geisiadau sy'n cael 
eu trin gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh; 

19. cymeradwyo derbyn rhoddion wedi’u hymddiried at ddibenion addysg; 

20. i benderfynu, lle bo’n briodol, mewn ymgynghoriad â'r ymddiriedolwr, ar geisiadau a 
dderbyniwyd am gymorth ariannol o gronfeydd ymddiriedolaeth elusennol, lle mae'r 
Awdurdod naill ai'n ymddiriedolwr ei hun, neu lle mae’r gronfa yn cael ei gweinyddu ar 
ran yr ymddiriedolwyr; 

21. i arolygu a chynnal ysgolion at ddibenion swyddogaeth All; 

22. i ymateb i newidiadau mewn niferoedd disgyblion trwy sicrhau bod gofod priodol ar gael; 

23. i gynnal y defnydd ar y cyd a/neu drosglwyddo cytundebau rheoli gyda phartneriaid; 

24. i awdurdodi personau mewn sefydliadau addysgol i arfer y pŵer o gael gwared ar bobl 
o dir yr ysgol sy'n achosi niwsans o aflonyddwch; 

25. i awdurdodi swyddogion i ymddangos ar ran yr ALl mewn achosion sy'n cael eu cynnal 
yn Llys yr Ynadon o dan Adran 547 o Ddeddf Addysg 1996, neu unrhyw ailddeddfiad o'r 
ddarpariaeth honno; 

26. i gyhoeddi cyfarwyddiadau i Fwrdeistref Sirol ac ysgolion gwirfoddol a reolir mewn 
perthynas ag iechyd a diogelwch; 

27. i ddelio ag enwebiadau ar gyfer llywodraethwyr ALl, gan benodi mewn achosion lle mae 
un enwebiad addas yn cael ei dderbyn ar gyfer unrhyw swydd wag, neu fel arall i adrodd 
i'r Aelod Arweiniol perthnasol i wneud penderfyniad a phenodi; 

28. i sefydlu cyrff llywodraethu dros dro; 

29. i benderfynu ar gwestiynau ynglŷn â phwy i'w hystyried fel rhieni disgyblion cofrestredig; 

30. i ystyried unrhyw benderfyniadau a anfonwyd ato / ati o gyfarfod rhieni blynyddol ac i 
ymateb yn unol â hynny; 

31. i weithredu ar ran yr ALl mewn unrhyw ymgynghori a gychwynnir gan lywodraethwyr 
unrhyw ysgol, mewn perthynas ag amseroedd sesiynau ysgol ac os yw ef / hi yn ystyried 
ei bod yn briodol gwneud hynny, i'w gwneud yn ofynnol i'r llywodraethwyr gynnwys ei 
sylwadau ysgrifenedig ar y cynigion yn adroddiad nesaf y llywodraethwyr, i'w baratoi 
gan y llywodraethwyr; 

32. i reoli hyfforddiant i lywodraethwyr; 
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33. i ddelio â materion staffio ysgolion cymunedol a reolir yn wirfoddol ac ysgolion arbennig 
cymunedol os mai penderfyniad yr ALl ydyw (yn hytrach na'r corff llywodraethu); 

34. i benderfynu ar ddyddiadau tymor ysgol a gwyliau, gan gynnwys diwrnodau hyfforddiant 
mewn swydd ar gyfer unrhyw ysgolion cymuned, ysgolion arbennig cymunedol neu a 
reolir yn wirfoddol; 

35. i benodi digon o ymarferwyr addysg a llywodraethwyr yn unol â'r trefniadau a 
gymeradwywyd gan y Bwrdd Gweithredol, y gellid galw arnynt i wasanaethu fel aelodau 
ar Baneli Apêl Annibynnol yn y dyfodol; * 

*yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar i weithredu, 
awdurdodir ei swyddog dynodedig i arfer y swyddogaeth hon. 

36. i gyfansoddi a chynnal Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol; 

37. i adolygu a gwneud Offerynnau Llywodraethu ar gyfer ysgolion a gynhelir yn y 
Fwrdeistref Sirol, lle nad oes anghytundeb â'r Offeryn drafft; 

38. i arfer pwerau o dan y Deddfau Addysg yn unol â'r Cod Ymarfer, i nodi, asesu a threfnu 
darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig, gan gynnwys derbyn 
disgyblion i ysgolion tu allan i'r sir (gan gynnwys ysgolion arbennig nad ydynt yn cael eu 
cynnal, ac ysgolion annibynnol sy'n darparu ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol 
arbennig) a chludiant, lle bo'n briodol, yn unol â Pholisïau Cludiant y Cyngor; 

39. i ddarparu cymhorthion i'w defnyddio gan ddisgyblion ag anghenion arbennig; 

40. i awdurdodi swyddogion i gynrychioli'r Awdurdod Addysg mewn achosion tribiwnlys sy’n 
ymdrin ag anghenion addysgol arbennig; 

41. i wneud trefniadau ar gyfer darparu addysg addas ac eithrio mewn ysgol, yn unol ag 
Adran 319 o Ddeddf Addysg 1996; 

42. i wneud trefniadau ar gyfer darparu addysg addas mewn ysgol neu fel arall ar gyfer plant 
o oedran ysgol gorfodol nad ydynt, oherwydd salwch, gwaharddiad o'r ysgol neu fel arall, 
efallai ddim yn cael mynediad ati oni bai bod trefniadau o'r fath yn cael eu gwneud; 

43. i adennill y costau o ddarparu addysg ar gyfer pobl nad ydynt yn perthyn i ardal y Cyngor 
ei hun; 

44. i arfer pwerau’r Awdurdod Addysg, ac eithrio dechrau achosion cyfreithiol, o dan Ddeddf 
Addysg 1996 a Deddf Plant 1989 mewn perthynas â gorchmynion presenoldeb yn yr 
ysgol, dim presenoldeb yn yr ysgol a gorchmynion goruchwylio addysg; 

45. i roi awdurdod ysgrifenedig i Swyddogion yr Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar i roi 
Hysbysiadau Cosb Benodedig o dan Adran 444B(4)(b) o Ddeddf Addysg 1996, o dan 
God Ymddygiad Lleol y Cyngor ar gyfer Hysbysiadau Cosb Benodedig; 

46. i sicrhau bod darpariaeth gwasanaethau ieuenctid statudol; 

47. i roi a diddymu trwyddedau i blant o oedran ysgol gorfodol ynghylch perfformiadau 
plentyn yn unol â Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963 a Rheoliadau Plant (Perfformiad) 1968 
ac unrhyw addasiad statudol o hynny; 
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48. i oruchwylio, gwahardd a/neu gyfyngu ar gyflogi plant o oedran ysgol gorfodol yn unol â 
Deddf Addysg 1996; 

49. i reoli'r ddarpariaeth o wasanaethau cymorth ieuenctid yn unol â Deddf Dysgu a Sgiliau 
2000; 

50. i arfer y swyddogaethau hynny o'r Cyngor sy'n ymwneud â Phlant a Phobl Ifanc o dan 
Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (fel y'u diwygiwyd neu y’i hail-ddeddfwyd); 

51. i dderbyn ac ymateb i unrhyw gynigion a gyhoeddir gan gyrff llywodraethu i ffedereiddio 
yn rhinwedd Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir a Diwygiadau Amrywiol 
(Cymru) 2010; 

52. Penderfynu ar geisiadau i ymddeol yn gynnar a gyflwynir o dan Gynllun Pensiwn yr 
Athrawon, ac achosion brys o Aelodau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol mewn 
ysgolion a gyllidir o gyllidebau dirprwyedig, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Cyllid 
a TGCh, Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid ac Aelodau'r Bwrdd Gweithredol, 
gan ystyried polisiau presennol y Cyngor; 

53. i fod yn gyfrifol am Addysg Gymunedol i Oedolion. 
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PRIF SWYDDOG AMGYLCHEDD A THECHNEGOL 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

1. I gael pŵer i roi trwydded ar gyfer gweithfeydd stryd yn unol â Adran 50 o Ddeddf Ffyrdd 
Newydd a Gwaith Stryd 1991. 

Swyddogaethau Gweithredol 

2. I gael pŵer i weithredu cyfrifoldebau glanhau a gwastraff a chynnal a chadw tiroedd o 
fewn cymalau Adran yr Amgylchedd a Thechnegol o bryd i'w gilydd, o dan y 
ddeddfwriaeth ganlynol fel y'i diwygiwyd neu y’i hail-ddeddfwyd. 

 Deddf Sbwriel 1983 

 Deddf Gwaredu Sbwriel (Amwynder) 1978 

 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 

 Deddf Cynllunio Gwlad A Thref 1990 

 Deddf Difrod Troseddol 1971 

 Deddf Rheoli Llygredd 1974 

 Deddf Awdurdod Lleol (Nwyddau a Gwasanaethau), 1970 

 Deddf Trafnidiaeth 1968 

 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 

 Deddf Llywodraeth Leol 1988 

 Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980 

 Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 

 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 

 Deddf Twyll 2006 (mewn perthynas â Bathodynnau Glas) 

 Deddfau Iechyd Cyhoeddus, 1875, 1936 a 1961 

3. I gychwyn cynlluniau Garddwriaethol o fewn amcangyfrifon y Cyngor. 

4. Trefnu arddangosfeydd blodau ar gyfer swyddogaethau Dinesig ac Elusennol. 

5. Rheoli'r holl safleoedd rhandiroedd gan gynnwys dyrannu a chymryd camau yn erbyn 
tenantiaid rhandiroedd anniben. 

6. I reoli pob mynwent ac amlosgfa a reolir gan y Cyngor. 

7. Goruchwylio a rheoli'r Gwasanaeth Cefn Gwlad a Pharciau Gwledig, yn cynnwys cynnal 
a chadw parciau, ardaloedd amwynder a meysydd chwarae i blant a'r holl gyfleusterau 
hamdden awyr agored eraill, gan gynnwys pafiliynau a mannau newid sy’n gysylltiedig 
â hynny. 

8. I arfer pwerau'r Cyngor i ymdrin â choed peryglus yn unol ag Adran 23 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976. 

9. I wneud trefniadau ar gyfer casglu gwastraff domestig a masnachol a'i waredu'n ddiogel. 

10. I reoli pob agwedd o Gytundeb Rheoli Gwastraff y Cyngor yn cynnwys gwneud 
newidiadau pan mae angen p’un ai i ymateb i gyngor gan Lywodraeth Cymru, newid 
statudol neu fel arall a thrafod a chytuno telerau o’r fath mewn ymgynghoriad â’r Prif 
Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh fel yn berthnasol 

M 101 



   
         

 
            

 
            

             

           
    

 
         

 
        

  
 

        
   

 
     

 
        

 
       

       
   

 
            

         
          

 
             

        
  

 
         

        
          

       
 

         
 

 
           

        
      

      
          
          

     
      
       

 
 

    

    

ac mewn achlysur newid(iadau) sylfaenol ble mae angen hysbys newid mewn 
ymgynghoriad â’r Arweinydd a’r Aelod Arweinyddol. 

11. Paratoi cynllun o drefniadau'r Cyngor ar gyfer ailgylchu a darparu biniau sbwriel 

12. Rhoi caniatâd i Gynghorau Cymuned ar gyfer gosod biniau sbwriel ar y briffordd. 

13. Sefydlu camau gweithredu ar gyfer glanhau sbwriel a gwastraff ar y stryd, gan 
gynnwys cyhoeddusrwydd ar gyfer ymgyrchoedd sbwriel. 

14. Cynnal y gofrestr gyhoeddus ar gyfer y prif awdurdod sbwriel. 

15. Cymryd camau i reoli cerbydau a throliau wedi'u gadael, i gael gwared ar bosteri 
anghyfreithlon a graffiti. 

16. Dosbarthu gwahanol fathau o wastraff ar gyfer casglu a gwaredu a strydoedd sydd 
angen eu glanhau 

17. Gwahardd parcio ar y stryd i hwyluso glanhau strydoedd. 

18. Rheoli a monitro safleoedd gwaredu caeedig i atal llygredd neu niwsans amgylcheddol. 

19. Cyflawni swyddogaethau a dyletswyddau'r Cyngor mewn cysylltiad â chasglu, adennill, 
ailgylchu a gwaredu gwastraff, glanhau a sbwriel ar y stryd, gan gynnwys negodi telerau 
ar gyfer casglu gwastraff masnachol. 

20. I fod yn bennaf gyfrifol yn unol â Deddf Trafnidiaeth 1968 ar gyfer gweithredu a chynnal 
a chadw fflyd cludiant y Cyngor yn briodol, ac i ddal y Drwydded Gweithredwyr 
berthnasol, neu i ddynodi swyddog priodol ar gyfer diben o'r fath. 

21. I arfer, ar ran y Cyngor, y pwerau a'r dyletswyddau sy'n deillio o'r darpariaethau statudol 
sy'n ymwneud â chyflwyno rhybuddion am y swyddogaethau hynny y mae ganddo 
gyfrifoldeb amdanynt. 

22. Cymeradwyo o bryd i'w gilydd, y raddfa daliadau a argymhellwyd gan Gontractwr 
Casglu Gwastraff y Cyngor ar gyfer y gwasanaeth casglu sbwriel masnachol, a phris 
taliadau a argymhellwyd gan y Contractwr Casglu Gwastraff ar gyfer gwerthu neu rentu 
gan y contractwr o gynwysyddion gwastraff masnachol. 

23. I brofi cerbydau hurio preifat a cherbydau hacni yn ogystal â gweithredu gwasanaeth 
MOT. 

24(i) I awdurdodi holl Swyddogion y Cyngor neu asiantau/contractwyr fel sy’n briodol, yn 
ysgrifenedig, yn amodol ar y swyddogion/asiantau/contractwyr hynny wedi cael eu 
hyfforddi'n addas i gyflawni'r dyletswyddau awdurdodedig, i ymgymryd â chasglu 
tystiolaeth, cyhoeddi Hysbysiadau Cosb Benodedig a chamau perthynol gan gynnwys 
achosion cyfreithiol yn unol â’r ddeddfwriaeth a nodir isod (ynghyd ag unrhyw reoliadau 
perthynol neu ddeddfwriaeth israddol a wnaed oddi tani neu unrhyw ddiwygiadau neu 
ychwanegiadau iddi) mewn perthynas â throseddau sbwriel, tipio anghyfreithlon, cŵn 
yn baeddu, graffiti, gosod posteri anghyfreithlon, ysmygu mewn man waharddedig, 
hysbysiadau anghyfreithlon, torri gorchmynion a wnaed yn unol â’r ddeddfwriaeth 
olynol:-

 Deddf Iechyd 2006 (ysmygu mewn man waharddedig) 

 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 
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 Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 
 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 

 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 

 Deddf Iechyd 2006 (fel y’i diwygiwyd) 

(ii) i gyhoeddi cyhuddiadau ysgrifenedig a Hysbysiadau Gweithdrefn Ynad Unigol mewn 
perthynas â throseddau o dan y deddfau canlynol (fel y'i diwygiwyd neu ail 
ddeddfwyd):-

 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 
 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 ***** 

25. Cymeradwyo ceisiadau am gymorth grant o dan y Cynllun Grantiau Cymunedol 
Amgylcheddol mewn ymgynghoriad â'r Aelod(au) Lleol priodol. 

26. Awdurdodi gosod contractau ar gyfer gwaith sy'n gysylltiedig â phriffyrdd, cludiant a 
draenio peirianneg cyffredinol, adfer tir, adennill tir, ac adeiladu, yn unol â'r Rheolau 
Gweithdrefnau Contractau. 

27. Arfer y swyddogaeth o wneud Gorchmynion Diddymu Llwybrau Cyhoeddus o dan Adran 
118 o Ddeddf Priffyrdd 1980 mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol. 

28. (i) Arfer y swyddogaeth o wneud Gorchmynion Gwyro Llwybr Cyhoeddus dan Adran 119 
o Ddeddf Priffyrdd 1980 ac Adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, mewn 
ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol. 

(ii) Rhoi'r gorau i Orchmynion Gwyro Llwybr Cyhoeddus a wnaed o dan Adran 119 o 
Ddeddf Priffyrdd 1980 neu Adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn 
ffurfiol, yn amodol ar yr Aelod Lleol heb unrhyw wrthwynebiad i'r cynnig, gyda'r pŵer i 
benderfynu cynigion y mae’r Aelod Lleol yn eu gwrthwynebu yn aros gyda'r Cyngor. 

29. I fynd i mewn i Gytundebau Creu Llwybr Cyhoeddus o dan Adran 25 o Ddeddf Priffyrdd 
1980 ar ran y Cyngor. 

30. Arfer y swyddogaeth o benderfynu ar geisiadau am Orchmynion Addasu Map 
Swyddogol, mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol o dan sylw (ac eithrio mewn 
perthynas â 'gorchmynion digwyddiad cyfreithiol' o dan Adran 53(3)(a) o Ddeddf Bywyd 
Gwyllt a Chefn Gwlad 1981) a'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. 

31. Arfer y pŵer i awdurdodi codi camfeydd, ac ati, ar lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn 
unol ag Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980, mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol o 
dan sylw. 

32. Mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, i gymryd camau o 
dan Adran 130 (amddiffyn hawliau cyhoeddus mewn perthynas â phriffyrdd) ac Adran 
149 (tynnu eitemau a adneuwyd ar briffordd) o Ddeddf Priffyrdd 1980, mewn perthynas 
â phriffyrdd sy'n Hawliau Tramwy Lleol fel y'i diffinnir yn Adran 60(5) o Ddeddf Cefn 
Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. 

33. Penderfynu ar geisiadau unigol am fin sbwriel ychwanegol ar gyfer aelwydydd o 6 neu 
fwy o bobl. 

34. Trefnu ar gyfer gwneud gorchmynion rheoleiddio traffig dros dro o dan Ddeddf 
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd. 
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35. I ymgymryd â swyddogaethau o'r fath (sydd o fewn cwmpas Adran yr Amgylchedd a 
Thechnegol) fel sy'n ofynnol gan y Cyngor o dan Gytundeb Asiantaeth Cefnffyrdd ar y 
Cyd â Chynulliad Cenedlaethol Cymru. 

36. Cymeradwyo gwneud gorchmynion o dan Adran 21 Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd 
Trefol 1847, yn dilyn ymgynghoriad gyda'r Aelodau Lleol perthnasol. 

37. Arfer holl bwerau'r Cyngor o dan Ddeddf Draenio Tir 1991, gan gynnwys cyflwyno 
Rhybuddion dan y Ddeddf honno. 

38. Gweinyddu darpariaethau o Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 mewn 
perthynas â Strydoedd, Gwaith Stryd ac Ymgymerwyr. 

39. Mewn ymgynghoriad â'r Aelod Lleol, i ddewis lleoliadau safleoedd bws ac i ddewis 
safleoedd addas ar gyfer codi llochesi bysiau, a rhoi caniatâd i Gynghorau Cymuned ar 
gyfer codi llochesi bysiau o fewn y briffordd o dan adran 4 o Ddeddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1953. 

40. Trefnu ar gyfer gwneud gorchmynion rheoleiddio traffig parhaol dan y Ddeddf 
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd, ac i ystyried gwrthwynebiadau i 
orchmynion rheoli traffig parhaol mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol. 

41. I roi caniatâd i Gynghorau Cymuned osod seddau ar y briffordd o dan adran 5 o Ddeddf 
Cynghorau Plwyf 1957. 

42. I roi caniatâd i Swyddfa'r Post godi blychau post o fewn y briffordd, mewn ymgynghoriad 
ag Aelodau Lleol. 

43. I roi caniatâd i godi blychau ffôn o fewn y briffordd, mewn ymgynghoriad ag Aelodau 
Lleol. 

44. Yr holl gamau angenrheidiol o dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975 mewn cysylltiad â 
gorfodi. 

45. Bod yn gyfrifol am reoli’r swyddogaeth orfodi ar gyfer tramgwyddau parcio, ar y stryd ac 
oddi ar y stryd ac unrhyw dramgwydd arall a gwmpesir gan ddeddfwriaeth traffig y ffyrdd 
a rheoli traffig, ond heb gynnwys cyfrifoldeb am bennu taliadau parcio a lefelau tâl cosb. 

46. Cymeradwyo ceisiadau am gadw llefydd ym meysydd parcio'r Cyngor ar gyfer 
digwyddiadau neu achlysuron arbennig. 

47. Hepgor neu ddiwygio taliadau parcio ar gyfer hyrwyddiadau arbennig. 

48. Cymryd yr holl gamau angenrheidiol i ddarparu meysydd parcio dros dro ychwanegol 
yn ôl yr angen, mewn ymgynghoriad â'r Aelod(au) Lleol. 

49. Arfer pwerau'r Cyngor o dan Adran 15 o Ddeddf Cyngor Sir Clwyd, 1985 lle bo'n briodol. 

50. I awdurdodi mynediad i mewn i Gytundebau o dan Adran 278 o Ddeddf Priffyrdd 1980, 
lle bo’n briodol. 
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51. Awdurdodi gwneud ceisiadau i Lys yr Ynadon i gau neu ddargyfeirio priffyrdd o dan 
Adran 116 o Ddeddf Priffyrdd, 1980, mewn ymgynghoriad â'r Aelod(au) Lleol. 

52. Mewn ymgynghoriad â'r Aelod(au) Lleol, i gymryd yr holl gamau angenrheidiol yn dilyn 
ystyried gwrthwynebiadau i Orchmynion Llefydd Parcio Oddi Ar y Stryd. 

53. Penderfynu ar y swm gohiriedig i dalu am gost cynnal a chadw, am gyfnod o 10 mlynedd, 
i gael ei godi ar ddatblygwyr sydd, fel rhan o ddatblygiad, yn creu ymyl y briffordd. 

54. I gael y pŵer i awdurdodi (yn ysgrifenedig) personau i fynd ar dir yn unol â, ac at 
ddibenion, Adrannau 289 a 291 o Ddeddf Priffyrdd 1980. 

55. I benderfynu ar geisiadau am gludiant am ddim a gynorthwyir i ysgolion a cholegau (ac 
eithrio ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig), yn unol â pholisïau'r Cyngor 
sy'n ymwneud â chludiant o'r cartref i'r ysgol. 

56. I osod lefel y taliadau ar gyfer cyhoeddi caniatâd ar gyfer gwaith ar y priffyrdd a rhwystrau 
a materion eraill yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Taliadau Trafnidiaeth) 1998 
ac i wneud cais addasiadau blynyddol dewisol i daliadau o'r fath, yn unol â chwyddiant. 

57. Awdurdodi Swyddogion Adran yr Amgylchedd a Thechnegol, yn ysgrifenedig, i 
weithredu at ddibenion gorfodi Atodlen 4 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. 

58. Gyflwyno rhybuddion ysgrifenedig yn unol â darpariaethau Rhan II o Ddeddf Rheoli 
Traffig 2004 ar unrhyw Hyrwyddwr Gwaith neu Gontractwr a gyflogir yn uniongyrchol 
gan y Cyngor, i wahardd neu atal gwaith cynlluniedig ar unrhyw ffordd o fewn y 
Fwrdeistref Sirol am unrhyw gyfnod o amser, lle mae gwaharddiad o'r fath yn sicrhau 
bod y traffig yn symud yn hwylus o fewn y Fwrdeistref Sirol. 

59. Mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, i lofnodi a 
chyflwyno rhybuddion, rhoi caniatâd a chymryd unrhyw gamau eraill, gan gynnwys 
awdurdodi erlyniadau am dramgwyddau, fel y gallai fod yn briodol o dan unrhyw statud, 
gan gynnwys Deddf Priffyrdd 1980 yn benodol, neu unrhyw ddeddfwriaeth arall sy'n 
ymwneud â'r Briffordd neu swyddogaethau, dyletswyddau a phwerau eraill o fewn 
cwmpas Adran yr Amgylchedd a Chynllunio, i’r graddau y mae Hawliau Tramwy Lleol 
(fel y’u diffinnir gan Adran 60(5) Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000) yn 
berthnasol. 

60. Goruchwylio rheoli cyfleusterau Hamdden y Cyngor oni bai y dirprwyir yn wahanol. 

61. Ymgymryd â rheolaeth gyffredinol yr holl gyfleusterau chwaraeon, hamdden ac 
adloniant. 

62. Ymgymryd â rheolaeth gyffredinol a gweinyddiaeth o'r holl gyfleusterau dan do gan 
gynnwys cyfleusterau defnydd deuol. 

63. Amrywio taliadau neu i gytuno ar becynnau hyrwyddo neu i gyflwyno mân daliadau 
newydd a gynlluniwyd i gwmpasu cost yr holl weithgareddau a chyfleusterau adrannol. 

64. Cymeradwyo pob cais ar gyfer gwerthu nwyddau masnachol ar eiddo'r Cyngor a reolir 
gan y Prif Swyddog, oni bai bod y pŵer wedi’i ddirprwyo’n benodol fel arall. 

65. Penderfynu ar geisiadau unigol am nawdd chwaraeon. 
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66. Mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, i awdurdodi a 
sefydlu achos cyfreithiol mewn perthynas â’r materion hynny y mae gan y Prif Swyddog 
gyfrifoldeb gweithredol amdanynt. 

67. I bennu, mewn ymgynghoriad â cheisiadau Aelodau Lleol, ar gyfer y defnydd dros dro 
o dir o dan reolaeth Adran yr Amgylchedd a Thechnegol am gyfnodau heb fod yn fwy 
na blwyddyn. 

68. Cymeradwyo telerau ar gyfer adnewyddu trwyddedau i sefydliadau chwaraeon 
ddefnyddio tir neu gyfleusterau o fewn Adran yr Amgylchedd a Thechnegol. 

69. Delio â cheisiadau am hurio adeiladau sy'n eiddo i'r Cyngor o fewn cwmpas Adran yr 
Amgylchedd a Thechnegol. 

70. I lofnodi a chyflwyno ceisiadau am wybodaeth o dan Adran 16 o Ddeddf Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau Amrywiol), 1976 ynghylch unrhyw swyddogaeth o fewn cymalau’r 
Adran Amgylchedd a Thegnegol ond ddim i atal y Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid sydd â’r un swyddogaeth. 

71. Penderfynu ar geisiadau a gyflwynwyd i’r Cyngor yn unol â swyddogaeth Corff 
Cymeradwyo Draeniad Cynaliadwy o dan Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 
2010 
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PRIF SWYDDOG CYLLID A TGCh 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

1. I weithredu fel Prif Swyddog Cyllid o dan Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 
ac unrhyw swyddogaethau statudol eraill a neilltuwyd i'r Swyddog Adran 151. 

Swyddogaethau Gweithredol 

I gael y pŵer: -

2. I benderfynu hawl i gyfleusterau morgais yn unol â Deddf Tai, 1985 (Tai Cyngor) yn 
unol â'r meini prawf a osodwyd gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru. 

3. I awdurdodi datblygiadau hyd at uchafswm o lefel 6 mewn unrhyw un achos yn unol 
ag Adrannau 435 a 436 o Ddeddf Tai, 1985, yn unol â pholisi'r Cyngor. 

4. I gyflawni'r holl ddyletswyddau a neilltuwyd i'r Prif Swyddog Cyllid gan y Rheoliadau 
Ariannol sy'n ymwneud â gweithrediadau dyddiol yr Adran Gyllid. 

5. I ystyried a phenderfynu ceisiadau bod y Cyngor i arfer ei ddisgresiwn i ad-dalu 
Grantiau Adnewyddu Tai dan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 a Deddf Grantiau 
Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996. 

6. I ddatgan y gyfradd log gyfartalog leol yn unol ag Atodlen 16 o Ddeddf Tai 1985. 

7. I ddwyn achos sifil i adennill arian sy'n ddyledus i'r Cyngor. 

8. Cynnal achos sifil i adennill arian sy'n ddyledus i'r Cyngor mewn ymgynghoriad â Prif 
Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. 

9. I lofnodi cytundebau rheoleiddio o dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 yn unol â 
chynlluniau a gymeradwywyd gan y Cyngor e.e. cytundebau llogi cynllun beicio. 

10. I weinyddu’r holl daliadau a godir mewn perthynas â'r gwasanaethau addysg, gan 
gynnwys hepgor taliadau. 

11. I wneud addasiadau cyllid blynyddol i Gyllidebau Ysgolion fel sy'n ofynnol yng 
Nghynllun Rheolaeth Leol Ysgolion ac i adrodd ar hynny i'r Bwrdd Gweithredol. 

12. Gweithredu fel Swyddog Adrodd Gwyngalchu Arian y Cyngor at ddibenion Rheoliadau 
Gwyngalchu Arian 2003, ac yn absenoldeb anallu'r Pennaeth Cyllid i weithredu, bydd 
y Rheolwr Cyfrifeg yn gweithredu fel Dirprwy Swyddog Adrodd Gwyngalchu Arian. 

13. Ar y cyd gyda'r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar, i atal yr hawl i’r corff 
llywodraethu gael cyllideb ddirprwyedig o dan amgylchiadau a ganiateir gan y 
ddeddfwriaeth. 

14. I benderfynu ar geisiadau am grantiau gwisg ysgol yn unol â pholisi'r Cyngor. 
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15. I sicrhau bod polisïau’n cael eu cadw'n ddiogel a gwneud hawliadau o dan yswiriant y 
Cyngor. 

16. Awdurdodi setliad yr holl hawliadau am iawndal boed gan denantiaid, gweithwyr y 
Cyngor neu aelodau eraill o'r cyhoedd lle mae honiadau o'r fath yn ganlyniad i ddifrod 
a achosir gan y Cyngor neu wasanaethau cysylltiedig, ac nid ydynt yn dod o dan 
yswiriant. 

17. I ardystio cytundebau o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cytundebau) 1997. 
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7 

PRIF SWYDDOG LLYWODRAETHU A CHWSMERIAID 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

1. I gyflawni rol Swyddog Monitro’r Cyngor. 

2. I osod sêl a chyflawni dogfennau ar ran y Cyngor. * 

3. I ddilysu Dogfennau ar gyfer Achosion Cyfreithiol.* 

4. I gyd-drafod, cwblhau a gweithredu unrhyw ddogfen neu gytundeb ar ran y Cyngor, 
sy'n ofynnol er mwyn rhoi effaith i unrhyw benderfyniad a wneir gan y Cyngor, y Bwrdd 
Gweithredol, Pwyllgor arall, Is-bwyllgor neu Prif Swyddog, boed a ydynt wedi’u 
hawdurdodi’n benodol gan benderfyniad o'r fath ai peidio. * 

5. I arfer swyddogaethau'r Cyngor sy'n ymwneud â chymeradwyo adeiladau ar gyfer 
priodasau dan Ddeddf Priodasau 1949 a Rheoliadau Priodasau (Adeiladau 
Cymeradwy) 1995, a chofrestru partneriaethau sifil o dan Ddeddf Partneriaeth Sifil 
2004 mewn ymgynghoriad â’r Aelod(au) Lleol. 

6. Diwygio dogfen Cyfansoddiad y Cyngor yn unol â phenderfyniadau'r Cyngor, y Bwrdd 
Gweithredol neu bwyllgorau ac i sicrhau cydymffurfiad â gofynion deddfwriaethol. 

I fod yn gyfrifol am: ** 

a) cynnal cofrestrau tir comin a lawntiau tref neu bentref; 
b) delio â phob mater sy'n gysylltiedig â'r cofrestrau gan gynnwys ceisiadau ag 

eithrio ceisiadau i gofrestru lawnt tref neu bentref newydd o dan Adran 15 o 
Ddeddf Comin 2006; a 

c) caniatáu ceisiadau i gofrestru lawnt tref neu bentref newydd o dan Adran 15 o 
Ddeddf Comin 2006 

Swyddogaethau Gweithredol 

8. I sefydlu a chynnal pob achos sifil, troseddol a gweinyddol, (gan gynnwys setlo 
hawliadau y tu allan i Lys) a gwrandawiadau tribiwnlysoedd o natur led-farnwrol (ac 
eithrio materion a ddirprwywyd yn benodol i Swyddog arall).* 

9. I gyflwyno pob Hysbysiad o dan Ddeddfau Cynllunio Gwlad a Thref nad ydynt fel arall 
wedi’u dirprwyo’n benodol.* 

10. Cadw cofnodion, gan gynnwys Cofnodion a Trawsgludiadau, Prydlesi, Morgeisi a 
gwarantau eraill.* 

11. Cyhoeddi gwarantau i'r Uchel Siryf i gyflwyno meddiant o eiddo a gynhwysir mewn 
Gorchmynion Prynu Gorfodol wedi’u cadarnhau, lle mae’r Cyngor wedi cyflwyno 
hysbysiad mynediad ond lle mae'r deiliaid wedi gwrthod caniatáu meddiant i'r Cyngor.* 

12. Cymryd yr holl gamau cyfreithiol priodol i sicrhau bod ‘sgwatwyr’ yn cael eu troi allan 
o eiddo Cyngor, hynny yw, unrhyw bersonau sy'n meddiannu eiddo o'r fath heb 
awdurdod y Cyngor ac yn groes i’w bolisïau sy'n llywodraethu gosod yr un fath, mewn 
ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Tai a’r Economi.* 
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13. Ffurfio Cytundebau gyda datblygwyr ar gyfer mabwysiadu mannau amwynder ar 
ystadau tai preifat.* 

14. I wneud cais i'r Llys am Waharddiad o dan ddarpariaethau Deddf Diogelwch Bwyd, 
1990, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio.* 

15. Cyhoeddi a chyflwyno’r Hysbysiadau canlynol o dan ddarpariaethau Deddf Tai, 1985 
sy'n gofyn i denantiaid gwblhau trafodion (Adrannau 140 a 141). * 

16. Ymgymryd â chwblhau’r holl ffurfioldebau cyfreithiol angenrheidiol mewn cysylltiad â 
gwaredu anheddau Cyngor ac i adfeddiannu anheddau Cyngor mewn achosion 
priodol, yn unol â darpariaethau Deddf Tai, 1985.* 

17. Gweithredu ar Adroddiadau yn ymwneud â diffygdalwyr morgeisi. * 

18. I gyflwyno’r holl hysbysiadau priodol mewn cysylltiad â'r Cynllun Rhenti i Forgeisi dan 
ddarpariaethau Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol, 1993.* 

19. I arfer y pwerau cyfarwyddo ar gael i'r Cyngor Bwrdeistref o dan Adran 77 Deddf 
Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus, 1994, a hefyd i wneud cwynion i Lys yr 
Ynadon ar ran yr Awdurdod o dan Adran 78 o'r Ddeddf. * 

20. I amrywio'r ffioedd sy'n daladwy o dan Ran VA o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 
(Mynediad at Wybodaeth) * 

21. I lofnodi contractau ar gyfer caffael a gwaredu buddiannau mewn tir yn unol â pholisi'r 
Cyngor. * 

22. I lofnodi a chyflwyno ceisiadau am wybodaeth o dan Adran 16 o Ddeddf Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau Amrywiol), 1976. * 

23. Cymeradwyo presenoldeb Aelodau mewn digwyddiadau datblygu Aelodau allanol lle 
mae'r rhain wedi'u cysylltu â Rhaglen Datblygu Aelodau y cytunwyd arni gan y Cyngor, 
mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd. 

24. Yn achos yr Aelod(au) a enwebwyd yn methu, mynychu cynadleddau, seminarau neu 
gyfarfodydd tebyg eraill, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Bwrdd Gweithredol (neu 
yn ei absenoldeb, yr Is-gadeirydd), i awdurdodi dirprwyon i fod yn bresennol yn eu lle. 

25. (i) Cymeradwyo ceisiadau am logi Siambr y Cyngor ac Ystafelloedd Pwyllgor. 

(ii) Cymeradwyo defnyddio'r cyfleuster fideo-gynadledda tu allan i oriau swyddfa 
mewn amgylchiadau eithriadol ac i drafod telerau arbennig ar gyfer defnydd o'r 
fath, ac ar gyfer cysylltiad â chynadleddau rhyngwladol, yn unol â chostau 
galwadau a gafwyd. 

(iii) Cynnig cyfraddau gostyngol o hurio a/neu hepgor yr holl daliadau mewn 
ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor, pan ystyrir bod hynny'n briodol. 

(iv) Cytuno diwygiadau yn y dyfodol i'r raddfa o daliadau mewn ymgynghoriad â'r 
Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

26. I ddelio â'r holl faterion sy'n gysylltiedig â gwrthdaro buddiannau sy’n ymwneud â 
throsglwyddo stoc. 
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27. I ddelio â gweinyddiaeth y cynllun bathodynau glas gwneud unrhyw benderfyniadau 
ynghlwm â hynny. 

28. Yn ogystal â chodi baneri’r Undeb a Chymru ar hyd yr amser, mewn ymgynghoriad 
ag Arweinydd y Cyngor, i roi cyfarwyddiadau ar gyfer codi’r faner neu’r baneri 
perthnasol ar Swyddfeydd y Cyngor ar achlysuron arwyddocaol, naill ai yn uchel mewn 
dathliad neu hanner mast fel y bo'n briodol. 

29. I fod yn gyfrifol am gyflawni'r dyletswyddau a osodir ar y Cyngor gan Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth 2000, Deddf Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Deddf 
Diogelu Data 1998. 

30. (i) I benderfynu a ellid atal gwybodaeth o dan eithriadau a gynhwysir yn Neddf 
Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 1998 neu Reoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 ar ran y Cyngor. *** 

(ii) Mewn ymgynghoriad â'r Rheolwr Gwybodaeth Gorfforaethol i weithredu fel 
'Person Cymwys' at ddibenion Adran 36 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. ** 

31. Cynyddu Graddfa Ffioedd yn flynyddol am Wasanaethau Cofrestru Anstatudol yn unol 
â mynegeio chwyddiant priodol. 

32. Paratoi a chynnal rhestr o’r swyddi hynny sy'n cael eu hystyried o fod â chyfyngiadau 
gwleidyddol o dan ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989. 

*yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid i weithredu, 
mae’r Pennaeth Gwasanaeth, Cyfreithiol, Democrataidd a Chofrestru neu Uwch 
Gyfreithiwr dynodedig yn cael ei awdurdodi i arfer y swyddogaethau hyn. 

**yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid i weithredu, 
mae’r Pennaeth Gwasanaeth, Cyfreithiol, Democrataidd a Chofrestru yn cael ei 
awdurdodi i arfer y swyddogaethau hyn. 

*** yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid i weithredu, 
neu ar gyfer hwylustod gweithredol, gellir arfer y dirprwyaethau hyn gan y Rheolwr 
Gwybodaeth Gorfforaethol neu’r Pennaeth Gwasanaeth, Cyfreithiol, Democrataidd a 
Chofrestru. 
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PRIF SWYDDOG TAI A’R ECONOMI 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

Dim 

Swyddogaethau Gweithredol 

I gael y pŵer i: 

1. Mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol a'r Aelod(au) Ward Lleol, i gytuno ar y telerau 
ar gyfer unrhyw gam caffael a/neu waredu tir ac adeiladau sy'n eiddo i’r Cyngor, neu’n 
cael eu defnyddio gan y Cyngor (yn cynnwys penderfyniad terfynol ar ffiniau), gyda 
darpar brynwyr a/neu werthwyr ac awdurdodi cwblhau trafodion.* 

2. I reoli cyfleusterau ac eiddo a ddefnyddir at ddibenion datblygu economaidd gan 
gynnwys ffatrïoedd, warysau, swyddfeydd, siopau, tir, marchnadoedd, siopau canol y 
dref a stad amaethyddol yn arbennig i awdurdodi: * 

(a) dewis a gwirio tenantiaid; 
(b) cyd-drafod a setlo termau ac awdurdodi'r gosodiadau; a 
(c) chytuno ar gonsesiynau ar unrhyw adeg yn ystod meddiannaeth tenant. 

3. I gyd-drafod a chytuno rhenti a thelerau eraill am drwyddedau tymor byr, hawddfreintiau 
a ffyrddfreintiau, gan gynnwys y rhai sy'n ofynnol yn statudol ar delerau y cytunwyd 
arnynt gan fformiwla statudol neu fel arall, yn amodol ar ymgynghoriad priodol gyda'r 
Aelod Arweiniol a'r Aelod(au) Lleol. * 

4. I gyd-drafod a chytuno ar gytundebau prydles gan gynnwys adolygiadau rhent ar eiddo 
a brydlesir gan y Cyngor, ac i'r Cyngor.* 

5. I brisio holl asedau eiddo'r Cyngor.* 

6. I brisio tir ac adeiladau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Chyrff Cyhoeddus eraill ar sail 
ennill ffioedd lle bo'n briodol.* 

7. I brisio eiddo am forgais neu grant ac ar gyfer dibenion cymeradwy eraill, gan gynnwys 
asedau eiddo pobl oedrannus sy'n mynd i ofal adran Gofal Cymdeithasol y Cyngor.* 

8. I bennu gwerth pob eiddo y mae Hysbysiad sy’n honni iddo arfer yr hawl i brynu yn dod 
i law o dan ddarpariaethau Rhan V o Ddeddf Tai 1985, ac i benderfynu ar ba delerau 
y bydd eiddo o'r fath yn cael ei waredu yn unol â darpariaethau Deddf Tai 1985.* 

9. I wneud taliadau am golli cartref o dan ddarpariaethau Deddf Iawndal Tir 1973 (swm a 
gyfrifwyd gan fformiwla statudol yn ymwneud â gwerth ardrethol).* 

10. Gwneud taliadau aflonyddu dan ddarpariaethau Deddf Iawndal Tir 1973.* 

11. I ddewis contractwyr i wneud gwaith mewn perthynas â gwahanol gategorïau o waith 
sy'n dod o fewn cylch gorchwyl yr Adran Tai a’r Economi a gweithredu ar ran cleientiaid 
eraill sy'n defnyddio'r adran ar gyfer gwaith o'r fath, yn unol â Rheolau Gweithdrefnau 
Contractau. 

12. Cymeradwyo, gweithredu a gweinyddu grantiau datblygu busnes a benthyciadau i 
fusnesau cymwys yn unol â thelerau ac amodau cynlluniau a gymeradwywyd, (gan 
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gynnwys grantiau ar gyfer hyfforddiant) ac i adennill grantiau a/neu fenthyciadau yn 
unol â’r telerau ac amodau hynny. 

13. Llofnodi ceisiadau am grant ar ran y Cyngor ar gyfer Partneriaethau Cymunedau yn 
Gyntaf a/neu i'r Cyngor ei hun fel Corff Cyflawni Arweiniol, fel y bo'n briodol. 

14. I ymrwymo i gontractau gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru 
(ac unrhyw gorff arall a noddir yn gyhoeddus) i ddarparu gwasanaethau sy'n cefnogi'r 
gwaith o gyflawni Strategaeth Ffyniant Economaidd gymeradwy’r Cyngor. 

15. Awdurdodi, monitro a gwerthuso grantiau i'r sector gwirfoddol sy'n hwyluso darpariaeth 
o Strategaeth Ffyniant Economaidd gymeradwy’r Cyngor. 

16. I gyflwyno ceisiadau i ddarparwyr yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol am gyllid 
ac i ddarparu gwasanaethau yn unol â thelerau'r darparwr cyllid. 

17. Awdurdodi cynnal marchnadoedd arbenigol megis Marchnadoedd Ffermwyr, 
Marchnadoedd Ffrengig, Marchnadoedd Cyfandirol a marchnadoedd tebyg eraill ar dir 
a reolir gan y Cyngor, mewn ymgynghoriad â'r aelod arweiniol ac aelodau lleol, fel y 
bo'n briodol. 

18. Mewn achos o gamymddwyn gan fasnachwr ar unrhyw farchnad, i gymryd camau 
disgyblu, gan gynnwys atal neu wahardd o'r farchnad os tybir bod hynny'n briodol, 
mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol. 

19. Awdurdodi a gweithredu digwyddiadau y mae’r Cyngor yn ei arwain neu’n cyfrannu ato, 
gan ddefnyddio incwm gwaith yr adran Tai a’r Economi (neu adrannau eraill lle bo’n 
berthnasol) a pryd comisiynwyd gan yr adran Llywodraethu a Chwsmeriad gan 
ddefnyddio’r gyllideb digwyddiadau corfforaethol, mewn ymgynghoriad â'r Aelod 
Arweiniol. 

20. Amrywio taliadau neu i gytuno ar becynnau hyrwyddo neu i gyflwyno mân daliadau 
newydd a gynlluniwyd i gyflenwi cost holl weithgareddau a chyfleusterau adran. 

21. Trefnu a chyflwyno rhaglenni adloniant a diwylliant a noddir gan y Cyngor drwy ei 
raglenni celfyddydau. 

22. Penderfynu a dyfarnu ceisiadau unigol am nawdd celfyddydau. 

23. Cymeradwyo oriau agor a gweithredol cyfleusterau o fewn cwmpas yr adran Tai a’r 
Economi (yn cynnwys y Ganolfan Groeso, Shopmobility a’r holl swyddfeydd lloeren 
eraill). 

24. Penderfynu ar geisiadau a darparu lle bo'n berthnasol, llaeth, prydau bwyd a lluniaeth 
yn unol â pholisi'r Cyngor. 

25. I reoli Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor. 

26. Trafod a chytuno rhenti ar gyfer gosod Canolfannau Cymunedol yn gylchol. 

27. Goruchwyliaeth gyffredinol o reolaeth y Canolfannau Cymunedol a’r Neuadd Goffa. 
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Swyddogaethau Tai 

28. Gorfodi'r pwerau a gynhwysir yn Neddf Safleoedd Carafanau 1968. 

29. Awdurdodi bod gwerthiant gorfodol o eiddo gwag o dan ddarpariaethau Rhan III Deddf 
Cyfraith Eiddo 1925 a Deddf Pridiannau Tir Lleol 1975 yn cael ei ddirprwyo i'r Pennaeth 
Tai, Gwarchod y Cyhoedd a'r Amgylchedd. 

30. Rhoi Tystysgrifau Cymeradwyo Gwaith a wnaed ar gyfer gwaith gwella, trwsio, newid 
ac addasu o dan Ran I Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996, gan gynnwys 
taliadau mewn rhandaliadau. 

31. Delio gyda'r holl faterion sy'n codi o geisiadau am grantiau o dan Ran 1 o Ddeddf 
Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996, yn cynnwys cymeradwyo a gwrthod ceisiadau, 
yn amodol ar ymgynghori â'r Prif Swyddog Cyllid mewn perthynas ag agweddau 
ariannol, ac i unrhyw ddyraniad ariannol sydd ar gael at y diben hwn mewn unrhyw un 
flwyddyn na ragorir arni. 

32. I ymdrin â phob agwedd ar gymeradwyo a thalu am waith nas rhagwelwyd uwchlaw 
terfynau y cytunwyd arnynt ar hyn o bryd, mewn perthynas â Grantiau Adnewyddu Tai. 

33. Ymgynghori â'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i ymdrin â materion yn codi o'r cynlluniau 
Benthyciad Gwella Sector Preifat a Benthyciad Lleoedd Llewyrchus yn Llawn Addewid, 
gan gynnwys cymeradwyo a gwrthod ceisiadau am fenthyciadau o dan y cynlluniau 
perthnasol. 

34. Gweinyddu’r gofrestr anghenion tai (rhestr aros, rhestr trosglwyddo ac ati). 

35. Gosod anheddau Cyngor ac i enwebu landlordiaid cymdeithasol eraill gan gynnwys 
gosodiadau dros dro nad ydynt yn sicr, ymgeiswyr ar y rhestr aros, trosglwyddiadau, 
cyfnewidiadau, gweithwyr allweddol, tenantiaethau wedi’u clymu a chynlluniau 
symudedd. 

36. (i) Gweinyddu swyddogaethau a chyfrifoldebau'r Cyngor tuag at y Digartref o dan 
ddarpariaethau Deddf Tai 1996. 

(ii) Ystyried a phenderfynu ar unrhyw geisiadau am adolygiad a dderbyniwyd gan y 
Cyngor yn unol ag Adran 202 o Ddeddf Tai 1996. 

(iii) Gwneud penderfyniadau o dan adran 160A o Ddeddf Tai 1996 mewn perthynas 
ag ymgeiswyr a ystyrir yn anaddas i fod yn denant. 

37. Llofnodi a chyflwyno pob hysbysiad perthnasol o dan Ddeddf Tai, 1985 (ac unrhyw 
Ddeddfau Tai perthnasol eraill) yn ymwneud â:-

 Lleoliad a chasglu rhenti a thaliadau 

 Amrywio telerau ac amodau tenantiaethau 

 Pob mater o dan gynllun Darpariaethau 'Hawl i Brynu' (nid wedi’u dirprwyo’n 
benodol fel arall) 

 Ymgynghori â thenantiaid 

 Hawl i Atgyweirio 

 Iawndal ar gyfer gwelliannau tenantiaid 
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38. Llofnodi a chyflwyno’r holl Rybuddion perthnasol i Ymadael, Rhybuddion o Geisio 
Meddiant ac mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, 
awdurdodi achosion cyfreithiol am Feddiant, Costau a Gwarantau Gweithredu ac i 
sicrhau bod tenantiaid Diogel a Chyflwyniadol yn cael eu troi allan o ganlyniad i:-

 Beidio â thalu rhent 

 Torri cytundeb tenantiaeth 

39. Cyflawni neu drefnu i gyflawni gwaith atgyweirio a chynnal a chadw'r holl eiddo sy'n 
eiddo i'r Cyngor o fewn y portffolio tai. 

40. Cyflawni neu drefnu i gyflawni atgyweiriadau, gwelliannau ac addasiadau yn unol â'r 
rhaglen Cyfalaf Tai neu amcangyfrifon refeniw. 

41. I reoli safle swyddogol y Cyngor ar gyfer llety Sipsiwn. 

42. Awdurdodi achos cyfreithiol am niwsans mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid a'r Aelodau Lleol. 

43. Awdurdodi Swyddogion Tai i arfer yr hawl i ymddangos yn y Llys Sirol dan Adran 60(2) 
o Ddeddf Llysoedd Sirol 1984. 

44. I gael gwared ar eiddo o fewn y portffolio tai a nodwyd fel gweddill i anghenion yr 
Awdurdod, gyda chytundeb yr Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor a'r Aelodau 
Lleol priodol. 

45. Mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, i ystyried a 
phenderfynu ar geisiadau i'r Cyngor ddefnyddio ei ddisgresiwn o ran ad-dalu'r disgownt o 
dan Ddeddf Tai 1985 (fel y'i diwygiwyd). 

46. Ystyried ac ymateb i gynnig rhybuddion a dderbyniwyd yn unol ag Adran 156A o Ddeddf 
Tai 1985 (fel y'i diwygiwyd) ar yr amod nad oes unrhyw gynnig yn cael ei dderbyn heb 
ymgynghori ymlaen llaw gyda Chadeirydd ac Is-Gadeirydd y Bwrdd Gweithredol, Aelod 
Arweiniol perthnasol ar gyfer materion tai a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh, ac wedi hynny i 
roi gwybod am y camau a gymerwyd o dan y ddarpariaeth hon i'r Bwrdd Gweithredol er 
gwybodaeth. 

47. Cymeradwyo gweithredu polisïau gosod lleol lle yr ystyrir bod hynny'n briodol, ar ôl 
ymgynghori â'r Pwyllgor Archwilio Tai a’r Amgylchedd, yr Aelodau Lleol perthnasol ac Aelod 
Arweiniol y Bwrdd Gweithredol Tai a Chynllunio. 

48. I arfer swyddogaethau o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003, ar ran y Cyngor 
yn rhinwedd ei swydd fel landlord, i ddelio ag achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

49. Adolygu penderfyniadau i geisio gorchymyn am feddiant o dai annedd a osodir o dan 
denantiaethau rhagarweiniol ac isradd, yn unol â Rheoliadau Tenantiaid Rhagarweiniol 
(Adolygiad) 1997 a Rheoliadau Tenantiaid Isradd (Adolygu Penderfyniadau) (Cymru) 2005. 

50. Mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol a'r Aelod Arweiniol perthnasol, cymeradwyo, lle na 
fydd unrhyw wrthwynebiadau, gynlluniau gwaredu yn y dyfodol yn unol â pholisi'r Cyngor ar 
gyfer y ffensys mewn gerddi cynllun agored ar stadau tai Cyngor. 

51. Yn dilyn ymgynghoriad gyda'r Aelod Arweiniol perthnasol a'r Aelod(au) lleol, i ddelio â'r holl 
faterion sy'n gysylltiedig â thorri cyfamodau sy'n effeithio ar eiddo a werthwyd o dan y 
cynllun 'Hawl i Brynu' trwy gyfrwng: 
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(i) gorfodi'r cyfamod, yn cynnwys achos gwaharddeb os oes angen, i atal gwaith 
adeiladu personol, neu 

(ii) cyd-drafod rhyddhau'r cyfamod wrth ystyried taliad ariannol. 

Yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Tai a’r Economi i weithredu, gellir arfer y 
dirprwyaethau hyn gan: 

Pennaeth Gwasanaeth, Asedau - Dirprwyaethau  1 - 10 
Pennaeth Gwasanaeth, Adfywiad - Dirprwyaethau 11 - 27 
Pennaeth Gwasanaeth, Tai - Dirprwyaethau 28 - 51 
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PRIF SWYDDOG CYNLLUNIO A RHEOLEIDDIO 

Swyddogaethau Cynllunio a Rheoli Adeiladu 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

I gael y pŵer i: 

1. Mewn achosion lle: * 

(a) Nad oes sylwadau croes wedi'u derbyn; a 

(b). Bod gwrthwynebiadau wedi cael eu datrys drwy drafod a chyd-drafod. 

A. Cymeradwyo pob math o geisiadau a gyflwynwyd o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad 
a Thref 1990 ar yr amod eu bod:-

(i) yn cyd-fynd â darpariaethau'r cynllun datblygu priodol, canllawiau polisi 
mabwysiedig eraill neu friff datblygu 

(ii) yn cydymffurfio â'r holl safonau awdurdod lleol mabwysiedig perthnasol 

(iii) ym mhob achos y mae’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ystyried yn 
ddoeth i arfer ei awdurdod dirprwyedig, yn niffyg hynny bydd yn adrodd y mater 
i'r Pwyllgor. 

Ac eithrio 

(i) lle mae’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ei ystyried yn briodol yn unol 
â pholisïau a chanllawiau cynllunio, i gwblhau cytundebau ymlaen llaw sy’n 
sicrhau rheolaeth dros ddatblygiad neu gyfraniadau/gwaith ariannol er lles y 
gymuned ac 

(ii) i'r fath amodau y mae’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn barnu ei fod yn 
briodol ei osod ar y caniatâd grant. 

B Gwrthod pob math o geisiadau a gyflwynwyd dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 
lle mae'n fodlon bod y cynigion yn groes i ddarpariaethau'r cynllun datblygu priodol, 
canllaw polisi cynllunio a chylchlythyrau, nid yn cydymffurfio â safonau awdurdod lleol 
a fabwysiadwyd neu a fyddai’n groes i arferion cynllunio sefydledig a fyddai'n achosi 
niwed dangosadwy i fuddiant o bwysigrwydd cydnabyddedig.* 

Ar yr amod:-

(i) na fyddai'r penderfyniad yn gwrthdaro ag unrhyw sylwadau a dderbyniwyd o fewn 
y cyfnod ymgynghori. 

(ii) ym mhob achos y mae’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ei ystyried 
yn ddoeth i arfer ei awdurdod dirprwyedig, ac os methir hynny bydd yn 
adrodd y mater i'r Pwyllgor. 

(iii) bod yr Aelod(au) Lleol wedi cael eu hysbysu o'r bwriad i wrthod y cais. 

2. I BENDERFYNU fel y bo'n briodol ar y categorïau canlynol o ymgeiswyr, yn unol â’r 
Deddfau Cynllunio.* 
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Penderfyniadau ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio ai peidio mewn ymgynghoriad 
â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid 

3. I GYFLAWNI'R swyddogaethau canlynol: 

Apeliadau* 1. Cynnal apeliadau yn erbyn penderfyniadau'r 

Awdurdod Cynllunio Lleol 

Gorchmynion Cadw 1. I gychwyn, ac os nad oes gwrthwynebiadau wedi 

Coed** dod i law, i gadarnhau Gorchmynion Cadw Coed 
2. I ymdrin â hysbysiadau ar gyfer gwaith i goed 

mewn Ardaloedd Cadwraeth. Lle mae 
gwrthwynebiadau a'r bwriad yw caniatáu’r gwaith, 
arfer y pŵer hwn mewn ymgynghoriad â 
Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio. 

3. Penderfynu ar geisiadau am waith, gan gynnwys 
torri coed sy’n destun Gorchmynion Cadw Coed. 
Lle mae gwrthwynebiadau i dorri coed, a bod y Prif 
Swyddog o blaid caniatáu’r gwaith, arfer y pŵer 
hwn mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-
gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a’r Aelodau Lleol 
perthnasol. 

Trwyddedu Gweithredwyr I gyflwyno gwrthwynebiadau mewn ymgynghoriad â'r 

Cerbydau* Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a'r 

Aelod Lleol. 

Adeiladau Rhestredig* Penderfynu ar geisiadau am ganiatâd Adeilad 
Rhestredig ac eithrio ceisiadau sy’n dod o fewn y 
categorïau canlynol a fydd yn cael eu trosglwyddo i 
CADW gyda sylwadau ar ran y Cyngor:-

(a) sy'n cynnwys dymchwel; 

(b) y mae’n rhaid eu cyflwyno i Weinidogion Cymru yn 
unol â Rheoliad 9 o Reoliadau Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 
(Cymru) 2012; 

(c) yn ymwneud â gwaith sy'n effeithio ar y tu allan i 
Adeiladau Rhestredig Gradd II, lle byddai rhoi 
caniatâd yn groes i gyngor y Swyddog Cadwraeth 
Adeiladau a enwir neu, am ba bynnag reswm, ni fydd 
y Swyddog Cadwraeth Adeiladau a enwir yn gallu 
cynnig cyngor ar y cais hwnnw; neu 

(d) sy'n effeithio ar naill ai'r tu mewn neu’r tu allan i 
adeilad rhestredig Gradd I neu II (seren). 

2 Penderfynu ar geisiadau i ddymchwel adeiladau heb 
fod yn rhestredig mewn ardaloedd cadwraeth. 

3 Penderfynu ar geisiadau am gymorth grant, o fewn y 
canllawiau a osodwyd gan y Cyngor, mewn 
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perthynas ag adeiladau o ddiddordeb pensaernïol 
neu hanesyddol arbennig. 

4 Penderfynu ar geisiadau am gymorth grant, o fewn 
y canllawiau a osodwyd gan y Cyngor, mewn 
perthynas ag adeiladau o ddiddordeb pensaernïol 
neu hanesyddol arbennig.** 

4. Penderfynu ar geisiadau cyflawni amodau ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio.* 

5. Penderfynu ar geisiadau o dan Adran 96A o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar fân 
newidiadau i ganiatâd cynllunio presennol.* 

6. I ddelio â’r holl hysbysiadau amaethyddiaeth a choedwigaeth, ac ymateb iddynt, os yw 
gwrthwynebiadau yn dod i law ai peidio, o fewn y 28 diwrnod a ganiateir, mewn 
ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a'r Aelod(au) Lleol ar gyfer yr ardal dan 
sylw.* 

7. Penderfynu ar geisiadau caniatâd tybiedig o dan Ddeddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 
1990.* 

8. Penderfynu, yn dilyn hysbysiad, a fydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Cyngor i 
ddymchwel adeiladau nad ydynt yn cael eu diogelu eisoes gan ddeddfwriaeth adeilad 
rhestredig ac ardal gadwraeth, ac mewn achosion lle penderfynir bod angen 
cymeradwyaeth, i gymeradwyo'r cais, oni bai bod gwrthwynebiadau i'r cynnig wedi eu 
derbyn.* 

9. Penderfynu ar geisiadau am Dystysgrifau Cyfreithlondeb Defnydd neu Ddatblygiad 
Presennol a Thystysgrifau Cyfreithlondeb Defnydd neu Ddatblygiad Arfaethedig dan 
Adrannau 191 a 192 yn y drefn honno o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, mewn 
ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid.* 

10. Cyhoeddi Hysbysiadau Gorfodi o dan Adran 172 ac i amrywio a thynnu Hysbysiadau 
Gorfodi yn ôl o dan Adran 173A o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, ac i gyflwyno 
Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig ac i amrywio a thynnu Hysbysiadau o'r fath yn 
ôl o dan Adran 38 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 
1990, yn amodol ar ymgynghori ymlaen llaw gyda Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor 
Cynllunio, yr Aelod(au) Lleol a'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid.* 

11. I gyflwyno Hysbysiadau Torri Amodau o dan Adran 187A o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 
1990, yn amodol ar ymgynghori ymlaen llaw gyda Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor 
Cynllunio, yr Aelod(au) Lleol a'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid.* 

12. I gyflwyno:-

(i) Hysbysiadau Tramgwyddo Cynllunio o dan Adran 171C o Ddeddf Cynllunio Gwlad a 
Thref, 1990 ac i wrando a phenderfynu ar unrhyw sylwadau a wneir o ganlyniad.* 

(ii) Hysbysiadau Rhybydd Gorfodaeth o dan Adran 173ZA o Ddeddf Cynllunio Gwlad a 
Thref, 1990,* 

(iii) Hysbysiadau Atal Dros Dro o dan Adran 171E, F, G, H o Ddeddf Cynllunio Gwlad a 
Thref, 1990.* 
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13. I gyflwyno Hysbysiadau o dan Adran 215 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990, o ran 
tir yn effeithio’n andwyol ar amwynder cymdogaeth (‘Hysbysiadau Tir Blêr’), yn amodol 
ar ymgynghori ymlaen llaw gyda Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, yr 
Aelod(au) Lleol a'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid.* 

14. Penderfynu ar geisiadau dan Reoliadau Gwrychoedd 1997.* 

15. Awdurdodi Swyddogion eraill i gael y pwerau mynediad o dan Adran 95 o Ddeddf Adeiladu 
1984 ac Adrannau 196A, 214B a 324 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref, 1990. 

16. I amrywio neu ddirymu Gorchmynion Cadw Coed yn amodol ar ymgynghori ymlaen llaw 
gydag Aelod(au) Lleol, a chael eu cytundeb.** 

Swyddogaethau Gweithredol 

17. I ddelio â Hysbysiadau Datblygu Telathrebu, ac ymateb iddynt, mewn ymgynghoriad â'r 
Cadeirydd a'r Aelod Lleol os derbynnir gwrthwynebiadau ai peidio.* 

18. I gymeradwyo neu wrthod yr holl gynlluniau sy'n cydymffurfio neu nad ydynt yn 
cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu sydd mewn grym ar y pryd neu Ddeddf Adeiladu 
1984.*** 

19. Trefnu ar gyfer diogelu neu ddymchwel strwythurau peryglus, gan gynnwys cyflwyno 
Hysbysiadau dan Adran 78 o Ddeddf Adeiladu 1984.*** 

20. I gyflwyno Hysbysiadau o dan Ddeddf Adeiladu 1984 ac Adran 16 o Ddeddf Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.*** 

21. Apelio yn erbyn hysbysiad sydd angen gwaith o dan Adran 102 Deddf Adeiladu 1984. 

22. I roi caniatâd i adeiladu dros garthffosydd.*** 

23. Trefnu a chymeradwyo rhifo tai ac enwi strydoedd.*** 

24. Cyflwyno’r dystysgrif gwblhau safonol a gymeradwywyd gan y Cyngor sy’n ardystio bod 
y gwaith yn unol â'r Rheoliadau Adeiladu.*** 

25. Trafod a sefydlu’r Rheolaeth Adeiladu briodol a Ffioedd Cyngor Cyn Gwneud Cais 
Cynllunio mewn ymateb i rymoedd y farchnad.*** 

26. I gymryd camau gorfodi mewn perthynas â diffyg cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu 
sydd mewn grym ar y pryd.*** 

27. Awdurdodi Swyddogion eraill i gael y pwerau mynediad o dan 
(i) Adran 95 o Ddeddf Adeiladu 1984; 
(ii) Adran 214B a 324 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990; 
(iii) Adran 88 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth), 

1990; ac 
(iv) Adran 36 o Ddeddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus), 1990. 

28. I benderfynu a yw datblygiadau arfaethedig angen Asesiad Effaith Amgylcheddol, gan 
gynnwys penderfyniadau ynghylch a oes angen datganiadau amgylcheddol a rhoi 
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safbwyntiau sgrinio a chwmpasu, dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effaith 
Amgylcheddol) (Cymru) 2017, ar ôl ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ac wedi 
rhoi gwybod i'r Aelodau Lleol perthnasol.* 

29. Penderfynu a yw datblygiadau arfaethedig angen Asesiadau Priodol a rhoi safbwyntiau 
barn ar brofion o arwyddocâd tebygol, o dan Gyfarwyddeb Cynefinoedd Ewropeaidd 
1992, Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, & c.) 1994 ac unrhyw 
ddeddfwriaeth/rheoliad cysylltiedig, yn dilyn ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor 
Cynllunio a'r Aelodau Lleol perthnasol.** 

30. Adolygu’r swm gohiriedig sy'n daladwy yn flynyddol, am gynnal a chadw mannau 
agored cyhoeddus yn y dyfodol mewn datblygiadau tai newydd ac i osod swm newydd 
os ystyrir hynny’n briodol. 

31. I wneud yr holl drefniadau angenrheidiol i sefydlu a chynnull cyfarfodydd o’r Panel 
Dylunio ac ehangu aelodaeth y Panel fel yr ystyrir yn briodol.** 

32. I ddiweddaru o bryd i'w gilydd: 

(a) Lluosyddion a Chyfraniadau Cost Adeiladu fel y dangosir yn Nodyn Cyfarwyddyd 
Cynllunio Lleol cymeradwy'r Cyngor ar Gyfraniadau Datblygwyr i Ysgolion yn unol 
â chyngor y Llywodraeth;** a’r 

(b) rhestr o ysgolion sydd â phrinder presennol o leoedd yn seiliedig ar Gynllun 
Trefniadaeth Ysgolion Wrecsam.** 

33. Arfer holl swyddogaethau'r Cyngor mewn perthynas â gwrychoedd uchel dan 
ddarpariaethau Rhan 8 o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 ac unrhyw 
Reoliadau a wnaed dan y ddeddf honno, gan gynnwys awdurdod i godi tâl am y ffi uchaf 
a ganiateir o dan y Rheoliadau perthnasol mewn cysylltiad â chwynion a wneir i'r 
Cyngor, neu unrhyw gyfradd ostyngol yn unol â pholisïau'r Cyngor.** 

34. Ymateb i'r canlynol mewn perthynas â phrosiectau isadeiledd cenedlaethol 
arfaethedig yn unol â Deddf Cynllunio 2008 (fel y'i diwygiwyd a rheoliadau 
cysylltiedig):-

(a) Ymgynghori ar ddatganiad yr hyrwyddwr o ymgynghori cymunedol;* 

(b) cais am sylwadau ar ddigonolrwydd ymgynghoriad yr hyrwyddwr;* 

(c) gofyn am sylwadau ar farn gwmpasu Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb.* 

35. Gweithredu fel Cofrestrydd Pridiannau Tir Lleol.** 

36. I adolygu ffioedd a godir ar gyfer chwiliadau lleol ac i wneud newidiadau o'r fath i'r 
ffioedd yr ystyrir yn briodol o bryd i'w gilydd. 

Swyddogaethau Rheoleiddio 

Dynodiad neu ddirprwyad gan y Cyngor 

37. I arfer pwerau mewn cysylltiad â chofrestru gweithredwyr achub cerbydau modur o dan 
Ddeddf Cerbydau (Troseddau) 2001. **** 
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38. Cyflawni unrhyw swyddogaeth sy'n ymwneud â rheoli llygredd neu reoli ansawdd aer. **** 

39. Cymeradwyo rhoi trwyddedau o dan Ddeddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol, 1847 a 
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 Rhan II, o ran cerbydau hacni a 
cherbydau hurio preifat, gweithredwyr a gyrwyr yn unol â pholisïau'r Cyngor ac i weithredu 
fel swyddog awdurdodedig y Cyngor ar gyfer diben Rhan II o'r Ddeddf.**** 

40. Gwrthod ceisiadau ar gyfer Trwyddedau Cerbyd Hurio Preifat. **** 

41. Atal neu ddirymu trwydded i yrru cerbydau hacni neu gerbydau hurio preifat os mae’n 
ymddangos o fudd i ddiogelwch y cyhoedd i atal neu ddirymu’r drwydded yn ddi-oed; 
mewn pob achlysur o ddefnydd y pŵer hwn rhaid adrodd i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor 
Trwyddedu Amgylcheddol. **** 

42. Penderfynu ar geisiadau am drwyddedau o dan ddarpariaethau Deddf Trwyddedu 2003 i 
gynnal adloniant rheoledig a threfnu rheoliadau ac amodau yn ymwneud â thrwyddedau o'r 
fath, mewn ymgynghoriad ag Aelodau Lleol.**** 

43. Gwrthod ceisiadau am drwyddedau i gynnal adloniant rheoledig mewn perthynas ag eiddo 
nad ydynt wedi’u dyrchafu i'r safonau sy'n ofynnol mewn perthynas â rhagofalon tân.**** 

44. Gorfodi darpariaethau Deddf Trwyddedu 2003 mewn perthynas â gwerthu alcohol i 
blant.**** 

45. Mewn ymgynghoriad â Chadeirydd neu Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol, 
i gymeradwyo pob hysbyseb i'w harddangos ar Gerbydau Hacni Wrecsam.**** 

Swyddogaethau o dan y Ddeddf Trwyddedu 2003: 

46. Cymeradwyo'r holl geisiadau i roi tystysgrif trwydded eiddo neu tystysgrif eiddo clwb yn unol 
â Deddf Trwyddedu 2003 lle nad oes unrhyw sylwadau perthnasol.**** 

47. Cymeradwyo pob cais yn unol â Deddf Trwyddedu 2003 am drwydded bersonol, amrywiad 
goruchwyliwr eiddo dynodedig neu hysbysiadau a roddir mewn perthynas â gweithgaredd 
yn digwydd o dan awdurdod hysbysiad digwyddiad dros dro lle nad oes gwrthwynebiad gan 
yr heddlu.**** 

48. Penderfynu ar yr holl geisiadau i’w symud fel goruchwyliwr dynodedig eiddo.**** 

49. Penderfynu a ddylai Gwrandawiad ddigwydd yn unol â Deddf Trwyddedu 2003 os bydd yr 
holl bartïon yn cytuno nad yw Gwrandawiad yn angenrheidiol.**** 

50. Gofyn am wybodaeth gan barti i egluro pwynt i'w ystyried mewn Gwrandawiad yn unol â 
Deddf Trwyddedu 2003, Rheoliadau (Gwrandawiadau) 2005.**** 

Swyddogaethau o dan Ddeddf Gamblo 2005: 

51. I benderfynu'r ceisiadau canlynol lle nad oes unrhyw sylwadau yn cael eu derbyn neu pan 
fydd sylwadau’n cael eu tynnu'n ôl:**** 

• Cais am Drwydded Eiddo 
• Cais am amrywiad i drwydded 
• Cais am ddatganiad dros dro 
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• Cais am drwyddedau peiriannau clwb/hapchwarae clwb 

52. Penderfynu ar y materion canlynol:**** 

• Cais am drwyddedau ac eithrio trwyddedau peiriannau clwb/hapchwarae clwb 
• Canslo trwyddedau peiriannau hapchwarae eiddo trwyddedig 
• Ystyried rhybudd defnydd dros dro 

53. Penderfynu ar geisiadau am drosglwyddo trwydded lle na dderbynnir sylwadau gan y 
Comisiwn Hapchwarae.**** 

54. I bennu ffioedd yn unol ag Adran 212 o Ddeddf Gamblo 2005 mewn ymgynghoriad ag 
Arweinydd y Cyngor.**** 

55. I lofnodi a chyflwyno ceisiadau am wybodaeth o dan Adran 16 o Ddeddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol), 1976 ynghylch unrhyw swyddogaeth o fewn cymalau’r Adran 
Cynllunio a Rheoleiddio ond ddim i atal y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid sydd 
â’r un swyddogaeth. **** 

Swyddogaethau Gweithredol 

I gael pŵer i :-

56. Awdurdodi holl swyddogion Adran yr Amgylchedd a Chynllunio yn ysgrifenedig, neu 
asiantiaid/contractwyr a all o bryd i'w gilydd gael eu cyflogi i gyflawni'r dyletswyddau a’r 
swyddogaethau penodol a ddirprwyir i Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio, yn amodol ar 
swyddogion o'r fath yn meddu ar gymwysterau addas i gyflawni’r dyletswyddau a’r 
swyddogaethau hynny.**** 

57. Gynnal arolygiadau, ymchwiliadau, cyfweliadau, samplo, gwaharddiadau, atafaeliadau, 
cadw, cofnodi, cyflwyno hysbysiadau, (gan gynnwys hysbysiadau atal dros dro), cyhoeddi 
hysbysiadau cosb/hysbysiadau cosb benodedig, hysbysiadau, hepgoriadau, 
trosglwyddiadau, awdurdodiadau, trwyddedu, cofrestriadau, achosion cyfreithiol ac i osod 
ffioedd a thaliadau fel sydd o fewn maes Adran yr Amgylchedd a Chynllunio o dan y 
ddeddfwriaeth sy'n berthnasol iddi a nodir isod, ynghyd ag unrhyw reoliadau perthynol neu 
unrhyw ddeddfwriaeth israddol a wnaed oddi tani neu drwy arfer pwerau a gyflwynwyd, ac 
unrhyw ddiwygiadau neu ychwanegiadau iddi ac i arfer yr holl bwerau a dyletswyddau 
perthnasol eraill, gan gynnwys pwerau mynediad a ddarperir o dan ddeddfwriaeth o'r 
fath.**** 

Deddfwriaeth 

Deddf Asiantaethau Llety, 1953 
Deddf Gweinyddu Cyfiawnder, 1970 
Deddf Cynnyrch Amaethyddiaeth (Graddio a Marcio), 1928 
Deddf Amaethyddiaeth (Darpariaethau Amrywiol), 1968, 1972 ac 1976b 
Deddf Amaethyddiaeth, 1970 
Deddf Sefydliadau Lletya Anifeiliaid, 1963 
Deddf Iechyd a Lles Anifeiliaid, 1984 
Deddf Iechyd Anifeiliaid, 1981 
Deddf Iechyd Anifeiliaid 1998 
Deddf Iechyd Anifeiliaid 2002 
Deddf Lles Anifeiliaid 2006 
Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 
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Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 
Deddf Gwrthderfysgaeth, Trosedd a Diogelwch 2001 
Deddf Diogelu Anifeiliaid 2000 
Deddf Bancio, 1987 
Deddf Bridio Cŵn, 1973 a 1991 
Deddf Adeiladu, 1984 
Deddf Enwau Busnes, 1985 
Deddf Canser, 1939 
Deddf Safleoedd Carafannau a Rheoli Datblygu, 1960 
Deddf Seliwloid a Ffilm Sinematograffig, 1922 
Deddf Plant a Theuluoedd, 2014 
Deddf Plant a Phobl Ifanc, 1933 
Deddf Plant a Phobl Ifanc (Amddiffyn rhag Tybaco), 1991 
Deddf Dydd Nadolig (Masnachu), 2004 
Deddf Sinemâu, 1985 
Deddf Aer Glân, 1993 
Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 
Deddf Newid Hinsawdd 2008 a Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010 

Deddf Cwmnïau, 1985 
Deddf Cwmnïau, 2006 
Deddf Credyd Defnyddwyr, 1974 
Deddf Credyd Defnyddwyr, 2006 
Deddf Hawliau Defnyddwyr, 2015 
Deddf Gwarchod Defnyddwyr 1987 
Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 
Deddf Rheoli Llygredd, 1974 
Deddf Rheoli Llygredd (Diwygio), 1989 
Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau, 1988 
Deddf Hawlfraint, Etc a Nodau Masnach (Troseddau a Gorfodi), 2002 
Deddf Gwasanaethau Cyfreithiol a Llys, 1990 
Deddf Ymgeisiau Troseddol, 1981 
Deddf Cyfiawnder Troseddol, 1988 
Deddf Cyfiawnder a Heddlu 2001 (Hysbysiadau Cau) 
Deddf Bwa Croes, 1987 
Deddf Rheoli Tollau Thramor a Chartref, 1979 
Deddf Cŵn Peryglus, 1991 
Deddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus, 1976 
Deddf Datblygu Twristiaeth, 1969 
Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 
Deddf Cŵn, 1906 
Deddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996 
Deddf Diwygio Addysg, 1988 
Deddf Arbed Ynni, 1981 
Deddf Ynni, 1976 

Deddf Ynni 2011 
Deddf Menter 2002 
Deddf Diogelu'r Amgylchedd, 1990 
Deddf yr Amgylchedd, 1995 
Deddf Gwybodaeth Diogelwch ac Amgylcheddol, 1968 
Rheoliadau Diogelu’r Amgylchedd (Microbelenni)(Cymru), 2018 
Deddf Gwerthwyr Tai, 1979 
Deddf y Cymunedau Ewropeaidd, 1972 
Deddf Ffrwydron, 1875 a 1923 
Deddf Ffrwydron (Oedran Prynu), 1976 
Deddf Ffatrïoedd, 1961 
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Deddf Masnachu Teg, 1973 
Deddf Cemegau Fferm a Gardd, 1967 
Deddf Arfau Tanio 1968 
Deddf Tân Gwyllt, 1951 
Deddf Tân Gwyllt, 2003 
Deddf Diogelwch Tân a Diogelwch Mannau Chwaraeon 1987 
Deddf Gwasanaethau Ariannol a Marchnadoedd 2000 
Deddf Bwyd, 1984 
Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 
Deddf Diogelwch Bwyd, 1990 
Deddf Bwyd a Diogelu'r Amgylchedd, 1985 
Deddf Ffugiadau a Drwgfathu, 1981 
Deddf Twyll 2006 
Deddf Gamblo 2005 
Deddf Cŵn Gwarchod, 1975 
Deddf Dilysnodau 1973 
Deddf Iechyd 2006 (fel y’i newidiwyd) 
Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc, 1974 
Mesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Cymru), 2009 
Deddf Hur Bwrcas 1964 
Deddf Tai 1985 (fel y'i newidiwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai, 1989) 
Deddf Tai 1996 
Deddf Tai 2004 
Deddf Tai 2014 
Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio, 1996 
Deddf Broceriaid Yswiriant (Cofrestru), 1977 
Deddf Cwmnïau Yswiriant, 1982 
Deddf Sylweddau Meddwol (Cyflenwi), 1985 
Deddf Cyllyll, 1997 
Deddf Cyfraith Eiddo (Darpariaethau Amrywiol), 1989 
Deddf Gwasanaethau Cyfreithiol, 2007 
Deddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 
Deddf Trwyddedu 2003 
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol), 1976 ac 1982 (fel y'i diwygiwyd) 
Deddf Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2006 
Deddf Llysoedd Ynadon, 1980 
Deddf Cyfathrebu Maleisus, 1988 
Deddf Llysoedd Ynadon, 1980 
Deddf Meddyginiaethau, 1968 
Deddf Mwyngloddiau a Chwareli, 1954 
Deddf Mwyngloddiau a Chwareli (Tomenni) 1969 
Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 
Deddf Arwerthiannau Ffug, 1961 
Deddf Sŵn Beiciau Modur, 1987 
Deddf Cerbydau Modur (Cyfarpar Diogelwch i Blant), 1991 
Deddf Cymorth Gwladol 1948 
Deddf Cymorth Gwladol (Diwygio) 1951 
Deddf Sŵn, 1996 
Deddf Sŵn a Niwsans Statudol, 1993 
Deddf Asiantaethau Nyrsys, 1957 
Deddf Safleoedd Swyddfeydd, Siopau a Rheilffyrdd, 1963 
Deddf y Symbol Olympaidd etc (Amddiffyn) 1995 
Deddf Optegwyr, 1989 
Deddf Anifeiliaid Perfformio (Rheoliadau), 1925 
Deddf Anifeiliaid Anwes, 1951 
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Deddf Petrolewm (Crynhoi), 1928 
Deddf Iechyd Planhigion, 1967 
Deddf Gwenwynau, 1972 
Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 
Deddf Prisiau, 1974 a 1975 
Deddf Atal Difrod gan Blâu, 1949 
Deddf Camddisgrifiadau Eiddo, 1991 
Deddf Diogelu Anifeiliaid, 1911 a 1934 
Deddf Diogelu Anifeiliaid 2000 
Deddf Diogelu Anifeiliaid (Diwygiad), 1954 
Deddf Diogelu Anifeiliaid (Anesthetyddion), 1954 
Deddf Diogelu Rhag Tenynnau Creulon, 1988 
Deddf Diogelu Rhag Troi Allan, 1977 
Deddf Sylweddau Seicoweithredol 2016 
Deddfau Iechyd Cyhoeddus 1875, 1936 a 1961 
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau), 1984, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 2008 
Deddf Iechyd (Cymru) 2017 
Deddf Cerrig Llorio a Deunyddiau Llanw Eraill 1951 
Deddf Gwaredu Sbwriel (Amwynder) 1978 
Deddf Dyluniadau Cofrestredig 1949 
Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 
Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.)(Cymru) 2019 
Deddfau Sefydliadau Marchogaeth, 1964 a 1970 
Deddf Traffig y Ffyrdd (Darpariaeth Canlyniadol), 1988 
Deddf Traffig y Ffyrdd (Cerbydau Tramor), 1972 
Deddf Traffig y Ffyrdd, 1988 a 1991 
Deddf Troseddwyr Traffig y Ffyrdd, 1988 
Deddf Diogelwch Meysydd Chwaraeon 1975 
Deddf Whisgi’r Alban, 1988 
Deddf Delwyr Metel Sgrap, 2013 
Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010 
Deddf Lladd Dofednod, 1967 
Rheoliadau Mangreoedd Di-Fwg etc (Cymru) 2007 
Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 
Rheoliadau Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 (Cymru) 2011 
Deddf Cyfreithwyr, 1974 
Deddf Masnachu Dydd Sul, 1994 
Deddf Telathrebu, 1984 
Deddf Theatrau, 1968 
Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 
Rheoliadau TSE (Cymru) 2002 (Fel y'i diwygiwyd) 
Rheoliadau Cynhyrchion sy'n Dod o Anifeiliaid (Mewnforio ac Allforio) 1996 (Fel y'i diwygiwyd) 
Deddf Hysbysebu a Hyrwyddo Tybaco 2002 
Deddf Lleihau Troseddu Treisgar 2006 
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009 
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2011 
Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 
Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) 2009 
Rheoliadau Amddiffyn rhag Tybaco (Gwerthiannau o Beiriannau Gwerthu) (Cymru) 2011 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Pwerau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2010 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Gorchmynion Rhan 2A) (Cymru) 2010 
Deddf Dwyn, 1968 a 1978 
Deddf Cyfrannau Cyfnodol, 1992 
Deddf Hysbysebu a Hybu Tybaco, 2002 
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Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol, 1847 
Deddf Disgrifiadau Masnach, 1968 
Deddf Nodau Masnach, 1994 
Deddf Cynrychiolaeth Masnachu (Personau Anabl), 1958 a 1982 
Deddf Cynlluniau Masnachu, 1996 
Deddf Stampiau Masnachu, 1964 
Deddf Trafnidiaeth, 1982 
Deddf Nwyddau a Gwasanaethau na ofynnwyd amdanynt, 1971 (fel y'i diwygiwyd) 
Deddfau Nwyddau a Gwasanaethau na ofynnwyd amdanynt, 1971 a 1975 
Deddf Recordiadau Fideo, 1984 
Deddf Cerbydau (Trosedd), 2001 
Deddf Cerbydau (Tollau), 1971 
Deddf Dŵr, 1989 
Deddf y Diwydiant Dŵr, 1991 
Deddf Pwysau a Mesurau ac ati, 1976 
Deddf Pwysau a Mesurau, 1985 
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad, 1981 
Deddfau Pobl Ifanc (Cyflogaeth), 1938 a 1964 
Deddf Trwyddedu Sŵau, 1981 

58. Trefnu claddedigaethau o dan Adran 46 Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau), 1984. 

59. Sicrhau penodiad person â chymwysterau addas a fydd yn cael eu dynodi yn Brif Arolygydd 
Pwysau a Mesurau ar gyfer yr Awdurdod.**** 

60. Mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, i awdurdodi a dechrau 
achos cyfreithiol mewn perthynas â’r materion hynny y mae gan y Prif Swyddog gyfrifoldeb 
gweithredol.**** 

61. Enwebu eraill i fynd gyda swyddogion wrth gyflawni eu dyletswydd, fel y darperir yn y 
ddeddfwriaeth berthnasol.**** 

62. Awdurdodi rhoi trwyddedau mewn perthynas ag arwerthiannau cist car a gwerthiannau 
tebyg eraill, lle mae ceisiadau o'r fath o natur elusennol, ar ôl ymgynghori â'r Aelod 
Lleol.**** 

63. Cyhoeddi Amrywiadau o Awdurdodiadau a Thrwyddedau Amgylcheddol o dan Adrannau 
10 a 11 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd, 1990 a’r Rheoliadau Thrwyddedau Amgylcheddol 
2010, nad ydynt yn cynnwys newid sylweddol mewn ymgynghoriad â'r Aelodau Lleol.**** 

64. Gweithredu fel Swyddog yr Awdurdod Cartref ar gyfer y Cyngor.**** 

65. Cynnal cofrestrau o Drwyddedau a roddwyd ac i gymeradwyo rhoi trwyddedau dan y 
Deddfau canlynol:- **** 

Deddf yr Heddlu, Ffatrïoedd ac ati (Darpariaethau Amrywiol) 1916 
a Deddf Casgliadau o Dŷ i Dŷ, 1939 (Casgliadau o Dŷ i Dŷ a Strydoedd) 

Deddf Trwyddedu 2003 
Deddf Gamblo 2005 
Deddf Hypnotiaeth, 1952 
Deddf Elusennau 1992 (neu ddeddfwriaeth arall a all gymryd lle neu ddisodli Deddf o'r 
fath). 
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66. Penodi Swyddogion Priodol/Swyddogion Priodol yn eilydd, ar gyfer materion meddygol o 
dan bob adran o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 a rheoliadau 
cysylltiedig.**** 

67 Penodi Swyddogion fel Arolygwyr o dan Adran 19 (1) o'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y 
7Gwaith, etc. 1974.**** 

68. Arfer holl bwerau a dyletswyddau Awdurdod Lleol o dan Ddeddf Delwyr Metel Sgrap 2013, 
ac eithrio Is-bwyllgor o dri Aelod o'r Bwrdd Gweithredol, i gynnwys yr Aelod Arweiniol 
perthnasol a fydd fel arfer yn cadeirio'r Is-bwyllgor, i benderfynu ar geisiadau am drwydded 
neu amrywio neu ddirymu trwydded os yw'r ymgeisydd neu'r trwyddedai wedi gofyn am y 
cyfle i wneud sylwadau llafar mewn ymateb i hysbysiad a roddir yn unol â Pharagraff 7(i) o 
Atodlen 1 Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013. **** 

69. Mewn ymgynghoriad â'r Aelod Arweiniol perthnasol, i osod y ffioedd ar gyfer ceisiadau o 
dan Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013. 

Yn absenoldeb neu anallu’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio i weithredu, neu ar gyfer 
hwylustod gweithredol, gellir arfer y dirprwyaethau hyn gan: 

* a ** Pennaeth Gwasanaeth, Rheoli Cynllunio neu Polisi Cynllunio neu Pennaeth 
Gwasanaeth, Rheoli Cynllunio neu Polisi Cynllunio 

*** Y Pen Syrfëwr Rheoli Adeiladu 
**** Pennaeth Gwasanaeth, Gwarchod y Cyhoedd 
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PRIF SWYDDOG GOFAL CYMDEITHASOL  
 
 
Dynodiad neu  ddirprwyad ga n y  Cyngor  
 
1.  Gweithredu fel  Cyfarwyddwr  Statudol  Gwasanaethau Cymdeithasol  y  Cyngor  yn unol  

ag  Adran  6  o Ddeddf  Gwasanaethau Cymdeithasol  Awdurdodau Lleol  1970,  mewn  
perthynas â swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol  y  Cyngor.  

 
Swyddogaethau Gweithredol  

 
Gofal  Cymdeithasol  i  Oedolion  

 
2.  Cyflawni  Gwasanaethau Cymdeithasol  Personol  i  Oedolion  yn strategol  a  gweithredol  

a/neu eu  diogelu  gan  y  Cyngor.  
 

  Gwasanaethau oedolion,  gan  gynnwys iechyd meddwl,  anableddau dysgu,  pobl  
hŷn, anableddau corfforol;  

  Perfformiad  a Rheolaeth  Ariannol,  yn cynnwys cwynion  a sylwadau  sy'n ymwneud  
â gwasanaethau cymdeithasol  personol  i  oedolion;  

  Gwasanaethau cymorth,  gan  gynnwys Adnoddau Dynol;  

  Gweithio mewn Partneriaeth a  rhyngasiantaethol;  

  Comisiynu  a chontractio ar draws yr  holl  wasanaethau.  
 
3.  Yn benodol,  i  arfer  y  swyddogaethau hynny  o'r  Cyngor  sy'n ymwneud  â gwasanaethau  

cymdeithasol  personol  i  oedolion  o dan Adrannau priodol  y  Deddfau  canlynol  fel  y'u  
diwygiwyd neu  y  cawsant  eu  hailddeddfu.  

 

  Deddf Cymorth Gwladol  1948  

  Deddf Personau  Anabl  (Cyflogaeth)  1958  

  Deddf Gwasanaethau Iechyd ac Iechyd y  Cyhoedd 1968  

  Deddf Cleifion  Cronig  a  Phersonau  Anabl  1970  

  Deddf Budd-daliadau  Atodol  1976  

  Deddf Iechyd Meddwl  1983  

  Deddf Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  a Dyfarniadau  Nawdd  Cymdeithasol  
1983  

  Deddf Iechyd y  Cyhoedd  (Rheoli  Clefydau) 1984  

  Deddf Tai  1985  

  Deddf Personau  Anabl  (Gwasanaethau, Ymgynghori  a Chynrychioli)  1986  

  Deddf y  Gwasanaeth Iechyd Gwladol  a Gofal  Cymunedol  1990  

  Deddf Cyfiawnder Troseddol  1991  

  Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol  1992  

  Deddf Gofalwyr  (Cydnabyddiaeth a Gwasanaethau) 1995  

  Deddf Iechyd 1999  

  Deddf Llywodraeth Leol  2000  

  Deddf Safonau  Gofal  2000  

  Deddf Iechyd a Gofal  Cymdeithasol  2001   

  Deddf Mewnfudo,  Lloches a Chenedligrwydd  2002  

  Deddf Gofalwyr  a Phlant  Anabl  2000  

  Deddf Gwasnaethau Cymdeithasol  a  Llesiant  (Cymru) 2014  
 
4.  Gweinyddu’r  holl  daliadau  a godir  mewn perthynas â gwasanaethau  cymdeithasol  

personol  ar  gyfer  oedolion  gan  gynnwys hepgor  taliadau.  
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Darparu gwelliannau ac addasiadau i gartref person anabl o dan adran 2(1)(e) o 
Ddeddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970. 

Mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, i gychwyn achos 
mewn Llys neu Dribiwnlys arall o dan y Deddfau canlynol fel y'i diwygiwyd neu y’i hail-
ddeddfwyd. 

 Deddf Cymorth Gwladol 1948 Adran 47 a 56(3) 

 Deddf Iechyd Meddwl 1959 Adran 131 

 Deddf Iechyd Meddwl 1983 Adran 29 a 30, Rhan V ac Adran 130 

 Deddf Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Dyfarniadau Nawdd Cymdeithasol 
1983 Adran 22 

 Deddf Galluedd Meddyliol 2005 Rhan 2 

Unrhyw swyddogaeth arall y Cyngor mewn perthynas â darparu gwasanaethau 
cymdeithasol personol i oedolion, sy'n cynnwys cais i Lys neu Dribiwnlys arall gan 
gynnwys erlyn troseddau, neu sy'n gofyn am weithredu unrhyw ddogfen sy’n weithredol 
yn gyfreithiol. 

I oruchwylio’r broses gwynion yn ffurfiol, yn unol â Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y 
Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014, a Rheoliadau Gweithdrefn Sylwadau 
(Cymru) 2014. Bydd hyn yn cynnwys cytuno ar estyniadau i amserlen ac ymateb i 
ymchwiliadau i gwynion ffurfiol. 

I gynhyrchu a chyhoeddi adroddiad cwynion blynyddol a fydd yn cael ei ystyried gan y 
Pwyllgor Craffu priodol ac ar gael i AGC i’w arolygu. 

Penderfynu ar dderbyn personau i Warcheidiaeth y Cyngor o dan Adran 7 a 37 o 
Ddeddf Iechyd Meddwl 1983. 

Cymeradwyo pecyn Gofal yn y Gymuned sy’n fwy na chost gros Lleoliadau Preswyl ar 
gyfer categori cofrestru'r unigolyn dan sylw, pan fydd y gost yn gallu cael ei diwallu gan 
ddeiliad y gyllideb. 

I benodi Gweithwyr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy. 

Arfer y pŵer i benodi Swyddogion Priodol/Amgen Priodol ar gyfer materion meddygol 
o dan Ddeddf Cymorth Gwladol 1948 a Deddf Cymorth Gwladol (Diwygiad) 1951. 

Cyflawniad gweithredol a/neu ddiogelu gwasanaethau gofal cymdeithasol personol i 
blant a phobl ifanc gan y Cyngor, gan gynnwys: 

- trefniadau cyswllt ac atgyfeirio priodol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth ac 
asiantaethau eraill 

- gwasanaethau cymorth i deuluoedd i "blant mewn angen" 
- gwasanaethau amddiffyn plant (diogelu) 
- gofal cartref i blant a phobl ifanc sy'n anabl 
- gwasanaethau llety ar gyfer plant sy'n derbyn gofal gan gynnwys maethu a gofal 

preswyl 
- yr ystod lawn o wasanaethau sydd eu hangen o asiantaeth fabwysiadu 
- gwasanaethau cynllunio, comisiynu a chontractio a rheoli perfformiad 
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- cynllunio strategol ar y cyd ag asiantaethau partner 
- rheoli cwynion a chynrychiolaeth 
- gwasanaethau cymorth (gweinyddol) 

14. Yn benodol, i arfer y swyddogaethau hynny o'r Cyngor sy'n ymwneud â gwasanaethau 
cymdeithasol personol i blant a phobl ifanc (a oedd gynt yn gyfrifoldeb yr Adran 
Gwasanaethau Cymdeithasol) o dan Adrannau priodol y Deddfau canlynol fel y'u 
diwygiwyd neu y’i hail-ddeddfwyd: 

- Deddf Personau Anabl (Cyflogaeth) 1958 
- Deddf Plant a Phobl Ifanc 1969 
- Deddf Plant 1989 
- Deddf Plant (Gadael Gofal) 2000 
- Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 
- Deddf Plant 2004 
- Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 
- Deddf Personau Anabl (Gwasanaethau, Ymgynghori a Chynrychioli) 1986 
- Deddf Gofalwyr (Cydnabyddiaeth a Gwasanaethau) 1995 
- Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Gofal Cymunedol 1990 
- Deddf Cyfiawnder Troseddol 1991 
- Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 
- Deddf Gofalwyr a Phlant Anabl 2000 
- Deddf Safonau Gofal 2000 
- Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2002 
- Deddf Gwasnaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

15. Gweinyddu’r holl daliadau a godir mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol 
personol ar gyfer plant a phobl ifanc, gan gynnwys hepgor taliadau. 

16. Darparu cymorth ariannol o dan adrannau 17 a 24 o Ddeddf Plant 1989 a Deddf Plant 
(Gadael Gofal) 2000. 

17. Mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid, i 
gychwyn achos mewn Llys neu Dribiwnlys arall o dan y Deddfau canlynol fel y'i 
diwygiwyd neu y’i hail-ddeddfwyd: 

- Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 
- Deddf Plant 1989 Adrannau 25, 31, 34, 39, 43, 44, 45, 48(9), 50, 70, 94, 100, 

102 ac Atodlen 2 Paragraff 19 ac Atodlen 3 Paragraff 6(3). 

Unrhyw swyddogaeth arall y Cyngor mewn perthynas â darparu gwasanaethau 
cymdeithasol personol, sy'n cynnwys cais i Lys neu Dribiwnlys arall gan gynnwys erlyn 
troseddau, neu sy'n gofyn am weithredu unrhyw ddogfen sy’n weithredol yn gyfreithiol. 

18. I ymateb yn y cam ffurfiol ar ran yr Awdurdod ynghylch cwynion sy’n cael eu trin o dan 
achosion a sefydlwyd o dan Ddeddf Plant 1989 

19. Cytuno ar lety plant o dan Ddeddf Plant 1989. 

20. I roi’r caniatâd angenrheidiol i faterion priodol sy'n ymwneud â phlant sy'n destun 
Gorchmynion Gofal i'r Awdurdod, gan gynnwys rhoi caniatâd ar gyfer triniaeth feddygol 
a chael pasportau ar gyfer plant sy'n destun Gorchmynion Gofal. 

21. I benderfynu ar argymhellion y Paneli Gofal Maeth a Sefydlogrwydd. 
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22. I ymateb ar ran yr Awdurdod yn ystod y cam apêl yn dilyn adolygiadau a chwynion 
annibynnol o dan y gweithdrefnau a sefydlwyd o dan Ddeddf Plant 1989 

23. I wneud trefniadau ar gyfer darparu addysg addas mewn ysgol neu fel arall ar gyfer plant 
o oedran ysgol gorfodol nad ydynt, oherwydd salwch, gwaharddiad o'r ysgol neu fel arall, 
efallai ddim yn cael mynediad ati oni bai bod trefniadau o'r fath wedi cael eu gwneud. 
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ADRAN 14 

14. RHEOLAU GWEITHDREFNOL MYNEDIAD AT WYBODAETH 

14.1 Cwmpas 

Mae’r rheolau hyn yn berthnasol i holl gyfarfodydd y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, y 
Pwyllgor Craffu , y Pwyllgor Safonau, a Phwyllgorau Rheoleiddio. 

14.2 Hawliau Ychwanegol i Wybodaeth 

Nid yw’r rheolau hyn yn effeithio ar hawliau mwy penodol i wybodaeth a geir mewn 
rhannau eraill o’r Cyfansoddiad hwn neu yn y gyfraith. 

14.3 Hawliau i Fynychu Cyfarfodydd 

Caiff aelodau’r cyhoedd fynychu pob cyfarfod yn amodol ar yr eithriadau i’r rheolau 
hyn yn unig. 

14.4 Rhybuddion am Gyfarfodydd 

Oni bai y cynullir cyfarfod ar fyr rybudd, bydd y Cyngor yn rhoi o leiaf tri diwrnod clir o 
rybudd o unrhyw gyfarfod trwy osod manylion y cyfarfod yn y swyddfa ddynodedig ac 
ar ei wefan. 

14.5 Mynediad at Agenda ac Adroddiadau Cyn y Cyfarfod 

Bydd y Cyngor yn sicrhau bod copïau o’r agenda ac adroddiadau ar gael i’r cyhoedd 
eu harchwilio yn y swyddfa ddynodedig ac ar ei wefan o leiaf tri diwrnod clir cyn y 
cyfarfod. Os ychwanegir eitem at yr agenda yn ddiweddarach, bydd yr agenda 
ddiwygiedig ar gael i’w harchwilio o’r adeg yr ychwanegwyd yr eitem at yr agenda 
(pan gaiff adroddiadau eu paratoi ar ôl i’r wŷs gael ei hanfon, bydd y Swyddog 
dynodedig yn sicrhau bod pob adroddiad o’r fath ar gael i’r cyhoedd cyn gynted ag y 
caiff ei gwblhau a’i anfon at Gynghorwyr). 

14.6 Cyflenwi Copïau 

Bydd y Cyngor yn cyflenwi copïau o: 

14.6.1 unrhyw agenda ac adroddiadau sydd ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd; 

14.6.2 unrhyw ddatganiadau pellach neu fanylion sydd eu hangen i esbonio natur yr 
eitemau ar yr agenda; ac 

14.6.3 os yw’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid o’r farn bod hynny’n 
briodol, copïau o unrhyw ddogfennau eraill a gyflenwyd i Gynghorwyr mewn 
perthynas ag eitem 

i unrhyw unigolyn naill ai’n electronig neu ar ôl derbyn tâl am bostio ac unrhyw gostau 
argraffu a dosbarthu eraill. 

14.7 Mynediad at Gofnodion ac ati ar ôl y Cyfarfod 

Bydd y Cyngor yn sicrhau bod copïau electronig neu gopïau caled o’r canlynol ar 
gael am gyfnod o chwe blynedd ar ôl dyddiad cyfarfod: 
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14.7.1 cofnodion y cyfarfod neu gofnod o’r penderfyniadau a wnaed gan y Bwrdd 
Gweithredol, ac eithrio unrhyw ran o gofnodion y trafodion pan nad oedd y 
cyfarfod yn agored i’r cyhoedd oherwydd bod gwybodaeth eithriedig neu 
gyfrinachol yn cael ei hystyried; 

14.7.2 crynodeb o unrhyw drafodion nad oeddent yn agored i’r cyhoedd, lle na 
fyddai’r cofnodion sydd ar gael i’w harchwilio yn darparu cofnod rhesymol deg 
a chydlynol; 

14.7.3 yr agenda ar gyfer y cyfarfod; ac 

14.7.4 adroddiadau yn ymwneud ag eitemau pan oedd y cyfarfod yn agored i’r 
cyhoedd. 

14.8 Papurau Cefndir 

14.8.1 Rhestr o Bapurau Cefndir 

Bydd y Swyddog sy’n paratoi’r adroddiad yn cynnwys ym mhob adroddiad 
restr o’r dogfennau hynny (a elwir yn bapurau cefndir) sy’n ymwneud â phwnc 
yr adroddiad sydd, yn ei farn ef/ei barn hi: 

(a) yn datgelu unrhyw ffeithiau neu faterion y mae’r adroddiad neu ran 
bwysig o’r adroddiad wedi’i seilio arnynt; ac 

(b) y dibynnwyd arnynt i raddau sylweddol wrth baratoi’r adroddiad 

ond nid yw’n cynnwys gwaith cyhoeddedig na dogfennau sy’n datgelu 
gwybodaeth eithriedig neu gyfrinachol fel y’i diffinnir yn Rheol 14.10. 

14.8.2 Archwilio Papurau Cefndir gan y Cyhoedd 

Bydd y Cyngor yn sicrhau bod un copi o bob un o’r dogfennau ar y rhestr o 
bapurau cefndir ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd am bedair blynedd ar ôl 
dyddiad y cyfarfod. 

14.9 Crynodeb o Hawliau’r Cyhoedd 

Bydd crynodeb ysgrifenedig o hawliau’r cyhoedd i fynychu cyfarfodydd ac i archwilio 
a chopïo dogfennau yn cael ei gadw, ac ar gael i’r cyhoedd, yn Neuadd y Sir, 
Wrecsam. 

14.10 Gwahardd y Cyhoedd Rhag Cael Mynediad i Gyfarfodydd 

14.10.1 Gwybodaeth Gyfrinachol – Gofyniad i Wahardd y Cyhoedd 

Mae’n rhaid gwahardd y cyhoedd o gyfarfodydd pryd bynnag y bo’n debygol, 
oherwydd natur y busnes sydd i’w drafod, neu natur y trafodion, y byddai 
gwybodaeth gyfrinachol yn cael ei datgelu. 

14.10.2 Gwybodaeth Eithriedig – Disgresiwn i Wahardd y Cyhoedd 

(a) Ceir gwahardd y cyhoedd o gyfarfodydd pryd bynnag y bo’n debygol, 
oherwydd natur y busnes sydd i’w drafod, neu natur y trafodion, y 
byddai gwybodaeth gyfrinachol yn cael ei datgelu. 
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(b) Pan fydd y cyfarfod yn pennu hawliau neu rwymedigaethau sifil 
unrhyw unigolyn, neu’n cael effaith andwyol ar ei feddiannau / 
meddiannau, mae erthygl 6 Deddf Hawliau Dynol 1998 yn sefydlu 
rhagdybiaeth y bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn gyhoeddus, oni bai 
bod gwrandawiad preifat yn angenrheidiol am un o’r rhesymau a 
nodwyd yn erthygl 6. 

14.10.3 Ystyr Gwybodaeth Gyfrinachol 

Mae gwybodaeth gyfrinachol yn golygu gwybodaeth a roddir i’r Cyngor gan 
Adran o’r Llywodraeth ar delerau sy’n gwahardd ei datgelu’n gyhoeddus neu 
wybodaeth na ellir ei datgelu’n gyhoeddus trwy Orchymyn Llys. 

14.10.4 Ystyr Gwybodaeth Eithriedig 

Mae gwybodaeth eithriedig yn golygu gwybodaeth sy’n dod o fewn y saith 
categori canlynol (yn ddarostyngedig i unrhyw amod): 

SYLWER: Nid yw gwybodaeth yn wybodaeth eithriedig os yw’n ymwneud â 
datblygiad arfaethedig y gallai’r awdurdod cynllunio lleol roi caniatâd i’w hun ar ei 
gyfer yn unol â rheoliad 3 Rheoliadau Cyffredinol Cynllunio Gwlad a Thref 1992. 

Rhif. Gwybodaeth Eithriedig Cymhwyster 

12. Gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn 
penodol. 

Prawf lles y cyhoedd yn 

berthnasol (gweler isod). 

13. 
Gwybodaeth sy'n debygol o ddatgelu pwy 

yw'r unigolyn dan sylw. 

Prawf lles y cyhoedd yn 

berthnasol (gweler isod) 

14. Gwybodaeth yn ymwneud â materion 
ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn 
penodol (gan gynnwys yr awdurdod sy'n 
dal yr wybodaeth honno). 

Nid yw gwybodaeth sy'n dod o 
dan baragraff 14 yn 
wybodaeth eithriedig yn 
rhinwedd y paragraff hwnnw 
os oes angen iddo gael ei 
gofrestru o dan: 

 Ddeddf Cwmnïau, 1985; 

 Deddf Cymdeithasau 
Cyfeillgar 1974; 

 Deddf Cymdeithasau 
Cyfeillgar 1992; 

 Deddf Cymdeithasau 
Diwydiannol a Darbodus 
1965 i 1978; 

 Deddf Cymdeithasau 
Adeiladu 1986; neu 

 Deddf Elusennau 1993. 

Prawf lles y cyhoedd yn 
berthnasol (gweler isod). 
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15. Gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw 
ymgynghoriadau neu drafodaethau, neu 
ymgynghoriadau neu drafodaethau 
arfaethedig, mewn cysylltiad ag unrhyw 
fater cysylltiadau llafur sy'n codi rhwng yr 
awdurdod neu Weinidog y Goron a 
gweithwyr neu ddeiliaid swyddi dan yr 
awdurdod. 

Prawf lles y cyhoedd yn 
berthnasol (gweler isod). 

16. Gwybodaeth mewn perthynas â hawliad 
am fraint broffesiynol gyfreithiol y gellid 
efallai ei hamddiffyn mewn unrhyw achos 
cyfreithiol 

17. Gwybodaeth sy'n datgelu bod yr 
awdurdod yn bwriadu: 

(a) rhoi dan unrhyw ddeddfiad rybudd o 
dan neu yn ei rinwedd y gosodir 
gofynion ar unigolyn; neu 

(b) gwneud gorchymyn neu gyfarwyddyd 
o dan unrhyw ddeddfiad. 

Prawf lles y cyhoedd yn 
berthnasol (gweler isod). 

18. Gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw 
gamau a gymerwyd neu sydd i'w cymryd 
mewn perthynas ag atal, ymchwilio neu 
erlyn trosedd. 

(Mewn perthynas â chyfarfod o bwyllgor 
safonau, neu is-bwyllgor o bwyllgor 
safonau, sy'n cael ei gynnull i ystyried 
mater a gyfeiriwyd dan ddarpariaethau 
adran 70(4) neu 71(2) o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2000): 

18A Gwybodaeth sy'n amodol ar 
unrhyw rwymedigaethau 
cyfrinachedd. 

18B Gwybodaeth sy'n ymwneud 
mewn unrhyw ffordd â materion 
diogelwch cenedlaethol. 

18C Trafodaethau'r pwyllgor safonau 
neu o is-bwyllgor i bwyllgor 
safonau a sefydlwyd o dan 
ddarpariaethau Rhan 3 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2000 i ddod i 
benderfyniad ar fater a gyfeiriwyd 
ato. 

Prawf lles y cyhoedd yn 
berthnasol (gweler isod) 

14.11 Prawf Budd y Cyhoedd 

14.11.1 Mae gwybodaeth: 

(a) sy’n dod o fewn unrhyw un o’r paragraffau 12 to 15, 17 a 18 uchod; ac 

(b) nad yw wedi’i hatal rhag bod yn eithriedig yn unol â’r “amodau 
cymhwyso” uchod, 
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yn wybodaeth eithriedig os, a chyn belled, o ran holl amgylchiadau’r achos, 
yw budd y cyhoedd yn sgil cynnal yr eithriad yn gwrthbwyso budd y cyhoedd 
yn sgil datgelu’r wybodaeth. 

14.11.2 Y man cychwyn yw bod budd cyffredinol i’r cyhoedd yn sgil rhyddhau’r 
wybodaeth, ac mae’n rhaid i’r awdurdod cyhoeddus benderfynu, mewn 
unrhyw achos penodol, pa un a fyddai’n gwasanaethu budd y cyhoedd yn 
well i naill ai ddatgelu neu atal y wybodaeth. 

14.11.3 Nid oes diffiniad cyfreithiol o fudd y cyhoedd, ond mae’r canlynol wedi’u nodi 
fel rhai o’r ystyriaethau perthnasol: 

Ceir gwahaniaeth rhwng budd y cyhoedd a’r hyn sydd o ddiddordeb i’r 
cyhoedd. 

(a) A yw’n gwella dealltwriaeth o drafodaethau cyhoeddus ynglŷn â 
materion cyfredol a chyfranogiad ynddynt? 

(b) A yw’n hyrwyddo hygyrchedd a thryloywder gan awdurdodau 
cyhoeddus o ran penderfyniadau a wnaed ganddynt neu wrth wario 
arian cyhoeddus? 

(c) A yw’n caniatáu i unigolion a chwmnïau ddeall penderfyniadau a 
wnaed gan awdurdodau cyhoeddus sy’n effeithio ar eu bywydau? 

(ch) A yw’n dadlennu gwybodaeth sy’n effeithio ar iechyd y cyhoedd a 
diogelwch y cyhoedd? 

14.12 Gwahardd y Cyhoedd Rhag Cael Mynediad at Adroddiadau 

Os yw’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid yn ystyried bod hynny’n briodol, 
caiff y Cyngor wahardd y cyhoedd rhag cael mynediad at adroddiadau sydd, yn ei 
farn ef/ei barn hi, yn ymwneud ag eitemau pryd, yn unol â Rheol14.10, y mae’n 
debygol na fydd y cyfarfod yn agored i’r cyhoedd. Bydd adroddiadau o’r fath yn cael 
eu marcio â’r geiriau “Nid i’w Gyhoeddi”, ynghyd â chategori’r wybodaeth sy’n 
debygol o gael ei datgelu ac, os yw’n berthnasol, pam yr ystyrir ei bod er budd y 
cyhoedd i beidio â datgelu’r wybodaeth. 

14.13 Y Flaenraglen Waith 

14.13.1 Cyfnod y Flaenraglen Waith 

Bydd y Flaenraglen Waith yn cael ei pharatoi gan y Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid ac yn ymdrin â chyfnod o bedair mis. Caiff ei 
diweddaru ar ddiwedd y cyfnod hwn. 

14.13.2 Cynnwys y Flaenraglen Waith 

(a) Bydd y Flaenraglen Waith yn cynnwys materion y mae’r Bwrdd 
Gweithredol, y Pwyllgor Craffu a’r Cyngor Llawn yn debygol o’u 
hystyried. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am: 

(i) yr amserlen ar gyfer ystyried y gyllideb ac unrhyw gynlluniau 
sy’n rhan o’r Fframwaith Polisi ac sydd angen cymeradwyaeth 
y Cyngor, a pha gorff sydd i’w hystyried; 
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(ii) yr amserlen ar gyfer ystyried unrhyw gynlluniau y mae’r Bwrdd 
Gweithredol yn gyfrifol amdanynt; 

(iii) unrhyw faterion unigol y mae’r Gweithrediaeth yn bwriadu 
ymgynghori arnynt cyn gwneud penderfyniad, a’r amserlen ar 
gyfer ymgynghori a gwneud penderfyniad; 

(iv) rhaglen waith y Pwyllgor Craffu. 

(b) Bydd y Flaenraglen Waith yn cael ei chyhoeddi o leiaf 14 diwrnod cyn 
dechrau’r cyfnod yr ymdrinnir ag ef. Bydd y Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid yn cyhoeddi’r Flaenraglen Waith ar 
wefan y Cyngor. 

14.14 Cofnod o Benderfyniadau’r Bwrdd Gweithredol 

14.14.1 Y Cofnod Penderfyniadau 

(a) Bydd cofnod ysgrifenedig yn cael ei wneud o bob Penderfyniad 
Gweithredol a wnaed gan y Bwrdd Gweithredol a’i Bwyllgorau / 
Phwyllgorau (os oes rhai) a chan Aelodau unigol o’r Bwrdd 
Gweithredol, a Chyd-bwyllgorau ac Is-gydbwyllgorau y mae eu 
Haelodau i gyd yn Aelodau o weithrediaeth awdurdod lleol. 

(b) Bydd y cofnod penderfyniadau yn cynnwys datganiad, ar gyfer pob 
penderfyniad, o’r: 

(i) penderfyniad a wnaed; 

(ii) y dyddiad y gwnaed y penderfyniad; 

(iii) y rhesymau dros y penderfyniad hwnnw; 

(iv) unrhyw fuddiant personol a ddatganwyd; 

(v) unrhyw ganiatâd i siarad a roddwyd gan Bwyllgor Safonau’r 
Awdurdod; 

(vi) unrhyw ymgynghoriad a gynhaliwyd cyn gwneud y 
penderfyniad. 

14.14.2 Paratoi’r Cofnod Penderfyniadau 

(a) Bydd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid neu ei 
gynrychiolydd / chynrychiolydd ef/hi yn mynychu unrhyw gyfarfod o’r 
Bwrdd Gweithredol, un o Bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol neu Gyd-
bwyllgor neu Is-gydbwyllgor lle y mae ei holl Aelodau yn Aelodau o 
weithrediaeth awdurdod lleol, a bydd yn llunio cofnod penderfyniadau 
cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol ar ôl y cyfarfod. 

(b) Pan fydd Aelod unigol o’r Bwrdd Gweithredol wedi gwneud 
Penderfyniad Gweithredol: 

(i) bydd yr Aelod hwnnw/honno, cyn gynted ag sy’n rhesymol 
ymarferol, yn cyfarwyddo’r Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid i lunio cofnod penderfyniadau; ac 
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(ii) ni fydd y penderfyniad yn cael ei weithredu hyd nes y bydd y 
cofnod penderfyniadau hwnnw wedi’i lunio, yn amodol ar 
baragraff (c) isod. 

(c) Pan fydd y dyddiad y mae’n rhaid i Benderfyniad Gweithredol a wnaed 
gan Aelod unigol o’r Bwrdd Gweithredol gael ei weithredu erbyn yn 
golygu bod cydymffurfio â (b) uchod yn anymarferol, gellir gweithredu’r 
penderfyniad os yw’r penderfynwr wedi cael cytundeb 

(i) Cadeirydd y Pwyllgor Craffu perthnasol; neu 

(ii) os nad oes unigolyn o’r fath neu os nad yw’r unigolyn 
hwnnw/honno’n gallu gweithredu, y Maer; neu 

(iii) os nad oes unrhyw un o’r uchod, yna’r Dirpwy Faer, 

bod angen gwneud y penderfyniad ar frys ac nad yw’n rhesymol ei 
ohirio. 

14.15 Penderfyniadau gan Aelodau Unigol o’r Bwrdd Gweithredol 

14.15.1 Rhaid Ystyried Adroddiadau 

Pan fydd Aelod unigol o’r Gweithrediaeth yn bwriadu gwneud unrhyw 
benderfyniad, ni fydd ef/hi yn gwneud y penderfyniad hyd nes y bydd wedi 
ystyried cynnwys adroddiad Swyddog. 

14.15.2 Darparu Copïau o Adroddiadau i’r Pwyllgor Craffu 

Ar ôl rhoi adroddiad o’r fath i benderfynwr unigol, bydd yr unigolyn a 
baratôdd yr adroddiad yn rhoi copi ohono i Gadeirydd y Pwyllgor Craffu 
perthnasol cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol, ac yn sicrhau ei fod ar 
gael i’r cyhoedd ar yr un pryd. 

14.15.3 Cofnod o Benderfyniad Unigol 

Bydd y rheolau ynghylch cofnodi penderfyniadau ym mharagraff 14.14 yn 
berthnasol. 

14.16 Hawliau Aelodau at Ddogfennau ac i Fynychu Cyfarfodydd 

14.16.1 Cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol 

Caiff pob Cynghorydd hawl i weld agenda cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol 
a byddant yn cael mynychu’r cyfarfodydd rheini. 

14.16.2 Hawl i weld agenda cyfarfodydd Pwyllgorau Rheoleiddio a Phwyllgorau 
eraill, Is-bwyllgorau, Paneli a Gweithgor 

Caiff pob Cynghorydd hawl i weld agenda ac i fynychu cyfarfodydd 
Pwyllgorau, Is-bwyllgorau, Paneli a Gweithgor ac eithrio:-

(i) Pwyllgor Apwyntio; 

(ii) Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol a’r Pwyllgor Trwyddedi ynghylch 
eitemau sy’n ymdrin â cheisiadau unigol neu geisiadau materion 
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cysylltiedig â cheisiadau hynny neu trwyddedi neu ganiatâd cysylltiedig 
(heblaw am eitemau cysylltiedig â’r ardal etholedig pan efallai caiff yr 
Aelod Lleol caniatâd i fynychu); 

(iii) Pwyllgor Safonau (eitemau eithriedig); ac 

unrhyw cyfarfod os mae rhannu’r agenda wedi’i chyfyngu rhag bod 
gwybodaeth bersonol yn debygol o gael ei rannu. 

14.16.3 Cyfrinachedd Agenda 

Rhaid trin unrhyw agenda ac adroddiadau ar gyfer unrhyw gyfarfod neu rhan 
o gyfarfod nid yw’n agored i’r cyhoedd yn gyfrinachol. 

14.17 Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 

14.17.1 Hawliau Mynediad 

Yn amodol ar baragraff 14.17.2 isod, bydd gan Bwyllgorau Craffu yr hawl i 
weld unrhyw ddogfen sydd ym meddiant neu reolaeth y Bwrdd Gweithredol 
neu ei Bwyllgorau/Phwyllgorau ac sy’n cynnwys deunydd yn ymwneud ag: 

(a) unrhyw fusnes a drafodwyd mewn cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol neu 
ei Bwyllgorau/Phwyllgorau; neu 

(b) unrhyw benderfyniad a wnaed gan Aelod unigol o’r Bwrdd 
Gweithredol. 

14.17.2 Cyfyngiad ar Hawliau 

Ni fydd gan Bwyllgorau Craffu yr hawl i weld unrhyw ran o ddogfen sy’n 
cynnwys: 

(a) gwybodaeth gyfrinachol neu eithriedig; neu 

(b) gyngor a roddwyd gan ymgynghorydd neu gynorthwy-ydd gwleidyddol 

oni bai bod y wybodaeth honno’n berthnasol i gam gweithredu neu 
benderfyniad sy’n destun adolygu neu graffu neu unrhyw adolygiad sy’n 
rhan o raglen waith y Pwyllgorau. 

14.18 Hawliau Mynediad Ychwanegol i Aelodau Pwyllgorau Craffu 

14.18.1 Hawliau Mynediad 

Bydd gan bob Aelod yr hawl (ac eithrio pan fydd gan Aelod fuddiant sy’n 
rhagfarnu mewn unrhyw fater) i archwilio unrhyw ddogfen sydd ym meddiant 
neu dan reolaeth y Bwrdd Gweithredol neu ei Bwyllgorau/Phwyllgorau ac 
sy’n cynnwys deunydd yn ymwneud ag unrhyw fusnes a drafodwyd mewn 
cyfarfod o un o gyrff gwneud penderfyniadau’r Cyngor neu gan Aelod unigol 
o’r Bwrdd Gweithredol. 

14.18.2 Cyfyngiad ar Hawliau 

Ni fydd hawl gan Aelod i weld unrhyw ran o ddogfen: 
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(a) pe byddai’n datgelu gwybodaeth eithriedig sy’n dod o fewn paragraffau 
12 i 18 Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972; neu 

(b) pe byddai’n datgelu cyngor ymgynghorydd neu gynorthwy-ydd 
gwleidyddol. 

14.18.3 Natur Hawliau 

Mae’r hawliau hyn yn ychwanegol at unrhyw hawliau eraill a allai fod gan 
Aelod. 

N 9 



O. ADRAN 15 



 

  

      

     

          
        

       

     

           
      

      
           

          

          
        

            
        

   

              
             

         
           

         

          
          

        
         
         

      
           

    

            
           

         
           

          
          

  

          
        

         
      

             
             
    

ADRAN 15 

15. RHEOLAU GWEITHDREFNOL Y GYLLIDEB A’R FFRAMWAITH POLISI 

15.1 Y Fframwaith ar gyfer Penderfyniadau Gweithredol 

Y Cyngor fydd yn gyfrifol am fabwysiadu ei Gyllideb a’i Fframwaith Polisi fel yr 
amlinellir yn Adran 4. Pan fydd Cyllideb neu Fframwaith Polisi wedi’i sefydlu, y 
Gweithrediaeth fydd yn gyfrifol am ei roi ar waith. 

15.2 Y Broses ar gyfer Datblygu’r Fframwaith Polisi 

15.2.1 Bydd y Bwrdd Gweithredol, yn dilyn adroddiadau manwl gan Brif Swyddogion 
priodol, (yn dilyn ymgynghori priodol â rhanddeiliaid) yn cyflwyno i’r Cyngor 
gynlluniau a pholisïau arfaethedig a’r cyllidebau blynyddol cysylltiedig. 
Gwneir hyn gan ganiatáu digon o amser i’r Cyngor ymdrin â’r mater ac, os 
oes angen, ei atgyfeirio’n ôl i’r Bwrdd Gweithredol i’w ystyried ymhellach. 

15.2.2 Bydd y Cyngor yn ystyried cynigion y Bwrdd Gweithredol a chaiff eu 
mabwysiadu, eu gwella, eu hatgyfeirio’n ôl i’r Bwrdd Gweithredol i’w hystyried 
ymhellach, neu eu disodli â’i gynigion ei hun. Wrth ystyried y mater, bydd gan 
y Cyngor gynigion y Bwrdd Gweithredol o’i flaen ac unrhyw adroddiad 
cysylltiedig gan Bwyllgor Craffu. 

15.2.3 Ni chaiff y Cyngor ystyried unrhyw welliant i gynigion y Bwrdd Gweithredol 
sydd i’w cynnig gan Aelodau yng nghyfarfod y Cyngor, oni bai y rhoddwyd 
rhybudd ysgrifenedig am y diwygiad arfaethedig i’r Swyddog Priodol, a 
lofnodwyd gan y cynigiwr a’r eiliwr, heb fod yn hwyrach na 5 o’r gloch y 
prynhawn o leiaf tri diwrnod clir cyn dyddiad cyfarfod y Cyngor. 

15.2.4 Bydd penderfyniad y Cyngor yn cael ei gyhoeddi a rhoddir copi ohono i’r 
Arweinydd. Nodir dyddiad ar yr hysbysiad o’r penderfyniad a bydd yn datgan 
naill ai bod y penderfyniad yn dod i rym ar unwaith (os yw’r Cyngor yn derbyn 
cynigion y Bwrdd Gweithredol heb unrhyw ddiwygiad) neu (os na dderbynnir 
cynigion y Bwrdd Gweithredol heb unrhyw ddiwygiad), y bydd penderfyniad y 
Cyngor yn dod i rym ar ddiwedd pum diwrnod gwaith ar ôl cyhoeddi’r 
hysbysiad o’r penderfyniad, oni bai bod yr Arweinydd yn ei wrthwynebu yn 
ystod y cyfnod hwnnw. 

15.2.5 Os bydd yr Arweinydd yn gwrthwynebu penderfyniad y Cyngor, bydd ef/hi yn 
rhoi hysbysiad ysgrifenedig i’r Prif Weithredwr i’r perwyl hwnnw, cyn y dyddiad 
y daw’r penderfyniad i rym. Mae’n rhaid i’r hysbysiad ysgrifenedig ddatgan y 
rhesymau dros y gwrthwynebiad. Pan dderbynnir hysbysiad o’r fath, bydd y 
Prif Weithredwr yn cynnull cyfarfod arall o’r Cyngor i ailystyried ei 
benderfyniad ac ni fydd y penderfyniad yn dod i rym hyd nes y cynhelir y 
cyfarfod hwnnw. 

15.2.6 Mae’n rhaid i’r cyfarfod o’r Cyngor gael ei gynnal o fewn deg diwrnod gwaith o 
dderbyn gwrthwynebiad ysgrifenedig yr Arweinydd. Yn y cyfarfod hwnnw o’r 
Cyngor, bydd penderfyniad y Cyngor yn cael ei ailystyried yng ngoleuni’r 
gwrthwynebiad, a fydd ar gael yn ysgrifenedig i’r Cyngor. 

15.2.7 Yn y cyfarfod hwnnw, bydd y Cyngor yn gwneud ei benderfyniad terfynol ar y 
mater ar sail mwyafrif syml. Cyhoeddir y penderfyniad yn unol ag Adran 14 a 
chaiff ei weithredu ar unwaith. 
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15.2.8 Caiff pob adroddiad polisi a chyllideb a gyflwynir i’r Cyngor am benderfyniad 
ei roi ar ôl hynny i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Craffu perthnasol. 

15.3 Y Broses ar gyfer Datblygu’r Gyllideb 

15.3.1 Bydd y Bwrdd Gweithredol yn dilyn y broses a amlinellir yn y Rheolau 
Gweithdrefnol Ariannol yn Adran 16 y Cyfansoddiad. Yn ogystal, bydd y 
broses ganlynol yn berthnasol i ddatblygu’r Gyllideb: 

(a) Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cyhoeddi amserlen ar gyfer cyflwyno 
cynigion i’r Cyngor ynghylch mabwysiadu’r Gyllideb, a’i drefniadau ar 
gyfer ymgynghori ar ôl cyhoeddi’r cynigion cychwynnol. Bydd 
Cadeirydd y Pwyllgor Craffu yn cael gwybod hefyd. 

(b) Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori, bydd y Bwrdd Gweithredol yn llunio 
cynigion cadarn gan roi ystyriaeth i’r ymatebion i’r ymgynghoriad. Os 
bydd y Pwyllgor Craffu yn dymuno ymateb i’r Bwrdd Gweithredol yn 
rhan o’r broses ymgynghori honno, caiff wneud hynny. Bydd y 
Pwyllgor Craffu yn adrodd i’r Bwrdd Gweithredol ar ganlyniad ei 
ystyriaethau. 

15.3.2 Bydd y Bwrdd Gweithredol yn ystyried unrhyw ymateb gan y Pwyllgor Craffu 
wrth lunio cynigion cadarn i’w cyflwyno i’r Cyngor, a bydd ei adroddiad i’r 
Cyngor yn adlewyrchu’r sylwadau a wnaed gan ymgyngoreion ac ymateb y 
Bwrdd Gweithredol. 

15.3.3 Pan fydd y Bwrdd Gweithredol wedi cymeradwyo’r cynigion cadarn, bydd yn 
eu hatgyweirio i’r Cyngor ar y cyfle cynharaf. 

15.3.4 Caiff unrhyw Gynghorydd cynnig cylllideb arall neu welliant i’r gyllideb a 
chymeradwywyd gan y Bwrdd Gweithredol yn amodol i’r cynnig gael ei eilio yn 
ôl yr arfer. Er mwyn i gynnig o’r fath gael ei ystyried gan y Cyngor rhaid iddo:-

(a) fod yn ysgrifenedig ac wedi’i lofnodi gan y Cynghorydd; 

(b) gael ei gyflwyno i’r Prif Swyddog Cyllid a’r Swyddog Monitro o leiaf 10 
diwrnod gwaith cyn y dyddiad y bydd y gyllideb flynyddol yn cael ei 
ystyried gan y Cyngor; 

(c) cynnig cyllideb fantoled rhwng incwm a gwariant dros y flwyddyn. 

Caiff o/hi cyflwyno adroddiad. 

15.3.5 Ystyrir y Cyngor cynigion cyllideb derfynol y Bwrdd Gweithredol ac unrhyw 
gynnigion sy’n cydymffurfio â paragraph 15.3.4 uchod a chaiff:-

(a) mabwysiadu cynigion cyllideb derfynol y Bwrdd Gweithredol; neu 

(b) mabwysiadu cyllideb arall a gynigir yn unol â pharagraff 15.3.4 uchod; 
neu 

(c) mabwysiadu diwygiadau i gynigion cyllideb derfynol y Bwrdd 
Gweithredol a gynigir yn unol â pharagraff 15.3.4 uchod. 
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Wrth ystyried y mater, rhaid i’r Cyngor ystyried unrhyw gyngor a roddir gan y 
Prif Swyddog Cyllid a’r Swyddog Monitro. 

15.4 Penderfyniadau y Tu Allan i’r Gyllideb neu’r Fframwaith Polisi 

15.4.1 Yn amodol ar ddarpariaethau paragraff 15.6 (Trosglwyddo Arian), caiff y 
Bwrdd Gweithredol, pwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol, Aelodau unigol o’r 
Bwrdd Gweithredol neu unrhyw Swyddogion neu drefniadau ar y cyd sy’n 
cyflawni Swyddogaethau Gweithredol wneud penderfyniadau sydd yn unol â’r 
Gyllideb a’r Fframwaith Polisi yn unig. Os bydd unrhyw un o’r cyrff neu’r 
unigolion hyn yn dymuno gwneud penderfyniad sy’n groes i’r Fframwaith 
Polisi, neu sy’n groes i/heb fod yn gwbl gydnaws â’r Gyllideb a 
gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn, yna’r Cyngor yn unig gaiff wneud y 
penderfyniad hwnnw, yn amodol ar baragraff 15.5 isod. 

15.4.2 Os bydd y Bwrdd Gweithredol, pwyllgorau’r weithrediaeth, Aelodau unigol o’r 
Bwrdd Gweithredol neu unrhyw Swyddogion neu drefniadau ar y cyd sy’n 
cyflawni Swyddogaethau Gweithredol yn dymuno gwneud penderfyniad o’r 
fath, rhaid iddynt dderbyn cyngor gan y Swyddog Monitro a/neu’r Prif 
Swyddog Cyllid ynghylch pa un a fyddai’r penderfyniad y dymunant ei wneud 
yn groes i’r Fframwaith Polisi, neu’n groes i/heb fod yn gwbl gydnaws â’r 
gyllideb. 

15.4.3 Os bydd y naill neu’r llall o’r Swyddogion hynny’n cynghori na fyddai’r 
penderfyniad yn unol â’r Gyllideb a/neu’r Fframwaith Polisi presennol, yna 
mae’n rhaid i’r corff neu’r unigolyn hwnnw atgyfeirio’r penderfyniad i’r Cyngor i 
wneud penderfyniad, oni bai bod y penderfyniad yn fater brys. Yn yr achos 
hwnnw, bydd y darpariaethau ym mharagraff 15.5 (penderfyniadau brys y tu 
allan i’r Gyllideb a’r Fframwaith Polisi) yn berthnasol. 

15.5 Penderfyniadau Brys y Tu Allan i’r Gyllideb neu’r Fframwaith Polisi 

15.5.1 Caiff y Bwrdd Gweithredol, un o bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol, Aelod unigol 
o’r Bwrdd Gweithredol neu Swyddogion neu drefniadau ar y cyd sy’n cyflawni 
Swyddogaethau Gweithredol, wneud penderfyniad sy’n groes i Fframwaith 
Polisi’r Cyngor neu sy’n groes i/heb fod yn gwbl gydnaws â’r gyllideb a 
gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn os yw’r penderfyniad yn fater brys. Fodd 
bynnag, ceir gwneud y penderfyniad dim ond: 

(a) os, mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, nad yw’n ymarferol cynnull 
cyfarfod â chworwm o’r Cyngor Llawn; ac 

(b) os yw Cadeirydd y Pwyllgor Craffu perthnasol yn cytuno bod y 
penderfyniad yn fater brys. 

15.5.2 Mae’n rhaid i’r rhesymau pam nad yw’n ymarferol cynnull cyfarfod â chworwm 
o’r Cyngor Llawn gael eu nodi ar y cofnod o’r penderfyniad, ynghyd â 
chaniatâd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu perthnasol ar gyfer gwneud y 
penderfyniad fel mater brys. Yn absenoldeb Cadeirydd y Pwyllgor Craffu, 
bydd caniatâd y Maer ac, yn ei (h)absenoldeb ef/hi, y Dirprwy Faer yn 
ddigonol. 

15.5.3 Ar ôl i’r penderfyniad gael ei wneud, bydd y penderfynwr yn rhoi adroddiad 
llawn i’r cyfarfod nesaf o’r Cyngor yn esbonio’r penderfyniad, y rhesymau 
drosto a pham yr ymdriniwyd â’r penderfyniad fel mater brys. 
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15.6 Trosglwyddo Arian 

Ni fydd y camau a gymerir gan y Bwrdd Gweithredol, un o bwyllgorau’r Bwrdd 
Gweithredol, Aelodau unigol o’r Bwrdd Gweithredol neu Swyddogion neu drefniadau 
ar y cyd sy’n cyflawni Swyddogaethau Gweithredol i weithredu polisi’r Cyngor, yn 
mynd heibio i’r cyllidebau hynny a neilltuwyd i bob pennawd cyllideb. Pe byddai’n 
angenrheidiol neu’n ddymunol trosglwyddo arian ar draws cyllidebau neu benaethiaid 
cyllideb, bydd hynny’n cael ei wneud yn unol â’r Rheolau Gweithdrefnol Ariannol yn 
Adran 16 y Cyfansoddiad hwn. 

15.7 Newidiadau i’r Fframwaith Polisi yn Ystod y Flwyddyn 

Y Cyngor sy’n gyfrifol am gytuno ar y Gyllideb a’r Fframwaith Polisi, ac mae’n rhaid i 
benderfyniadau gan y Bwrdd Gweithredol, un o bwyllgorau’r Bwrdd Gweithredol, 
Aelod unigol o’r Bwrdd Gweithredol neu Swyddogion neu drefniadau ar y cyd sy’n 
cyflawni Swyddogaethau Gweithredol, fod yn unol â hwy. Ni chaiff y cyrff na’r 
unigolion hynny wneud unrhyw newidiadau i unrhyw bolisi neu strategaeth sy’n rhan 
o’r Fframwaith Polisi, ac eithrio’r newidiadau hynny: 

15.7.1 a fydd yn arwain at gau neu derfynu gwasanaeth neu ran o wasanaeth i 
fodloni cyfyngiad cyllidebol; 

15.7.2 sy’n angenrheidiol i sicrhau cydymffurfiad â’r gyfraith, cyfarwyddyd 
gweinidogol neu ganllawiau gan y llywodraeth; 

15.7.3 sy’n ymwneud â pholisi y byddai’r Cyngor yn cytuno arno’n flynyddol fel arfer 
yn dilyn ymgynghoriad, ond lle nad yw’r ddogfen bolisi bresennol yn cyfeirio 
at y mater sy’n cael ei ystyried; 

15.7.4 sy’n ymwneud â’r polisi ar ysgolion, lle y mae’r rhan fwyaf o’r cyrff 
llywodraethu ysgolion yn cytuno ar y newid arfaethedig; neu 

15.7.5 y darperir ar eu cyfer yn y gyllideb neu’r polisi perthnasol. 

15.8 Galw i Mewn Penderfyniadau y Tu Allan i’r Gyllideb neu’r Fframwaith Polisi 

15.8.1 Pan fo’r Pwyllgor Craffu perthnasol o’r farn bod Penderfyniad Gweithredol yn 
groes i’r Fframwaith Polisi, neu’n groes i/heb fod yn gwbl gydnaws â 
Chyllideb y Cyngor, neu y byddai’n groes iddynt pe byddai’n cael ei 
weithredu, yna bydd yn ceisio cyngor gan y Swyddog Monitro a/neu’r Prif 
Swyddog Cyllid. 

15.8.2 O ran swyddogaethau sy’n gyfrifoldeb y Bwrdd Gweithredol, bydd adroddiad 
y Swyddog Monitro a/neu adroddiad y Prif Swyddog Cyllid yn cael ei 
gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol a bydd copi ohono’n cael ei roi i bob Aelod 
o’r Cyngor. Waeth pa un a yw’r penderfyniad wedi’i ddirprwyo ai peidio, 
mae’n rhaid i’r Bwrdd Gweithredol gyfarfod i benderfynu pa gamau i’w 
cymryd o ran adroddiad y Swyddog Monitro neu’r Prif Swyddog Cyllid a 
pharatoi adroddiad i’r Cyngor pe byddai’r Swyddog Monitro neu’r Prif 
Swyddog Cyllid yn dod i’r casgliad bod penderfyniad yn wyriad, ac i’r 
Pwyllgor Craffu perthnasol pe byddai’r Swyddog Monitro neu’r Prif Swyddog 
Cyllid yn dod i’r casgliad nad oedd y penderfyniad yn wyriad. 

15.8.3 Os nad yw’r penderfyniad wedi’i wneud eto, neu os yw wedi’i wneud ond 
heb gael ei weithredu eto, a bod y cyngor gan y Swyddog Monitro a/neu’r 
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Prif Swyddog Cyllid yn datgan bod neu y byddai’r penderfyniad yn groes i’r 
Fframwaith Polisi neu’n groes i/heb fod yn gwbl gydnaws â’r Gyllideb, caiff y 
Pwyllgor Craffu perthnasol atgyfeirio’r mater i’r Cyngor. Mewn achosion o’r 
fath, ni fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd o ran y penderfyniad 
ac ni fydd yn cael ei weithredu hyd nes y bydd y Cyngor wedi cyfarfod ac 
ystyried y mater. Bydd y Cyngor yn cyfarfod o fewn 10 diwrnod gwaith o’r 
cais gan y Pwyllgor Craffu. Yn y cyfarfod, bydd yn derbyn adroddiad ar y 
penderfyniad neu’r cynigion a chyngor y Swyddog Monitro a/neu’r Prif 
Swyddog Cyllid. Caiff y Cyngor naill ai: 

(a) gadarnhau bod y penderfyniad neu’r cynnig gan y sawl a wnaeth y 
Penderfyniad Gweithredol o fewn y Gyllideb a’r Fframwaith Polisi 
presennol. Yn yr achos hwn, ni fydd angen cymryd unrhyw gamau 
pellach, ar wahân i gofnodi penderfyniad y Cyngor a’i ddosbarthu i bob 
cynghorydd yn y ffordd arferol; neu 

(b) ddiwygio Rheolau Gweithdrefnol Ariannol y Cyngor neu’r polisi dan 
sylw i gynnwys y penderfyniad neu’r cynnig gan y corff neu’r unigolyn 
sy’n gyfrifol am y Swyddogaeth Weithredol honno a chytuno â’r 
penderfyniad ar unwaith. Yn yr achos hwn, ni fydd angen cymryd 
unrhyw gamau pellach, ar wahân i gofnodi penderfyniad y Cyngor a’i 
ddosbarthu i bob cynghorydd yn y ffordd arferol; neu 

(c) os yw’r Cyngor yn derbyn bod y penderfyniad neu’r cynnig yn groes i’r 
Fframwaith Polisi neu’n groes i/heb fod yn gwbl gydnaws â’r Gyllideb, 
ac nid yw’n diwygio’r fframwaith presennol i’w gynnwys, fynnu bod y 
Bwrdd Gweithredol yn ailystyried y mater yn unol â chyngor y 
Swyddog Monitro neu’r Prif Swyddog Cyllid. 
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 Cyfansoddiad Adran 16 

1. Cyflwyniad a Throsolwg 

1.1 Cyflwyniad 

1.1.1 Mae’r Rheolau Gweithdrefn Ariannol (y Rheolau) yn llywodraethu sut mae'r 
cyngor yn rheoli ei faterion ariannol. 

1.1.2 Mae'r adran hon yn cynnwys trosolwg o egwyddorion rheolaeth ariannol dda, 

rolau a chyfrifoldebau Swyddogion ac Aelodau a'r gwahanol ddogfennau a 

phrosesau sy'n ffurfio fframwaith rheoli ariannol y cyngor. 

1.2 Trosolwg 

1.2.1 Mae Rhan 2 o'r Cyfansoddiad yn cynnwys trosolwg o brif gydrannau'r cyngor 

a sut maent yn cysylltu â'i gilydd. Mae'n esbonio sut y mae penderfyniadau y 

mae'r cyngor yn gorfod eu gwneud, yn cael eu gwneud gan bob Aelod 

etholedig yn gweithredu gyda'i gilydd ("y Cyngor"), gan y Bwrdd Gweithredol 

(neu Aelodau Bwrdd Gweithredol unigol), gan bwyllgorau neu gan 

Swyddogion. 

1.2.2 Mae'n egluro amcanion craidd y cyngor wrth wneud penderfyniadau ac yn 

nodi'r egwyddorion o’r broses gwneud penderfyniadau y mae'n rhaid i bob 
Aelod a Swyddogion arsylwi arnynt. Mae gweddill y Cyfansoddiad yn 

amlinellu rheolau gwahanol ynghylch pwy sydd wedi'i awdurdodi i gymryd 

gwahanol fathau o benderfyniadau a sut y dylid eu cymryd a'u cofnodi. 

1.2.3 Pryd bynnag y gwneir penderfyniad, bydd gyda goblygiadau ariannol o ran 

naill ai cost neu arbediad i'r cyngor. Mae'r Rheolau hyn yn darparu'r 

fframwaith ar gyfer rheoli'r goblygiadau hynny ac yn nodi pwy sydd wedi'i 

awdurdodi i wneud penderfyniadau sy'n cael gwahanol fathau o oblygiadau 

ariannol. 

1.2.4 Mae'r Rheolau’n berthnasol i bob Aelod a Swyddog o'r Cyngor ac unrhyw un 
sy'n gweithredu ar ran y cyngor. Mae'r rheolau hyn yn eistedd ochr yn ochr â’r 
holl reolau, codau, protocolau ac egwyddorion a gynhwysir yn y 

Cyfansoddiad, neu a wneir o dan y cyfansoddiad. Mae angen i bawb sy’n 

gwneud penderfyniadau sicrhau eu bod nid yn unig yn cael eu grymuso o dan 

y Cyfansoddiad i wneud pob penderfyniad y maent yn bwriadu eu gwneud, 

ond eu bod hefyd yn cael eu hawdurdodi o dan y Rheolau hyn i gyflawni 

goblygiadau ariannol bob penderfyniad a wnânt. 

1.2.5 Mae Aelodau a Swyddogion o dan ddyletswydd i sicrhau diogelwch adnoddau 

o dan eu rheolaeth, ac i sicrhau bod y defnydd o adnoddau yn gyfreithlon, 

wedi’i awdurdodi yn briodol, yn darparu gwerth am arian ac yn sicrhau gwerth 
gorau. Gall methu â chydymffurfio â'r Rheolau arwain at gamau disgyblu, hyd 

yn oed gamau cyfreithiol, neu gall fod yn gyfystyr â throsedd, felly dylai 

Swyddogion bob amser geisio cyngor gan eu rheolwr atebol os ydynt mewn 

unrhyw amheuaeth ynghylch unrhyw agwedd ar y Rheolau. 
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1.2.6 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy’n gyfrifol am barhau i adolygu’r Rheolau, 

rhoi unrhyw gyngor neu ganllawiau, gwneud mân newidiadau, neu argymell 

diwygiadau sylweddol i'r Cyngor fel a phan fo angen.  Dylai'r Rheolau gael eu 

hadolygu bob tair blynedd fel uchafswm. 

1.2.7 Mae Prif Swyddogion yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl Swyddogion yn eu 

hadrannau yn ymwybodol o ofynion y Rheolau (ac unrhyw ganllawiau, 

polisïau neu weithdrefnau cysylltiedig) a'u bod yn cydymffurfio â hwy bob 

amser. 

1.2.8 Nid yw'n bosibl i’r Rheolau hyn, neu’r canllawiau, polisïau neu weithdrefnau 
cysylltiedig, ymdrin â phob sefyllfa a all godi. Yn achos unrhyw amheuaeth, 

dylid ceisio cyngor bob amser gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh a dylid dilyn 

ysbryd y Rheolau bob amser. 

1.2.9 Mae rhestr lawn o dermau ariannol ar gael fel atodiad i'r Rheolau Gweithdrefn 

Ariannol a Rheolau Gweithdrefn Contract. 
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2. Rheolaeth Ariannol 

2.1 Pam bod Rheolaeth Ariannol yn Bwysig? 

2.2 Trosolwg 

2.3 Beth sydd yn yr Adran hon? 

2.4 Trosolwg o rolau a chyfrifoldebau ar gyfer rheolaeth ariannol 

2.5 Trosolwg Cyllidebu 

2.6 Newidiadau i'r gyllideb sydd angen cymeradwyaeth Aelod 

2.7 
Amcangyfrifon Refeniw Atodol a throsglwyddiadau sy'n cynrychioli newid i 
bolisïau a gymeradwywyd 

2.8 Ariannu amcangyfrifon refeniw atodol o'r cronfeydd wrth gefn 

2.9 Amcangyfrifon Cyfalaf Atodol (cynlluniau newydd) 

2.10 Refeniw Diwedd Blwyddyn a Chyfalaf a gariwyd drosodd 

2.11 Refeniw a gariwyd drosodd 

2.12 Polisïau Cyfrifeg a Datganiad o Gyfrifon 
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2.1 Pam bod Rheolaeth Ariannol yn Bwysig? 

2.1.1 Mae rheolaeth ariannol yn hanfodol er mwyn sicrhau bod arian cyhoeddus yn 

cael ei gadw'n ddiogel a'i defnyddio'n gywir yn y ffordd orau. Mae'r adran hon 

yn egluro pwy sy'n atebol am reolaeth ariannol briodol y cyngor. 

2.1.2 Mae Cod Rheolaeth Ariannol CIPFA 20191 (y Cod FM) wedi'i gynllunio i 

gefnogi arfer da mewn rheolaeth ariannol ac i gynorthwyo awdurdodau lleol i 

ddangos eu cynaliadwyedd ariannol. Rhaid i bob awdurdod lleol ddangos bod 

gofynion y Cod FM yn cael eu bodloni ac mae dangos bod y cydymffurfiad 

hwn yn gyfrifoldeb ar y cyd gan Aelodau Etholedig, y Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh a'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth; wrth wneud hynny, mae hyn yn dangos 

safon y rheolaeth ariannol sydd i'w disgwyl gan awdurdod lleol. Mae'r rôl hon 

hefyd wedi'i nodi yn Natganiad Rôl CIPFA y Prif Swyddog Ariannol mewn 

Llywodraeth Leol. 

2.1.3 Disgwylir i awdurdodau lleol gymhwyso gofynion y Cod FM o 1 Ebrill 2020 a 

fydd yn cychwyn blwyddyn gysgodol ac erbyn 31 Mawrth 2021, y dylai 

awdurdodau lleol allu dangos eu bod yn gweithio i gydymffurfio'n llawn â'r 

Cod FM . Bydd pob rhan o'r Rheolau Gweithdrefnol Ariannol yn cefnogi 

gweithredu a chydymffurfio â'r Cod FM yn y cyfnod cyn 31 Mawrth 2021 a thu 

hwnt. 

2.2 Trosolwg 

2.2.1 Mae’r Cyngor yn cymeradwyo ac yn mabwysiadu’r Rheolau Gweithdrefn 
Ariannol hyn sydd wedi'u cynnwys yn y Cyfansoddiad. Maent yn darparu 

fframwaith ar gyfer rheoli materion ariannol y Cyngor, a goblygiadau ariannol 

y penderfyniadau a wneir o dan y trefniadau dirprwyo a nodir yn y 

Cyfansoddiad. Maent yn berthnasol i bawb sy'n gwneud penderfyniadau i’r 
cyngor neu ar ei ran. 

2.2.2 Maent yn nodi'r terfynau ariannol y mae'n rhaid i Aelodau a swyddogion 

weithredu o’u mewn. Fe wnaeth Prif Swyddogion hefyd nodi Cynlluniau 

Gwasanaeth ar gyfer Dirprwyo Ariannol mewnol sy'n egluro ymhellach y 

terfynau awdurdodi i Swyddogion o fewn eu gwasanaethau 

2.2.3 Mae yna hefyd Godau Ymarfer sydd mewn grym o bryd i'w gilydd sy'n nodi 

camau’r gweithdrefnau manwl i'w dilyn i sicrhau bod y Rheolau Gweithdrefn 

Ariannol yn cael eu cymhwyso'n briodol yn ymarferol. Mae'r rhain yn cael eu 

cyhoeddi gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

1 Er nad oes cefnogaeth ddeddfwriaethol i'r Cod, mae'n berthnasol i bob awdurdod lleol sydd wedi'u diffinio 

mewn deddfwriaeth at ddibenion Rhan 1 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003. Mae'n cyd-fynd â'r Cod Darbodus ar 

gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol 2017 ac mae ganddo hefyd dolenni i Reoli'r Trysorlys yng Nghod 

Ymarfer y Sector Cyhoeddus a Nodyn Canllawiau Traws-Sector 2017 a'r Cod Ymarfer blynyddol ar Gyfrifyddu 

Awdurdodau Lleol yn y DU. Fe'i cefnogir hefyd gan y gofyniad statudol i bob awdurdod lleol yng Nghymru fod 

â rheolaeth ariannol gadarn wedi'i nodi yn Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 
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2.3 Beth sydd yn yr Adran hon? 

2.3.1 Mae'r Adran hon yn cynnwys trosolwg "lefel uchel" byr o rolau a 

chyfrifoldebau a ddirprwyir gan y Cyfansoddiad, gan gynnwys: 

(a) y Cyngor 

(b) y Bwrdd Gweithredol ac Aelodau'r Bwrdd Gweithredol 

(c) Pwyllgorau 

(d) Swyddogion 

2.3.2 Mae'r adran hon hefyd yn cynnwys trosolwg o'r broses ar gyfer cymeradwyo 

newidiadau i gyllideb y cyngor, yn cynnwys: 

(a) Lle mae angen cymeradwyaeth Prif Swyddog a / neu Aelod 

(b) Beth ellir ei gymeradwyo o fewn cynlluniau gwasanaeth o ddirprwyo 

(c) Polisïau cyfrifeg a datganiad o gyfrifon 

2.4 Trosolwg o rolau a chyfrifoldebau ar gyfer Rheolaeth Ariannol 

2.4.1 Mae'r Cyfansoddiad yn disgrifio’n fanwl y trefniadau a roddwyd ar waith gan y 
Cyngor ar gyfer penderfyniadau i’w cymryd gan Aelodau a Swyddogion. Mae 

Rheolau Gweithdrefn Ariannol yn berthnasol i oblygiadau ariannol yr holl 

benderfyniadau a wneir o dan y trefniadau hynny. Mae'n bwysig bod yr holl 

bobl sy'n gwneud penderfyniadau yn gyfarwydd â'r darpariaethau yn y 

cyfansoddiad ac o dan y Rheolau hyn sy'n eu hawdurdodi i wneud 

penderfyniadau. 

2.4.2 Mae'r canlynol yn grynodeb "lefel uchel" o'r trefniadau gwneud 

penderfyniadau sydd yn y Cyfansoddiad:-

a) Mae'r Cyngor yn mabwysiadu'r Fframwaith Polisi a’r Gyllideb. Mae hefyd 
yn gyfrifol am gyflawni nifer o swyddogaethau y mae wedi’i "neilltuo" i’w 
hun. Mae’r Cyngor hefyd wedi ffurfio nifer o bwyllgorau sy'n cyflawni 

pwerau dirprwyedig. Mae Adrannau 4, 7, 8, 9 a 13 o'r Cyfansoddiad yn 

cynnwys gwybodaeth am rolau a chyfrifoldebau’r Cyngor a'i bwyllgorau. 

b) Mae'r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am gynnig y Fframwaith Polisi a 

Chyllideb i'r Cyngor. Ar ôl eu cymeradwyo, mae'r Bwrdd Gweithredol yn 

gyfrifol am gymryd yr holl gamau angenrheidiol i’w gweithredu.  Mae'r 

Bwrdd Gweithredol yn gweithredu ar y cyd, a thrwy Aelodau unigol y 

Bwrdd Gweithredol. Mae Adrannau 5, 6 a 13 o'r Cyfansoddiad yn cynnwys 

gwybodaeth am rolau a chyfrifoldebau’r Bwrdd Gweithredol ac Aelodau 
unigol o’r Bwrdd Gweithredol. 

c) Mae swyddogion yn gyfrifol am y mwyafrif llethol o benderfyniadau 

gweithredol o ddydd i ddydd, dan bwerau a ddirprwywyd iddynt gan y 

Cyngor a'r Bwrdd Gweithredol. Yn ogystal, mae rhai swyddogion 

penodedig ("Statudol" a "Swyddogion Priodol") yn gyfrifol am gyflawni rhai 
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swyddogaethau penodedig. Mae Adran 11 ac Adran 13 Tabl 6 o'r 

Cyfansoddiad yn cynnwys rhagor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau 

Swyddogion tra bod Adran 26 yn cynnwys yr Atodlen "Swyddogion 

Priodol". 

2.5 Trosolwg Cyllidebu 

2.5.1 Ym mis Chwefror / Mawrth bob blwyddyn, mae’r Cyngor yn pennu cyllideb ar 

gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol. Yn anochel mewn sefydliad mawr a 

chymhleth, bydd angen gwneud newidiadau i'r gyllideb a gymeradwywyd yn 

ystod y flwyddyn. 

2.5.2 Er mwyn sicrhau bod yna gymeradwyaeth a rheolaeth briodol, bydd 

newidiadau sydd ag effaith ariannol neu bolisi perthnasol yn gyffredinol angen 

cymeradwyaeth Prif Swyddogion a / neu Aelodau.  Bydd math a lefel y 

gymeradwyaeth sy'n ofynnol yn dibynnu ar natur y newidiadau arfaethedig a 

ffynhonnell y cyllid. Mae canllawiau penodol ar y broses gymeradwyo isod. 

2.6 Newidiadau i'r gyllideb sydd angen cymeradwyaeth Aelod 

2.6.1 Mae'r adran hon yn nodi'r broses gymeradwyo ar gyfer newidiadau i 

gyllidebau refeniw a chyfalaf y Cyngor sy'n cael effaith ariannol a pholisi 

perthnasol.  Yn benodol: 

(a) Amcangyfrifon a throsglwyddiadau refeniw atodol wedi’u hariannu'n llawn. 

(b) Newidiadau ariannu i'r gyllideb refeniw o gronfeydd wrth gefn 

(c) Defnydd o ddarpariaethau wrth gefn 

(d) Trosglwyddiadau cyfalaf rhwng dyraniadau cymeradwy presennol 

(e) Amcangyfrifon cyfalaf atodol ar gyfer cynlluniau presennol 

(f) Amcangyfrifon cyfalaf atodol ar gyfer cynlluniau newydd 

2.7 Amcangyfrifon a throsglwyddiadau Refeniw Atodol sy'n cynrychioli 
newid i bolisïau a gymeradwywyd / Cynnydd mewn gwariant 

2.7.1 Lle mae gwasanaethau'n dymuno ymgymryd â gweithgaredd na nodwyd yn 

wreiddiol yn y gyllideb a gymeradwywyd, neu os oes cynnydd cyffredinol yn yr 

incwm arian parod neu wariant y cyngor, rhaid gofyn am gymeradwyaeth ar 

gyfer amcangyfrif refeniw ychwanegol neu drosglwyddiad. 

2.7.2 Bydd lefel y gymeradwyaeth sy'n ofynnol yn dibynnu ar ffynhonnell y cyllid. 

Pan nad yw ffynhonnell y cyllid yn cynnwys cronfeydd wrth gefn cyffredinol, 

cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd neu ddarpariaethau wrth gefn, mae'r 

lefelau cymeradwyo fel a ganlyn 

2.7.3 

Cymeradw 
yaeth 

Trosglwyddiad Ariannol 
o fewn Blociau y 

Gwasanaeth 

Trosglwyddiad 
Ariannol 

rhwng y Blociau 
Gwasanaeth 

Trosglwyddia 
d Ariannol 

rhwng 
Gwasanaetha 

u 
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Hyd at 
£25k 

Deiliad y Gyllideb neu Prif 
Swyddog 

Prif Swyddog 

£25k i 
£70k 

Prif Swyddog 

£70k i 
£150k 

Prif Swyddog drwy 
ymgynghoriad â’r Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh 

Prif Swyddog drwy 
ymgynghoriad â’r Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh a 
Chadeirydd y Bwrdd 

Gweithredol 

Rhwng 
£150k a 
£300k 

Prif Swyddog drwy 
ymgynghoriad â’r Prif 

Swyddog Cyllida TGCh a 
Chadeirydd y Bwrdd 

Gweithredol 

Bwrdd Gweithredol 

Dros 
£300k 

Bwrdd Gweithredol 

2.8 Ariannu Amcangyfrifon Refeniw Atodol o'r Cronfeydd Wrth Gefn 

2.8.1 Rhaid i amcangyfrifon refeniw atodol sydd i'w hariannu'n gyfan gwbl neu'n 

rhannol o gronfeydd cyffredinol wrth gefn, waeth beth yw gwerth, gael eu 

cymeradwyo gan y Cyngor.  Mae angen cymeradwyaeth y Cyngor hefyd lle 

mae goblygiadau sylweddol (fel y pennir gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh) 

ar gyfer cyllidebau'r dyfodol. 

2.8.2 Ar gyfer amcangyfrifon refeniw atodol sydd i'w hariannu o gronfeydd wrth 

gefn a glustnodwyd, mae’r terfynau cymeradwy fel a ganlyn: 

Cymeradwywr Terfyn cymeradwyo 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh Hyd at £100,000 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh mewn ymgynghoriad 
â Chadeirydd y Bwrdd Gweithredol 

£100,001 i £500,000 

Bwrdd Gweithredol Dros £500,001 

2.9 Amcangyfrifon Cyfalaf Atodol (cynlluniau newydd) 

2.9.1 Lle mae gwasanaethau'n dymuno ymgymryd â chynllun cyfalaf newydd nad 

yw eisoes wedi'i gynnwys yn rhaglen gyfalaf gymeradwy'r Cyngor, rhaid 

iddynt ddilyn y Pecyn Cymorth Rheoli Prosiectau a pharatoi achos busnes ar 

gyfer adolygiad gan y Grŵp Strategaeth Tir ac Adeiladau Corfforaethol cyn 

ceisir unrhyw gymeradwyaeth gan Aelodau, waeth beth yw gwerth neu 

ffynhonnell y cyllid. Mae canllawiau manwl ar y broses Pecyn Cymorth Rheoli 

Prosiectau ar gael ar y fewnrwyd (SAM). 

2.9.2 Unwaith y bydd cymeradwyaeth o’r Grŵp Strategol Eiddo ac Adeiladau 

Corfforol wedi'i sicrhau, mae angen cymeradwyaeth yr Aelodau cyn y gall y 

cynllun ddechrau. 

2.10 Refeniw Diwedd Blwyddyn a Chyfalaf a gariwyd drosodd 
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2.10.1 Mae'r adran hon yn ymdrin â'r broses gymeradwyo ar gyfer tanwariant a 

gorwariant cyllideb refeniw a chyfalaf. 

2.11 Refeniw a gariwyd drosodd 

2.11.1 Dylid cael cydymffurfiaeth â'r gweithdrefnau Monitro'r Gyllideb a Rheoli drwy’r 
amser, gan gynnwys cynigion cario drosodd.  Yn ystod y flwyddyn ariannol, 

gall gwasanaethau ofyn am ganiatâd i gario tanwariant refeniw ar ddiwedd y 

flwyddyn drosodd am gyfnod dros dro. Yn ystod y flwyddyn, bydd y refeniw a 

gariwyd drosodd yn cael ei gymeradwyo mewn egwyddor "yn ddarostyngedig 

i alldro". Y terfynau cymeradwyaeth ar gyfer y refeniw i’w gario drosodd yn 
ystod y flwyddyn yw: 

2.11.2 

Cymeradwywr Terfyn cymeradwyo 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh Hyd at £100,000 

2.12 Polisïau Cyfrifeg a Datganiad o Gyfrifon 

2.12.1 Mae’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn gyfrifol am baratoi Datganiad Cyfrifon y 

Cyngor, yn unol ag arferion priodol fel y nodir yn y fformat sy'n ofynnol gan y 

Cod Ymarfer ar Gyfrifo Cynghorau Lleol yn y Deyrnas Unedig ar gyfer pob 

blwyddyn ariannol yn diweddu 31 Mawrth. 

2.12.2 Y rheolyddion allweddol ar gyfer polisïau cyfrifyddu yw: 

(a) Bod systemau rheoli mewnol yn sicrhau bod trafodion ariannol yn 
gyfreithlon. 

(b) Bod polisïau cyfrifyddu addas yn cael eu dewis a'u cymhwyso'n gyson. 

(c) Bod cofnodion cyfrifyddu cywir a chyflawn yn cael eu cynnal. 

(d) Bod datganiadau ariannol yn cael eu paratoi sy'n rhoi darlun cywir a theg o 
sefyllfa ariannol y Cyngor. 

2.12.3 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy'n gyfrifol am: 

(a) Ddewis polisïau cyfrifyddu addas a sicrhau eu bod yn cael eu cymhwyso'n 

gyson. 

(b) Arfer goruchwyliaeth dros gofnodion a systemau ariannol a chyfrifyddu. 

(c) Paratoi a chyhoeddi adroddiadau sy'n cynnwys datganiadau ar gyllid 

cyffredinol y Cyngor gan gynnwys Cyfrifon y Cyngor. 

2.12.4 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy’n gyfrifol am benderfynu ar y gweithdrefnau 

a'r cofnodion cyfrifyddu ar gyfer y cyngor. Bydd yr holl weithdrefnau 

cyfrifyddu’n cael eu cymeradwyo gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

2.12.5 Mae Prif Swyddogion yn gyfrifol am sicrhau bod y staff yn eu hadrannau yn 

ymwybodol o bolisïau, gweithdrefnau a chanllawiau cyfrifyddu a osodir gan y 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh, ac yn cadw atynt. 
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2.12.6 Bydd yr holl gyfrifon a chofnodion cyfrifeg yn cael eu llunio gan y Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh neu o dan ei g / chyfarwyddyd. Bydd ffurf a 

chynnwys y cofnodion a gedwir mewn Adrannau eraill yn cael eu 

cymeradwyo gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 
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3. Cynllunio Ariannol 

3.1 Pam bod Rheolaeth Ariannol yn Bwysig? 
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3.3 Fframwaith Polisi 

3.4 Fformat y Gyllideb 
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3.1 Pam bod Rheolaeth Ariannol yn Bwysig? 

3.1.1 Mae Adran 15 y Cyfansoddiad yn egluro sut mae’r Cyngor yn mabwysiadu'r 
Gyllideb a'r Fframwaith Polisi yn dilyn cynigion gan y Bwrdd Gweithredol, ac 

unwaith y cânt eu mabwysiadu, mae’r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am eu 

gweithredu. O ran cynllunio ariannol, elfennau allweddol y Fframwaith 

Cyllideb a Pholisi yw. 

(a) Cynllun y Cyngor - mae hwn yn nodi nodau ac amcanion tymor hir y 

Cyngor. Mae'n cael ei ailystyried yn rheolaidd i sicrhau bod 

blaenoriaethau'r Cyngor yn parhau i fod yn berthnasol i'w nodau 

cyffredinol ac i asesu'r cynnydd a wnaed wrth gyflawni hyn. 

(b) Y Gyllideb - Mae'r cyngor yn sefydliad cymhleth sy'n gyfrifol am gyflenwi 

amrywiaeth eang o wasanaethau. Mae angen cynllunio'n effeithiol a 

datblygu systemau i alluogi bod adnoddau prin yn cael eu dyrannu yn unol 

â blaenoriaethau wedi’u pwyso'n ofalus. Y gyllideb yw'r mynegiant ariannol 

o gynlluniau a pholisïau'r cyngor. 

(c) Mae’r Strategaeth Cyfalaf wedi’i ddrafftio mewn ymateb i ofynion 

diweddaraf y Cod Gochelgar 2017, ac mae’n chwarae rhan hanfodol ym 
mholisi cynllunio corfforol y Cyngor ochr yn ochr â Chynllun y Cyngor. 

Mae’r Strategaeth yn ddogfen fyw a’r bwriad yw ei ddatblygu o flwyddyn i 

flwyddyn. Gofyn craidd y Strategaeth yw rhoi trosolwg lefel uwch ar sut 

mae gwariant cyfalaf, gweithgaredd ariannu cyfalaf a rheoli’r trysorlys yn 
cyfrannu at ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus lleol, a sut mae 

ymarferion y gweithle o fewn y Cyngor sydd wedi’i fewnblannu yn rheoli 
risg a chynaladwyedd. 

(d) Y Rhaglen Gyfalaf - Mae gwariant cyfalaf yn golygu caffael neu wella 

asedau sefydlog sydd â gwerth tymor hir i'r cyngor, megis tir, adeiladau, 

ac eitemau mawr o offer, cyfarpar neu gerbydau. Mae asedau cyfalaf yn 

llunio'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu yn y tymor hir ac yn creu 

ymrwymiadau ariannol ar gyfer y dyfodol, ar ffurf costau ariannu a chostau 

rhedeg refeniw. Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn gosod y fframwaith ar gyfer 

cynllunio, blaenoriaethu, rheoli a chyllido gwariant cyfalaf. 

(e) Cynlluniau a Strategaethau Gwasanaeth Penodol sydd â goblygiadau 

ariannol. 

3.2 Beth sydd yn yr Adran hon? 

3.2.1 Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am:-

(a) Fframwaith Polisi 

(b) Cyllidebu 

(c) Fformat y Gyllideb 

(d) Paratoi, Monitro a Rheoli Cyllideb Refeniw 
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(e) Penderfyniad, Monitro a Rheoli Benthyca Fforddiadwy 

(f) Dyrannu Adnoddau 

(g) Rhaglenni Cyfalaf 

(h) Cytundebau Prydlesu a Rhentu 

(i) Cynnal a chadw Cronfeydd Wrth Gefn 

(j) Adrodd 

3.3 Fframwaith Polisi 

3.3.1 Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gymeradwyo'r Fframwaith Polisi a Chyllideb. 

Bydd y fframwaith polisi yn cynnwys y cynlluniau a'r strategaethau statudol y 

mae'n ofynnol i'r Cyngor gynhyrchu. 

3.3.2 Mae'r Cyngor hefyd yn gyfrifol am gymeradwyo'r gweithdrefnau ar gyfer 

cytuno ar amrywiadau i gyllidebau, cynlluniau a strategaethau cymeradwy 

sy’n ffurfio'r fframwaith polisi ac ar gyfer penderfynu o dan ba amgylchiadau y 
bydd penderfyniad yn cael ei ystyried yn groes i'r gyllideb neu’r fframwaith 
polisi. Dylai penderfyniadau gael eu cyfeirio at y Cyngor gan y Swyddog 

Monitro. 

3.3.3 Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gymeradwyo'r broses er mwyn galluogi 

newidiadau i'r gyllideb yn ystod y flwyddyn ariannol. Mae'r Bwrdd Gweithredol 

yn gyfrifol am wneud penderfyniadau yn ystod y flwyddyn ar adnoddau a 

blaenoriaethau er mwyn cyflawni'r fframwaith polisi cyllideb o fewn y terfynau 

ariannol a osodwyd gan y Cyngor. 

3.3.4 Bob blwyddyn mae'r Cyngor yn cynhyrchu:-

(a) Cynllun y Cyngor yn manylu ar ei amcanion a thargedau dros gyfnod o 3 i 

4 blynedd o orwel cynllunio. 

(b) Strategaeth Ariannol Tymor Canolig, yn cynnwys Rhaglen Gyfalaf, yn 

manylu ar y senario ariannol a gwasanaeth dros orwel cynllunio 3 i 4 

blynedd, a'r opsiynau polisi a gwariant gofynnol i ymateb i'r sefyllfa hon. 

3.3.5 Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn cynghori'r Cyngor ar yr amgylchedd 

ariannol, polisïau ariannol (gan gynnwys lefelau priodol o gronfeydd wrth gefn 

a chynlluniau wrth gefn, benthyca darbodus a rheoli'r trysorlys) a'r dewisiadau 

polisi a gwariant i gynorthwyo wrth benderfynu ar ei Gyllideb. Bydd Prif 

Swyddogion unigol yn cefnogi'r broses hon trwy asesu a rhoi cyngor ar y 

senario gwasanaeth a'r opsiynau polisi a gwariant ar gyfer Refeniw a 

Chyfalaf, yn eu maes cyfrifoldeb, ar ffurf a bennir gan y Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh. 

3.3.6 Bydd y Bwrdd Gweithredol, a gynghorir gan y Prif Swyddog Cyllid aTGCh a 

Prif Swyddogion, yn datblygu pecyn cyllidebol gan gynnwys opsiynau 

ariannu, dewisiadau polisi a gwariant a rhaglen gyfalaf. Efallai bydd hyn yn 

destun craffu gan Bwyllgor Craffu perthnasol cyn i'r Bwrdd Gweithredol 
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gwblhau ei argymhellion i'r Cyngor. Bydd y polisi Cyllideb terfynol a phraesept 

Treth y Cyngor yn cael eu penderfynu gan y Cyngor. 

3.4 Fformat y Gyllideb 

3.4.1 Mae fformat y gyllideb yn pennu lefel y manylion y bydd rheolaeth ariannol yn 

cael ei harfer. Mae'r fformat yn llunio sut mae'r rheolau ynghylch 

trosglwyddiadau'n gweithredu, gweithrediad terfynau arian a hefyd yn gosod y 

lefel y gallai'r cronfeydd gael eu hailddyrannu o fewn cyllidebau. 

3.4.2 Bydd fformat cyffredinol y gyllideb yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor a’i 
gynnig gan y Bwrdd Gweithredol ar sail cyngor y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

Dylai’r gyllideb ddrafft gynnwys dyraniad i wasanaethau a phrosiectau 
gwahanol, lefelau trethiant arfaethedig a chronfeydd wrth gefn. 

Paratoi, Monitro a Rheoli Cyllideb Refeniw 

3.5 Gwariant refeniw 

3.5.1 Mae gwariant refeniw yn cael ei ddiffinio'n gyffredinol fel unrhyw wariant ar y 

gwaith o redeg y Cyngor o ddydd i ddydd. Mae enghreifftiau o wariant refeniw 

yn cynnwys cyflogau, costau ynni, a chyflenwadau traul a deunyddiau. 

3.6 Paratoi Cyllideb Refeniw 

3.6.1 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy’n gyfrifol am sicrhau bod cyllideb refeniw yn 
cael ei pharatoi ar sail flynyddol i'w hystyried gan y Bwrdd Gweithredol, cyn ei 

chyflwyno i'r Cyngor.  Gall Cyngor newid y gyllideb neu ofyn i'r Bwrdd 

Gweithredol ei hailystyried cyn ei chymeradwyo yn unol â'r Cyfansoddiad. 

3.6.2 Mae'r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am gyhoeddi canllawiau ar gynnwys 

cyffredinol y gyllideb mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh cyn 

gynted ag y bo modd, yn dilyn cymeradwyaeth gan y Cyngor. 

3.6.3 Cyfrifoldeb Prif Swyddogion yw sicrhau bod amcangyfrifon cyllideb sy’n 

adlewyrchu cynlluniau gwasanaeth y cytunwyd arnynt yn cael eu cyflwyno i'r 

Bwrdd Gweithredol, a bod yr amcangyfrifon hyn yn cael eu paratoi yn unol â'r 

canllawiau a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Gweithredol. 

3.6.4 Bydd y Bwrdd Gweithredol yna’n cyflwyno 'cyllideb derfynol' i'r Cyngor ei 

chymeradwyo. 

3.6.5 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy’n gyfrifol am adrodd i'r Cyngor ar gadernid 
yr amcangyfrifon a gynhwysir o fewn y gyllideb a gynigiwyd gan y Bwrdd 

Gweithredol, a digonolrwydd y cronfeydd wrth gefn a ganiateir yn y cynigion 

cyllideb. 

3.6.6 Ni fydd y Cyngor yn cymeradwyo gwariant net ychwanegol, naill ai i 

gyllidebau refeniw neu gyfalaf, heb yn gyntaf ystyried cyngor y Bwrdd 

Gweithredol a'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh ar y goblygiadau ariannol a all 

ddeillio ohono. 
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3.7 Monitro a Rheoli Cyllideb 

3.7.1 Y Pennaeth Cyllid sy’n gyfrifol am ddarparu gwybodaeth ariannol briodol i 

alluogi bod cyllidebau’n cael eu monitro'n effeithiol. Rhaid iddo/iddi fonitro a 
rheoli gwariant yn erbyn dyraniadau cyllideb ar lefel gorfforaethol ac adrodd i'r 

Bwrdd Gweithredol ar y sefyllfa gyffredinol yn rheolaidd. 

3.7.2 Cyfrifoldeb Prif Swyddogion yw rheoli incwm a gwariant o fewn eu maes ac i 

fonitro perfformiad, gan ystyried gwybodaeth ariannol a ddarparwyd gan y Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh. Dylent adrodd ar amrywiannau o fewn eu meysydd 

eu hunain. Dylent hefyd gymryd unrhyw gamau angenrheidiol i osgoi mynd 

dros eu dyraniad cyllideb a rhoi gwybod i'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh am 

unrhyw broblemau. 

3.8 Fframwaith Rheoli Cyllideb 

3.8.1 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy’n gyfrifol am sefydlu fframwaith priodol o 
reolaeth gyllidebol i sicrhau:-

(a) Bod y gyllideb yn cael ei rheoli o fewn terfynau arian blynyddol oni bai bod 

y Cyngor yn cytuno fel arall 

(b) Bod pob Prif Swyddog â gwybodaeth amserol am dderbyniadau a 

thaliadau pob cyllideb, sydd wedi'i nodi’n ddigonol i alluogi rheolwyr i 
gyflawni eu cyfrifoldebau cyllidebol 

(c) Bod gwariant yn cael ei ymrwymo yn erbyn pen cyllideb a gymeradwywyd 

(d) Bod yr holl swyddogion sy'n gyfrifol am ymrwymo gwariant yn cydymffurfio 

â chanllawiau perthnasol, gan gynnwys y Rheolau Gweithdrefn Ariannol 

(e) Bod gan bob canolfan gost un rheolwr a enwir, a bennir gan y Prif 

Swyddog perthnasol. Fel egwyddor gyffredinol, dylai cyfrifoldeb cyllideb 

fod mor agos â phosibl at y prosesau gwneud penderfyniadau sy'n 

ymrwymo gwariant 

(f) Bod amrywiadau sylweddol o gyllidebau cymeradwy yn cael eu harchwilio 

a'u hadrodd gan reolwyr cyllideb yn rheolaidd 

3.8.2 Yn ogystal, bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn: 

(a) Gweinyddu cynllun y cyngor o drosglwyddiad (yn drosglwyddiadau 

gweinyddol a’r rhai sydd angen cymeradwyaeth yr Aelodau) 

(b) Cyflwyno adroddiadau i'r Bwrdd Gweithredol ac i'r Cyngor, mewn 

ymgynghoriad â'r Prif Swyddog perthnasol, lle nad yw’r Prif Swyddog yn 

gallu mantoli gwariant ac adnoddau o fewn cyllidebau cymeradwy 

presennol dan eu rheolaeth 

(c) Paratoi a chyflwyno adroddiadau ar incwm a gwariant amcanol y cyngor o'i 

gymharu â'r gyllideb yn rheolaidd 

3.9 Cyfrifoldebau Prif Swyddogion 
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3.9.1 Mae Prif Swyddogion yn gyfrifol am gynnal rheolaeth gyllidebol o fewn eu 

hadrannau, gan gadw at yr egwyddorion a nodir yn y ddogfen hon, ac yn 

benodol i sicrhau:-

(a) Bod yn rhaid cofnodi incwm a gwariant yn gywir a chyfrif amdanynt yn 

briodol 

(b) Bod heolwr cyllideb atebol yn cael ei nodi ar gyfer pob eitem o incwm a 

gwariant o dan reolaeth y Prif Swyddog (wedi’u grwpio gyda'i gilydd mewn 

cyfres o ganolfannau cost). Fel egwyddor gyffredinol, dylai cyfrifoldeb 

cyllideb fod mor agos â phosibl at y prosesau gwneud penderfyniadau sy'n 

ymrwymo gwariant 

(c) Bod gwariant yn aros o fewn terfyn arian cyffredinol y gwasanaeth, ac nid 

yw pennau cyllideb unigol yn cael eu gorwario, drwy fonitro'r gyllideb a 

chymryd camau cywiro priodol lle rhagwelir amrywiadau sylweddol o'r 

gyllideb a gymeradwywyd. 

(d) Bod proses fonitro ar waith i adolygu lefelau perfformiad / lefelau 

gwasanaeth ar y cyd â'r gyllideb ac yn gweithredu'n effeithiol 

(e) Bod adroddiadau i'r Bwrdd Gweithredol yn cael eu paratoi a'u cyflwyno ar 

wariant rhagamcanol y gwasanaeth o'i gymharu â'i gyllideb, mewn 

ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

(f) Bod cymeradwyaeth ymlaen llaw ar y lefel briodol ar gyfer cynigion 

newydd sy'n creu ymrwymiadau ariannol yn y dyfodol, yn newid polisïau 

presennol, yn cychwyn polisïau newydd neu’n rhoi'r gorau i bolisïau 

presennol neu estyn neu leihau gwasanaethau'r cyngor yn briodol. 

(g) Cydymffurfir â'r cynllun trosglwyddo arian 

(h) Bod cytundeb â'r Prif Swyddogion perthnasol lle mae'n ymddangos y gall 

cynnig cyllideb, gan gynnwys cynnig i drosglwyddo arian, effeithio'n 

sylweddol ar faes gwasanaeth arall neu lefel gweithgarwch gwasanaeth 

Prif Swyddogion, ar ôl ymgynghori gyda'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh a'r 

Bwrdd Gweithredol. 

3.10 Penderfyniad, Monitro a Rheoli Benthyca Fforddiadwy 

3.10.1 O dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003, mae’n ofynnol i'r Cyngor roi sylw i God 
Darbodus Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar gyfer 

Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol a hefyd ei Cod Rheoli’r Trysorlys 

mewn Gwasanaethau Cyhoeddus. 

3.10.2 Amcanion allweddol y Cod Darbodus yw sicrhau, o fewn fframwaith eglur, 

bod cynlluniau buddsoddi cyfalaf awdurdodau lleol yn fforddiadwy, yn 

ddarbodus ac yn gynaliadwy. Amcan pellach yw sicrhau bod rheolaeth 

trysorlys yn cefnogi darbodusrwydd, fforddiadwyedd a chynaladwyedd. 

Gosodwyd y Cod diwygiedig 2017 ofyniad ychwanegol ar gyrff y sector 
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gyhoeddus i ddrafftio Strategaeth Cyfalaf (Adran 3.1 uchod), i’w gymeradwyo 
gan y Cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

3.10.3 Mae'r Cyngor yn gyfrifol am gymeradwyo, cyn dechrau'r flwyddyn ariannol, y 

dangosyddion darbodus ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf a’r ddwy flynedd 
ariannol ddilynol ar y lleiaf, sy’n ofynnol gan y Cod a’r bwriad yw eu cynnwys 

yn y Strategaeth Cyfalaf. 

3.10.4 Y dangosyddion isafswm sy'n ofynnol ar gyfer y cyfnod o dair blynedd yw:-

(a) Amcanion cymhareb costau ariannu i’r llif refeniw net 

(b) Amcangyfrifon o wariant cyfalaf 

(c) Amcangyfrifon o ofyniad cyllido cyfalaf (angen sylfaenol i fenthyca at 

ddiben cyfalaf) 

(d) Terfyn awdurdodedig ar gyfer dyledion allanol 

(e) Ffin weithredol ar gyfer dyled allanol 

3.10.5 Ar ôl diwedd y flwyddyn, bydd gwerthoedd gwirioneddol yn cael eu cyfrifo ar 

gyfer:-

(a) Cymhareb costau ariannu i’r llif refeniw net 

(b) Gwariant Cyfalaf 

(c) Gofyniad ariannu cyfalaf 

(d) Dyled allanol 

3.11 Cyfrifoldeb am fenthyca 

3.11.1 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy'n gyfrifol am:-

(a) Sefydlu gweithdrefnau i fonitro perfformiad yn erbyn yr holl ddangosyddion 

darbodus sy’n edrych ymlaen ac am sicrhau nad yw’r benthyca allanol net 

yn fwy na'r gofyniad cyllido cyfalaf 

(b) Adrodd unrhyw wyriadau sylweddol o'r disgwyliadau i'r Cyngor 

(c) Sicrhau bod monitro cyson yn cael ei wneud yn ystod y flwyddyn yn erbyn 

mesurau allweddol fforddiadwyedd a chynaliadwyedd, drwy adolygu 

amcangyfrifon o gostau cyllido i refeniw a'r gofyniad cyllido cyfalaf 

(d) Adrodd i'r Cyngor, gan nodi camau rheoli, lle mae amrywiad sylweddol yn 

yr amcangyfrifon a ddefnyddiwyd i gyfrifo'r dangosyddion darbodus hyn, er 

enghraifft, wedi’i achosi gan or-rediad mawr o wariant ar brosiectau neu 

nid yn cyflawni derbyniadau cyfalaf yn ystod y flwyddyn. 

Rhaglenni Cyfalaf 

3.12 Gwariant Cyfalaf 
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3.12.1 Mae gwariant cyfalaf yn cael ei diffinio'n fras fel gwariant yn fwy na £10,000, 

ar gaffael ased diriaethol, neu wariant sy'n ychwanegu at (yn hytrach na dim 

ond cynnal), werth ased presennol a / neu’n ymestyn oes ddefnyddiol yr ased 
a chynyddu defnyddioldeb, ar yr amod bod yr ased yn cynhyrchu buddiannau 

i'r Cyngor a'r gwasanaethau y mae'n darparu ar eu cyfer am gyfnod o fwy na 

blwyddyn. 

3.13 Monitro Cyfalaf a Diwygiadau i'r Rhaglen Gyfalaf 

3.13.1 Fel rhan o'r polisi blynyddol a’r broses gynllunio, bydd cynlluniau yn y rhaglen 
gyfalaf nad ydynt wedi cyrraedd cam datblygedig yn cael eu hailystyried. 

3.13.2 Dylai pob cynllun cyfalaf a dyraniadau gael eu cymeradwyo drwy'r broses 

gosod rhaglen gyfalaf flynyddol, o fewn yr amserlen a osodwyd gan y Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh ac a gymeradwywyd yn y Cyngor sy’n pennu’r 
gyllideb flynyddol. 

3.13.3 Rhaid i Reolwyr Prosiect sicrhau bod manyleb y prosiect yn parhau i fod yn 

gyson â'r achos busnes a gymeradwywyd ac yn parhau i gynrychioli gwerth 

am arian i'r Cyngor. Lle mae canlyniadau prosiect neu gostau’n newid yn 
sylweddol o'r rhai a gymeradwywyd yn wreiddiol, rhaid cwblhau Achos 

Busnes diwygiedig ar gyfer ei gymeradwyo gan y Grŵp Strategaeth Tir ac 

Adeiladau Corfforaethol. 

3.14 Derbyniadau Cyfalaf 

3.14.1 Rhaid i'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh gael ei hysbysu o'r holl werthiannau 

arfaethedig o dir ac adeiladau fel y gall yr effaith ar reolaeth ariannol ac eiddo 

gael ei hasesu. Mae canllawiau pellach ar werthu asedau wedi'i nodi yn 

Adran 4.7. 

3.14.2 Bydd y Prif Swyddog Tai a’r Economi yn gyfrifol am brynu a gwaredu pob tir 

neu eiddo a rhaid dilyn y Gweithdrefnau Eiddo a'r Polisi Safonau bob amser. 

3.14.3 Bydd y Cyngor yn penderfynu sut mae derbyniadau cyfalaf yn cael eu 

defnyddio. 

3.15 Cytundebau Prydlesu a Rhentu 

3.15.1 Ni ellir mynd i gytundebau prydlesu neu rentu nad ydynt yn cynnwys tir neu 

eiddo, oni bai bod y gwasanaeth wedi sefydlu nad ydynt yn creu arwystl yn 

erbyn terfynau benthyca darbodus y Cyngor. Gellir cael cyngor gan y Prif 

Swyddog Cyllid aTGCh ar drefniadau prydlesu cyffredinol ac ynghylch a yw'r 

brydles yn gyllid neu’n weithredol. Rhaid i'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

gymeradwyo ymlaen llaw'r holl gytundebau a allai gynnwys tâl prydlesu. 

3.15.2 Rhaid i brydlesi sy'n ymwneud â thir neu eiddo hefyd ddilyn 3.15.1 ond sydd 

hefyd angen cymeradwyaeth y Prif Swyddog Tai a’r Economi. 

3.16 Cynnal a chadw Cronfeydd Wrth Gefn 
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3.16.1 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy’n gyfrifol am roi cyngor i'r Bwrdd 
Gweithredol a / neu'r Cyngor ar lefelau darbodus o gronfeydd wrth gefn ar 

gyfer y Cyngor, gan ystyried cyngor yr archwilydd allanol. 

3.16.2 Y rheolyddion allweddol yw: 

(a) Cynnal cronfeydd wrth gefn yn unol â'r Cod Ymarfer ar Gyfrifyddu 

Cynghorau Lleol yn y Deyrnas Unedig a pholisïau cyfrifyddu y cytunwyd 

arnynt 

(b) Ar gyfer pob cronfa wrth gefn a sefydlwyd, dylai'r pwrpas, y defnydd a sail 

y trafodion gael eu nodi'n glir 

(c) Mae awdurdodi a gwariant o gronfeydd wrth gefn yn unol â'r Polisi 

Cronfeydd wrth Gefn. 

3.16.3 Mae Prif Swyddogion yn gyfrifol am sicrhau bod adnoddau'n cael eu 

defnyddio ar gyfer y dibenion y'u bwriadwyd yn unig. 
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4. Rheoli Risgiau ac Adnoddau 

4.1 Yswiriant 

4.2 Rheoli Risg 

4.3 Rheolaethau Mewnol 

4.4 Archwilio Mewnol 

4.5 Archwilio Allanol 

4.6 Atal Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyaeth 

4.7 Asedau 

4.8 Eiddo 

4.9 Rhestrau Eiddo 

4.10 Stociau 

4.11 Arian Parod 

4.12 Rheoli'r Trysorlys 

4.13 Bancio 

4.14 Buddsoddi a Benthyca 

4.15 Cronfeydd Ymddiriedolaeth a Chronfeydd ar gyfer Trydydd Partïon 

4.16 Cyflogau a Thaliadau 

4.17 Teithio a Chynhaliaeth 

4.18 Cod Ymddygiad 

4.19 Cronfeydd Trydydd Parti 

4.20 Rheoli Gwybodaeth 

4.21 Eiddo Deallusol 
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4.1 Yswiriant 

4.1.1 Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn cynnal ac yn gweinyddu yswiriannau’r 
Cyngor sy'n ystyried ymagwedd y Cyngor tuag at ariannu risg, ei archwaeth 

risg yn gyffredinol a lefel y cyllid sydd ar gael.  Mae hyn yn cynnwys 

trefniadau rheoli risg yswiriant sy'n anelu at leihau amlygiad y Cyngor i risg. 

4.1.2 Ni ellir cael unrhyw yswiriant newydd heb ymgynghori ymlaen llaw gyda'r Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh. 

4.1.3 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy’n gyfrifol am awdurdodi setliad neu 

ddiarddeliad o hawliadau yswiriant a chostau cysylltiedig. Gofynnir am gyngor 

yn ôl y gofyn gan yswirwyr ac ymgynghorwyr y cyngor. 

4.1.4 Darperir ar gyfer colledion a allai ddeillio o risgiau neu golledion anhysbys 

neu rwymedigaethau hysbys e.e. Yswiriant Municipal Mutual. 

4.1.5 Mae Prif Swyddogion yn gyfrifol am roi gwybod i'r Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh ar unwaith o: 

(a) Unrhyw hawliadau yswiriant a dderbyniwyd 

(b) Unrhyw ddigwyddiadau a allai arwain at hawliad yswiriant yn erbyn y 

Cyngor 

(c) Telerau unrhyw indemniad y mae'n ofynnol i'r Cyngor ei roi cyn ymrwymo i 

unrhyw gontractau ac ati 

(d) Unrhyw risgiau newydd a allai fod angen eu hyswirio, ynghyd ag unrhyw 

amgylchiadau wedi newid sy'n effeithio ar risgiau presennol. Dylid rhoi 

ystyriaeth i brosiectau newydd, ffyrdd newydd o weithio, a newidiadau 

mewn deddfwriaeth sydd angen ffyrdd newydd o gyflwyno ac ati, lle mae 

effaith yswiriant yn cael ei esgeuluso yn aml. Mae hyn yn caniatáu 

cydymffurfiad â’r “Dyletswydd Cyflwyno Deg” yn ôl Deddf Yswiriant 2015. 

(e) Newidiadau i'r asedau wedi’u hyswirio gan y Cyngor 

4.1.6 Rhaid i Brif Swyddogion sicrhau bod unrhyw ddogfennau y gofynnwyd 

amdanynt i amddiffyn hawliadau, yn cael eu darparu o fewn amserlenni caeth 

y Rheolau Trefniadaeth Sifil. 

4.1.7 Codir tâl ar gyllidebau gwasanaeth gyda’r canlynol 

(a) Unrhyw symiau is na'r didyniad sy'n gymwys i bob polisi 

(b) Cost cosbau neu golledion cyfreithiol y Cyngor o ganlyniad i unrhyw 

fethiant i gydymffurfio â gofynion y Rheolau Trefniadaeth Sifil a'r Rheolau 

Gweithdrefn Ariannol. 

4.2 Rheoli Risg 
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4.2.1 Mae'r Polisi Rheoli Risg yn cydnabod bod arloesi a mynd ar drywydd 

cyfleoedd yn golygu cymryd risg ac yn ymrwymo'r Cyngor i: 

(a) Reoli risgiau mewn ffordd sy'n strwythuredig, yn systematig, yn 

canolbwyntio ac yn atebol, a 

(b) Ymgorffori rheoli risg yn ei ddiwylliant fel ei fod yn dod yn rhan o 

'rheolaeth bob dydd' ar draws yr holl weithgareddau. 

4.2.2 Bydd y Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau yn 

arwain gweithgareddau rheoli risg y Cyngor a’u cydlynu, gan gynnwys llunio 
Polisi Rheoli Risg a chanllawiau cysylltiedig a rhoi arweiniad strategol i'r 

Aelodau, y Weithrediaeth a Phrif Swyddogion eraill. 

4.2.3 Bydd Prif Swyddogion yn rheoli pob risg o fewn eu meysydd o atebolrwydd, 

mewn cydymffurfiaeth â'r Polisi Rheoli Risg. Mae hyn yn cynnwys adolygu 

cofrestrau risg yn rheolaidd fel rhan o'u trefniadau rheoli adrannol arferol, 

rhaid cyflawni hyn bob chwarter o leiaf er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn 

parhau i fod yn berthnasol ac yn effeithiol. 

4.2.4 Bydd y Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi'i ddiweddaru gan y perchnogion risg 

fel rhan o'u trefniadau rheoli adrannol, rhaid cyflawni hyn bob chwarter o leiaf. 

Y Risgiau Corfforaethol yw'r risgiau strategol i'r Cyngor, yn ogystal â'r risgiau 

lefel uchaf i'r Cyngor gyflawni ei rwymedigaethau statudol a / neu gyfreithiol. 

Mae'r Gofrestr hefyd yn nodi'r rheolaethau allweddol sydd ar waith ac unrhyw 

gamau gweithredu allweddol pellach sydd eu hangen i liniaru'r risgiau. 

4.2.5 Dylai risgiau sy'n ymwneud â phrosiectau neu bartneriaethau gael eu rheoli 

yn unol â'r Pecyn Cymorth Rheoli Prosiect a'r Pecyn Cymorth Partneriaeth. 

4.2.6 Mae'r Pwyllgor Archwilio wedi dirprwyo cyfrifoldeb i adolygu effeithiolrwydd 

trefniadau rheoli risg y Cyngor.  Bydd y Pennaeth Gwasanaeth – Perfformiad, 

Gwella a Phartneriaethau yn darparu adroddiadau ar Broffil Risg Cofrestrau 

Risg y Cyngor ddwywaith y flwyddyn ar ôl Ch2 a Ch4 yn y drefn honno. Bydd 

polisi risg a threfniadau risg y Cyngor yn cael eu hadolygu bob 5 mlynedd oni 

bai bod angen am adolygiad yn cael ei nodi ynghynt 

4.3 Rheolaethau Mewnol 

4.3.1 Mae rheolaeth fewnol yn cyfeirio at y systemau rheolaeth a ddyfeisiwyd gan y 

rheolwyr er mwyn helpu i sicrhau bod amcanion y cyngor yn cael eu cyflawni 

mewn modd sy'n hyrwyddo defnydd darbodus, effeithlon ac effeithiol o 

adnoddau, a bod asedau a buddiannau'r Cyngor yn cael eu diogelu. 

4.3.2 Mae rheolaethau mewnol effeithiol yn hanfodol i lywodraethu effeithiol, ac 

mae llywodraethu effeithiol yn hanfodol ar gyfer cyflawni gweledigaeth a 

blaenoriaethau'r Cyngor fel a nodir yng Nghynllun y Cyngor 

4.3.3 Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn rhoi cyngor ar systemau effeithiol o 

reolaeth fewnol. Mae angen i'r trefniadau hyn sicrhau cydymffurfiaeth â'r holl 

statudau a rheoliadau perthnasol, a datganiadau perthnasol eraill o ymarfer 
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gorau. Dylent sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei diogelu'n briodol a'i 

ddefnyddio'n economaidd, yn effeithlon, ac yn unol â'r awdurdodau statudol 

ac eraill sy'n rheoli'r defnydd ohonynt. 

4.3.4 Dylai Prif Swyddogion sefydlu trefniadau cadarn ar gyfer cynllunio, 

gwerthuso, awdurdodi a rheoli eu gweithrediadau er mwyn cyflawni gwelliant 

parhaus, economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, ac i gyflawni eu 

targedau perfformiad ariannol. 

4.3.5 Bydd y Pwyllgor Archwilio a'r Tîm Arweinyddiaeth Uwch yn sicrhau bod yr 

amgylchedd rheoli mewnol cyffredinol yn ddibynadwy ac yn effeithiol ac yn 

cydymffurfio â Chod Llywodraethu’r Cyngor (fel y nodir yn y Cyfansoddiad). 

4.3.6 Mae'n ofynnol i'r Cyngor roi cyfrif bob blwyddyn ar effeithiolrwydd ei 

reolaethau mewnol a’i fframwaith llywodraethu, trwy gyhoeddi ei Ddatganiad 
Llywodraethu Blynyddol.  Bydd y Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad, 

Gwella a Phartneriaethau yn goruchwylio'r gwaith o gynhyrchu'r Datganiad 

Llywodraethu Blynyddol gyda’r canlynol: 

(a) Mae'r Datganiad yn cael ei gynhyrchu yn unol â gofynion statudol a 

rheoliadol. 

(b) Mae'r dystiolaeth y mae’n seiliedig arni’n ddigonol ac yn ddibynadwy, 

(c) Mae unrhyw wendidau neu fylchau mewn rheolaeth fewnol, neu unrhyw 

achosion sylweddol o ddiffyg cydymffurfio yn cael eu hadrodd yn briodol, 

(d) Mae materion rheolaeth sylweddol neu wendidau yn cael sylw priodol a 

chamau cywiro yn cael eu rhoi ar waith lle bo angen 

4.4 Archwilio Mewnol 

4.4.1 Mae'r gofyniad am swyddogaeth archwilio mewnol ar gyfer awdurdodau lleol 

ymhlyg yn adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sy'n ei gwneud yn 

ofynnol i awdurdodau "wneud trefniadau i weinyddu eu materion ariannol". 

4.4.2 Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 - Rheoliad 7 (1) yn 

gosod rhwymedigaeth statudol ar y Cyngor 'gynnal system ddigonol ac 

effeithiol o archwilio mewnol o’i gofnodion cyfrifyddu a'i system o reolaeth 
fewnol.' 

4.4.3 Dylai'r Pennaeth Archwilio Mewnol, ar hyn o bryd y Pennaeth Gwasanaeth -

Archwilio a Thechnegol, fod yn ymwybodol o Ddatganiad CIPFA ar Rôl y 

Pennaeth Archwilio Mewnol, a chydymffurfio ag ef. 

4.4.4 Y Pennaeth Archwilio Mewnol, ar hyn o bryd y Pennaeth Gwasanaeth, 

Archwilio a Thechnegol, sy'n gyfrifol am gynhyrchu'r Siarter Archwilio Mewnol, 

sy'n cynnwys 

(a) Datblygu cynllun archwilio blynyddol (y Cynllun) yn seiliedig ar 

ddealltwriaeth o'r risgiau sylweddol y mae'r Cyngor yn agored iddynt. 
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(b) Cyflwyno'r Cynllun i'r Pwyllgor Archwilio ac Uwch Dîm Rheolaeth y 

Cyngor ar gyfer adolygu a chytundeb. 

(c) Gweithredu'r Cynllun ac adrodd am unrhyw newidiadau a allai ddigwydd. 

(d) Sicrhau cydymffurfiad â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus 

(PSIAS) a rhoi gwybod i'r Pwyllgor Archwilio am unrhyw ddiffyg 

cydymffurfio. 

(e) Cynnal tîm archwilio mewnol proffesiynol gyda gwybodaeth, sgiliau a 

phrofiad digonol i gyflawni'r Cynllun. 

(f) Rhoi barn flynyddol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd amgylchedd 

rheolaeth y Cyngor, gan gynnwys unrhyw faterion y dylid eu hystyried ar 

gyfer eu cynnwys yn Natganiad Llywodraethu Blynyddol y Cyngor. 

4.4.5 Dylai'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh adolygu effeithiolrwydd Archwilio Mewnol 

yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol ac adrodd i'r Pwyllgor Archwilio os na 

fydd yn bodloni ei gyfrifoldebau craidd neu gydymffurfio â'r PSIAS. 

4.4.6 Bydd Archwilio Mewnol yn cael sylw digyfyngiad o weithgareddau'r Cyngor a 

mynediad llawn i'r holl gofnodion ac asedau yr ystyrir yn angenrheidiol yn 

ystod gweithgarwch archwilio. Mae’r rhain yn cynnwys: 

a) Cael mynediad at eiddo neu dir y Cyngor ar adegau rhesymol, ar 

yr amod bod eiddo neu dir o'r fath sy’n cael eu prydlesu i drydydd 
parti gyda thelerau'r brydles yn cael cydymffurfiaeth; 

b) Cael mynediad at, neu ddileu holl asedau, cofnodion (papur ac 

electronig), dogfennau a gohebiaeth yn ymwneud ag unrhyw 

drafodion ariannol neu drafodion eraill y Cyngor; 

c) Cwrdd ag unrhyw un o weithwyr y Cyngor, neu ysgol a gynhelir 

gan y Cyngor, ar adeg resymol. 

d) Derbyn unrhyw wybodaeth ac eglurhad a ystyrir yn angenrheidiol 

ynghylch unrhyw fater sy'n cael ei ystyried; 

e) Cynnal neu gefnogi ymchwiliadau yn unol â Strategaeth Gwrth 

Dwyll y Cyngor. 

f) Ei gwneud yn ofynnol i unrhyw weithiwr o'r Cyngor ddwyn i gyfrif 

unrhyw arian parod, nwyddau neu unrhyw ased arall o’r Cyngor o 
dan ei reolaeth/rheolaeth, neu eu cynhyrchu; 

g) Cael system mewngofnodi ar wahân i unrhyw system gyfrifiadurol 

o fewn y Cyngor a chael mynediad llawn i unrhyw system, 

cyfrifiadur personol neu ddyfais arall ym mherchnogaeth y Cyngor. 

h) Cael gafael ar gofnodion sy’n perthyn i drydydd parti, e.e. 

contractwyr neu gyrff a ariennir, gan gynnwys gofyn am unrhyw 
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eglurhad a allai fod yn ofynnol i alluogi datblygiad unrhyw 

ymchwiliad. 

4.4.7 Bydd Prif Swyddogion yn rhoi gwybod i'r Pennaeth Archwilio Mewnol o'r 

canlynol a'r canlyniad yn syth, unwaith y caiff y mater ei ddatrys: 

a) Afreoleidd-dra, defnydd amhriodol neu gamddefnydd o unrhyw eiddo neu 

adnoddau'r Cyngor gan gynnwys arian parod, storfeydd, eiddo, gwariant 

ac incwm 

b) Afreoleidd-dra sy'n awgrymu twyll yn erbyn y Cyngor neu unrhyw weithiwr 

neu barti cysylltiedig; 

c) Unrhyw ddiffyg cydymffurfio â Chod Ymddygiad Gweithiwr neu Aelod, 

Polisi Defnydd Derbyniol y Cyngor neu unrhyw Bolisi neu Weithdrefn arall 

y Cyngor sydd â goblygiad ariannol neu lywodraethu. 

4.5 Archwilio Allanol 

4.5.1 Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gyfrifol am benodi archwilwyr allanol i bob 

awdurdod lleol. 

4.5.2 Mae dyletswyddau sylfaenol archwilydd allanol yn cael eu llywodraethu gan 

Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 sy'n caniatáu i Archwilydd 

Cyffredinol Cymru baratoi cod ymarfer archwilio, yn rhagnodi'r ffordd y dylai 

archwilwyr allanol gyflawni eu swyddogaethau. Mae Cod Ymarfer Archwilio ac 

Arolygu’r Archwilydd Cyffredinol, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2005, yn nodi'r 

egwyddorion cyffredinol sy'n rheoli gwaith yr archwilwyr, yn ogystal â gofynion 

penodol mewn perthynas ag: 

a) Archwiliad datganiadau ariannol; a 

b) Gwerthuso trefniadau ar gyfer sicrhau darbodusrwydd ac effeithlonrwydd. 

4.5.3 Gall yr awdurdod, o bryd i'w gilydd, fod yn destun archwilio, arolygu neu 

ymchwiliad gan gyrff allanol megis Refeniw a Thollau Ei Mawrhydi, 

Llywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd, sydd â hawliau mynediad 

statudol. 

4.6 Atal Twyll, Llygredd a Llwgrwobrwyaeth 

4.6.1 Mae Cyngor Wrecsam yn ymroddedig at “Llym ar Dwyll”. Bydd y Cyngor yn 
cymryd camau cyfreithiol a/neu disgyblu mewn pob achos o dwyll, 

llwgrwobrwyo a llygru yn erbyn y Cyngor gan chwilio am adenilliad a 

defnyddio pob cosb sydd ar gael. Mae hyn yn weithredol mewn pob achos o 

dwyll, llwygrwobrwyo a llygru an yn cynnwys staff sy'n cael eu profi o fod wedi 

cynnal twyll budd-daliadau. 

4.6.2 Mae'r cyfrifoldeb am gynnal diwylliant gwrth-dwyll yn gorwedd gyda'r holl 

Aelodau, yr uwch reolwyr ac aelodau unigol o'r staff. Mae cysylltiadau clir â 

Pholisi Codi Pryderon y Cyngor a’r Polisi Gwyngalchu Arian. 
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4.6.3 Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn datblygu ac yn cynnal Strategaeth 

Gwrth-dwyll, (y CFS) sy'n cynnwys adrannau ar lygredd a llwgrwobrwyo. 

Mae hefyd yn cynnwys Cynllun Ymateb i Dwyll sy'n nodi ymateb y Cyngor i 

honiadau. 

4.6.4 Rhaid rhoi gwybod yn syth i’r Pennaeth Archwilio Mewnol am unrhyw faterion 
sy'n cynnwys, neu y credir iddynt gynnwys, unrhyw dwyll neu afreoleidd-dra 

arwyddocaol eraill sy'n ymwneud ag asedau’r Cyngor neu gronfa trydydd parti 

(FPR 4.4.7). 

4.6.5 Bydd unrhyw honiad o dwyll yn cael ei ymchwilio yn unol â'r Cynllun Ymateb i 

Dwyll. Bydd unrhyw waith ymchwilio gan y Cyngor yn cydymffurfio â 

deddfwriaeth Diogelu Data, Rheoleiddio Pwerau Ymchwiliol a Gwyngalchu 

Arian. 

4.6.6 Bydd unrhyw achosion o amhriodoldeb ariannol fel arfer yn cael eu hatgyfeirio 

at yr Heddlu. Y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid sy’n gyfrifol am 
ystyried unrhyw achosion o'r fath cyn eu hatgyfeirio ac yn gweithredu fel y prif 

bwynt cyswllt ar ôl hynny. 

4.7 Asedau 

4.7.1 Prif Swyddogion sy’n gyfrifol am y gofal, y rheolaeth a’r defnydd priodol ac 

economaidd o’r holl asedau a ddefnyddir mewn cysylltiad â gweithrediad a 
darparu eu gwasanaethau. Dylai cofnodion cywir gael eu cadw ar gyfer yr 

asedau hyn, ynghyd â threfniadau priodol ar gyfer eu rheoli a diogelwch. 

4.7.2 Dylid ond caffael asedau a'u defnyddio at ddibenion swyddogol, a dylid cael 

yr holl hawliau, trwyddedau priodol ac yswiriant. Rhaid i'r holl feddalwedd 

gyfrifiadurol a ddefnyddir gael ei thrwyddedu’n briodol. 

4.7.3 Disgwylir i Brif Swyddogion gael polisïau ar waith ar gyfer:-

(a) Gwaredu asedau dros ben yn effeithiol, mewn modd agored a thryloyw er 

mwyn sicrhau'r manteision mwyaf posibl 

(b) Rhaglen adnewyddu asedau 

(c) Casglu ac adolygu rhestrau eiddo o Asedau’n rheolaidd 

4.7.4 Mae'r cyfrifoldeb ar gyfer caffael a gwaredu asedau penodedig fel a ganlyn 

Disgrifiad o’r ased Cymeradwyaeth 

Tir neu Eiddo Prif Swyddog Tai a’r Economi yn unol â'r 
Cyfansoddiad 

Cerbydau Prif Swyddog Amgylchedd a Thechengol 
fel deiliad Trwydded Gweithredwr y Fflyd 

Offer TGCh Prif Swyddog Cyllid a TGCh 
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Eitemau o werth hanesyddol Prif Swyddog Tai a’r Economi 

Eitemau ar Brydles (ac eithrio'r 
rhai sydd yn rhan o gontract 
corfforaethol e.e. peiriannau 
copïo 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

4.7.5 Dylai Prif Swyddogion roi gwybod i'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh am unrhyw 

waredu er mwyn sicrhau bod cofnodion cyfrifyddu priodol yn cael eu gwneud i 

dynnu gwerth yr asedau a waredwyd o gofnodion y Cyngor, ac i gynnwys 

elw'r gwerthiant os yw hynny'n briodol. 

4.7.6 Mae’n rhaid i unrhyw eitem i’w gwaredu trwy werthiant neu ddinistrio gael ei 

phrisio’n briodol, ei hawdurdodi i'w gwaredu, a'i gwaredu gyda gonestrwydd 
mewn modd agored a thryloyw er mwyn gwneud y mwyaf o enillion y 

gwerthiant 

4.7.7 Rhaid i unrhyw golled sy'n codi o ganlyniad i ladrad neu dwyll gael ei hysbysu 

i'r Pennaeth Archwilio Mewnol ar unwaith (4.4.6). 

4.8 Eiddo 

4.8.1 Mae dull y Cyngor o reoli asedau eiddo yn seiliedig ar ddwy brif egwyddor:-

(a) Mae eiddo yn adnodd corfforaethol, sy'n eiddo i'r Cyngor, nid gan 

Adrannau unigol. Mae'r egwyddor hon yn sail i'r ffaith bod eiddo yn un o 

adnoddau mwyaf drud y Cyngor a bod angen iddo gael ei reoli mewn 

modd rhagweithiol, i gefnogi darpariaeth gwasanaeth a gwelliant ar draws 

pob Adran. 

(b) Mae eiddo’n cael ei ddal i gefnogi bod amcanion corfforaethol y Cyngor yn 

cael eu cyflwyno. Mae hyn yn cael ei ddarparu drwy bolisi trylwyr o 

adolygu eiddo a gwaredu unrhyw eiddo nad oes eu hangen mwyach i 

gyflawni amcanion corfforaethol. 

4.8.2 Mae polisïau, nodau ac amcanion y Cyngor sy'n ymwneud â rheoli asedau 

eiddo'n cael eu hesbonio ymhellach yn y Strategaeth Tir ac Adeiladau 

Corfforaethol a’r Gweithdrefnau Eiddo a Pholisi Safonau. 

4.8.3 Prif Swyddogion sy’n gyfrifol am sicrhau bod eiddo o dan eu rheolaeth o 

ddydd i ddydd yn cael ei feddiannu / ddefnyddio yn unol â'r holl ofynion 

cyfreithiol a rheoleiddio priodol ac nad oes dim yn digwydd a allai lleihau 

gwerth yr ased. Mae angen gofal arbennig wrth gyflawni newidiadau i adeilad 

a lle cynllunnir bod unrhyw fath o ddefnydd yn cael ei rannu gyda sefydliad 

arall. Rhaid cael cymeradwyaeth y Prif Swyddog Tai a'r Economi cyn y 

caniateir hyn. 

4.9 Rhestrau Eiddo 

4.9.1 Rhaid i Brif Swyddogion sicrhau bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud i 

gynnal rhestrau eiddo o'r holl eitemau gwerthfawr ac y gellir eu cludo, gan 
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gynnwys cerbydau, dodrefn, cyfrifiaduron ac offer arall (gan gynnwys 

meddalwedd), cymhorthion gweledol, offer drud a chyfarpar chwaraeon. 

4.9.2 Mae'n rhaid i'r rhestr eiddo gael ei diweddaru ar gyfer yr holl gaffaeliadau a 

gwarediadau, a'i gwirio bob blwyddyn ar y lleiaf. Rhaid i eitemau a gaffaelwyd 

o dan drefniadau prydlesu gael eu nodi ar wahân i’w datgelu yn y cyfrifon 
terfynol a gyhoeddir. 

4.10 Stociau 

4.10.1 Mae stoc yn cael ei diffinio fel eitem y gellir ei defnyddio, y mae galw mynych 

amdani, ac wedi’i chadw gan ganolfan Gwasanaeth er mwyn cyflawni ei 

swyddogaethau. Prif Swyddogion sy’n gyfrifol am reoli tociau. Mae'n rhaid 

iddynt sicrhau bod stociau yn cael eu cofnodi'n briodol, nid yn fwy na gofynion 

rhesymol a bod yr holl stoc sylweddol yn cael ei chyfrif yn y cyfrifon diwedd 

blwyddyn. Dylai stociau gael eu gwirio o leiaf unwaith y flwyddyn, yn fwy aml 

yn achos eitemau drud. 

4.11 Arian Parod 

4.11.1 Dylai arian parod a gedwir yn unrhyw adeilad o’r Cyngor gael ei gadw'n 
ddiogel ac ni ddylai fod yn fwy na unrhyw symiau y mae'r Cyngor ag yswiriant 

ar ei gyfer h.y. y swm a ddelir mewn coffrau neu gynwysyddion eraill sydd 

wedi'u cloi. (Mae canllawiau manwl ar derfynau ar gael gan Dîm Yswiriant y 

Cyngor). Os yw hyn yn anochel, mewn amgylchiadau eithriadol, bydd Pfrif 

Swyddog yn gyfrifol am wneud trefniadau diogelwch priodol. 

4.11.2 Dylai'r math o gynhwysydd a ddefnyddir i sicrhau'r arian parod fod yn briodol i 

faint o arian a gedwir, a dylid cadw cofnodion yn manylu ar y symiau a'u 

storio ar wahân i'r arian parod. 

4.12 Rheoli'r Trysorlys 

4.12.1 Mae'r Cyngor wedi cyflawni ei rwymedigaeth gyfreithiol o dan Ddeddf 

Llywodraeth Leol 2003 i roi sylw i 

(a) Reolaeth Trysorlys CIPFA yn y Gwasanaethau Cyhoeddus: Cod Ymarfer 

Argraffiad 2017 sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor gymeradwyo 

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys cyn dechrau pob blwyddyn ariannol. 

(b) Mae Canllaw ar Fuddsoddiadau Awdurdod Lleol Llywodraeth Cymru ym 

mis Tachwedd 2019 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod gymeradwyo 

Strategaeth Fuddsoddi cyn dechrau pob blwyddyn ariannol. 

4.12.2 Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn cyflwyno i'r Cyngor: 

(a) Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys, gan ddatgan y polisïau, amcanion a 
dull o reoli risg o fewn ei weithgareddau rheoli'r trysorlys. 
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(b) Arferion Rheoli'r Trysorlys Addas (TMPs), sy'n nodi'r modd y bydd yr 

Awdurdod yn ceisio cyflawni'r polisïau a'r amcanion hynny, ac yn 

rhagnodi sut y bydd yn rheoli'r gweithgareddau hynny. 

4.12.3 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sydd â chyfrifoldeb dirprwyedig am weithredu, 

monitro a sicrhau cydymffurfiaeth â'r uchod.  Bydd cynnwys y datganiad polisi 

a'r TMP yn dilyn yr argymhellion a gynhwysir yn Adrannau 6 a 7 o’r Cod, yn 
amodol yn unig ar newid lle bo angen adlewyrchu amgylchiadau arbennig yr 

Awdurdod hwn. Ni fydd newidiadau o'r fath yn peri’r Awdurdod wyro’n 
sylweddol oddi wrth egwyddorion allweddol y Cod. 

4.12.4 Mae'r holl arian yn nwylo’r cyngor yn cael ei reoli gan y Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh fel y dynodwyd at ddibenion adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 

1972, y cyfeirir ato yn y cod fel Cyfarwyddwr Cyllid. 

4.12.5 Bydd yr holl benderfyniadau gweithredol ar fenthyca, buddsoddi neu ariannu 

yn cael eu dirprwyo i'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh, y mae'n ofynnol iddo 

weithredu yn unol â Chod Ymarfer CIPFA ar gyfer Rheolaeth Trysorlys mewn 

Awdurdodau Lleol. 

4.12.6 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy’n gyfrifol am adrodd i'r Bwrdd Gweithredol 

bob blwyddyn ariannol ar weithgareddau'r gweithrediad rheolaeth trysorlys ac 

ar arfer ei ph/bwerau rheoli trysorlys dirprwyedig. Bydd un adroddiad o'r fath 

yn cynnwys adroddiad blynyddol ar reoli trysorlys i'w gyflwyno erbyn 30 Medi 

yn y flwyddyn ariannol ddilynol. 

4.13 Bancio 

4.13.1 Bydd y Cyngor yn cymeradwyo'r telerau y darperir gwasanaethau bancio, gan 

gynnwys cyfleusterau gorddrafft. 

4.13.2 Yn amodol ar unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan y Cyngor, rhaid i’r holl 
drefniadau gyda bancwyr y Cyngor gael eu gwneud drwy’r Pennaeth Cyllid yn 
unig 

4.13.3 Cyfrifoldeb y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yw gweithredu cyfrifon banc fel yr 

ystyrir yn angenrheidiol. Agor neu gau unrhyw gyfrif banc bydd angen 

cymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

4.13.4 Mae'n rhaid i sieciau a gyhoeddwyd ddwyn llofnod ffacsimili'r Prif Swyddog 

Cyllid a TGCh. Yr unig eithriad yw lle mae siec yn werth mwy nag y cytunwyd 

arno ac mewn achos o’r fath rhaid cael llofnod y Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

neu lofnodwr awdurdodedig. 

4.13.5 Dim ond y Prif Swyddog Cyllid a TGCh all awdurdodi cyfrifon banc a 

weithredir fel cyfrifon imprest.  Ni all balans unrhyw cyfrif unigol ar unrhyw un 

adeg fod yn fwy na £25,000. 

4.14 Buddsoddi a Benthyca 

4.14.1 Cyfrifoldeb y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yw:-
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(a) Sicrhau bod yr holl fuddsoddiadau ariannol yn cael eu gwneud yn enw'r 

cyngor neu yn enw enwebeion a gymeradwywyd gan y Cyngor 

(b) Sicrhau bod yr holl warantau sy'n eiddo i'r cyngor neu ei enwebeion a 

gweithredoedd teitl pob eiddo ym mherchnogaeth y cyngor yn cael eu dal 

gan y Prif Swyddog priodol 

(c) Yr holl fenthyciadau yn enw'r cyngor 

(d) Gweithredu fel cofrestrydd y cyngor o stociau, bondiau a morgeisi a chadw 

cofnodion o'r holl fenthyca arian gan y cyngor. 

4.15 Cronfeydd Ymddiriedolaeth a Chronfeydd ar gyfer Trydydd Partïon 

4.15.1 Cyfrifoldeb y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yw:-

(a) Trefnu i holl gronfeydd ymddiriedolaeth gael eu dal, lle bynnag y bo modd, 

yn enw'r cyngor 

(b) Trefnu, lle mae arian yn cael ei ddal ar ran trydydd parti, i’w gweinyddu yn 
ddiogel, a gymeradwywyd gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh, ac i gadw 

cofnodion ysgrifenedig o'r holl drafodion 

(c) Sicrhau bod cronfeydd ymddiriedolaeth yn cael eu gweithredu o fewn 

unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol a gofynion penodol ar gyfer pob 

ymddiriedolaeth. 

4.15.2 Bydd yr holl swyddogion sy'n gweithredu fel ymddiriedolwyr yn rhinwedd eu 

swydd swyddogol yn adneuo asedau a gwarantau ymddiriedaeth gyda'r Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh, oni bai fod y Weithred Ymddiried yn darparu fel arall. 

4.16 Cyflogres 

4.16.1 Rhaid prosesu trafodion cyflogres drwy'r system gyflogres yn unig a rhaid 

cydymffurfio'n llawn â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol ar bob adeg 

4.16.2 Prif Swyddogion sy’n gyfrifol, mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Gwasanaeth, 
AD a DS ar gyfer darparu gwybodaeth a chyfarwyddiadau manwl gywir a 

phriodol i alluogi cyfrifo a thalu cyflogau, treuliau a phensiynau’n brydlon, gan 
gynnwys manylion am apwyntiadau, hyrwyddiadau, ynghylch 

ymddiswyddiadau, diswyddiadau, ymddeoliadau ac absenoldeb o'r gwaith. 

4.16.3 Bydd y Pennaeth Gwasanaeth, AD a DS yn gwneud trefniadau ar gyfer talu’r 
holl ddidyniadau statudol, gan gynnwys PAYE, a didyniadau cyflogres eraill i'r 

cyrff priodol. 

4.16.4 Rhaid i daflenni amser a dogfennau eraill sy'n cael eu defnyddio i gynhyrchu 

talu cyflogau, taliadau neu dreuliau eraill sy'n gysylltiedig â gweithwyr, fod ar 

ffurflenni swyddogol neu drwy fewnbynnau electronig awdurdodedig. Prif 

Swyddogion sy’n gyfrifol am sicrhau eu bod yn cael eu hardystio gan 
swyddog awdurdodedig a'u bod yn cael eu cyflwyno i'r Pennaeth 
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Gwasanaeth, AD a DS yn unol â'r amserlen a bennwyd. Mae hyn yn cynnwys 

mewnbwn ar-lein wedi’i gofnodi’n lleol. 

4.16.5 Bydd y Pennaeth Gwasanaeth, AD a DS yn cadw rhestr o'r holl swyddogion 

sy'n cael eu cymeradwyo i awdurdodi unrhyw gofnodion yn ymwneud â'r 

gyflogres fel yr hysbyswyd gan y Prif Swyddog perthnasol.  Bydd hyn yn cael 

ei adolygu yn rheolaidd.  Rhaid i Brif Swyddogion gyfleu unrhyw newidiadau 

cyn gynted ag y maent yn hysbys. 

4.16.6 Bydd y Pennaeth Gwasanaeth, AD a DS yn gweithredu cytundebau cyflog 

cenedlaethol a lleol cyn gynted â phosibl ar ôl eu hysbysiad gan y corff 

priodol. Bydd trefniadau ar gyfer ariannu dyfarniadau o'r fath yn cael eu 

pennu bob blwyddyn fel rhan o'r broses gyllidebol. 

4.16.7 Y Pennaeth Gwasanaeth, AD a DS, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog 

Cyllid a TGCh, sy’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl faterion sy'n ymwneud â 
chyfraniadau pensiwn yn cael eu cyfrif yn gywir.  Mae hyn yn cynnwys 

dehongli deddfwriaeth a rhoi cyngor lle bo angen i weithwyr. 

4.17 Teithio a Chynhaliaeth 

4.17.1 Bydd y Cynllun Teithio Staff ac Aelodau yn lleihau costau ac yn gwella iechyd 

a lles, gan arbed amser ac adnoddau trwy gynllunio teithiau yn well a 

mynediad i wybodaeth teithio gliriach. 

4.17.2 Prif Swyddogion sy’n gyfrifol am ddarparu gwybodaeth briodol a chywir i 

alluogi taliadau prydlon a chywir o deithio, cynhaliaeth a threuliau eraill i 

weithwyr awdurdodedig, yn unol â thelerau'r gyflogaeth a gytunwyd gan y 

Cyngor. 

4.17.3 Rhaid i hawliau costau teithio a chynhaliaeth gydymffurfio â'r Canllawiau 

Teithio a Chynhaliaeth sy'n cael eu diweddaru'n flynyddol, a dylai’r Cynllun 
Teithio Staff ac Aelodau gael ei ad-dalu drwy'r system Gyflogres yn unig, naill 

ai drwy gyflwyno ffurflen gais awdurdodedig neu drwy'r system dreuliau ar-

lein.  Cyfrifoldeb y swyddog awdurdodi yw sicrhau cydymffurfiaeth. 

4.17.4 Ni fydd unrhyw hawliad gan Swyddog yn daladwy heb ymchwiliad manwl os 

caiff ei gyflwyno yn fwy na thri mis ar ôl y digwyddiad y gwneir hawliad 

amdano.  Ni fydd unrhyw gais yn daladwy os caiff ei gyflwyno yn fwy na chwe 

mis ar ôl y digwyddiad y gwneir hawliad amdano. Bydd y Pennaeth 

Gwasanaeth, AD a DS yn gwneud ymchwiliad fanwl. Gwelwch 5.12.3 ar gyfer 

hawliad gan Aelodau. 

4.17.5 Bydd Prif Swyddogion yn sicrhau bod gweithwyr sy'n gwneud milltiroedd 

busnes gyda thrwydded yrru ddilys y DU, polisi yswiriant cyfredol ar gyfer y 

math a model cerbyd a yrrwyd gyda defnydd busnes a tystysgrif MOT a 

thrwydded cronfa ffordd ddilys yn unol â'r Polisi Risg Ffyrdd Galwedigaethol, 

a bod taliadau'n cael eu gwneud dim ond o ran y teithiau sy'n angenrheidiol 

ac a wneir mewn gwirionedd. 
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4.18 Cod Ymddygiad 

4.18.1 Mae'r Cod Ymddygiad ar gyfer Gweithwyr yn berthnasol i’r holl swyddogion, a 
byddant yn cydymffurfio ag ef. Mae'n cwmpasu safonau, datgelu gwybodaeth, 

yn wleidyddol niwtral, perthnasoedd, penodiadau a materion cyflogaeth eraill, 

ymrwymiadau y tu allan, diddordebau personol, materion cydraddoldeb, 

gwahanu rolau yn ystod tendro, rhoddion a lletygarwch, defnydd o adnoddau 

ariannol a nawdd. 

4.18.2 Pan fydd sefydliad allanol yn dymuno noddi gweithgarwch llywodraeth leol, 

neu’n cael cais i wneud hynny, naill ai drwy wahoddiad, tendr, trafodaeth 
neu’n wirfoddol, mae'r confensiynau sylfaenol sy'n ymwneud â derbyn 
rhoddion a lletygarwch yn parhau i fod yn berthnasol, fel y manylir yng Nghod 

Ymddygiad Gweithwyr. 

4.19 Cronfeydd Trydydd Parti 

4.19.1 Mae cronfa trydydd parti yn cael ei diffinio fel unrhyw gronfa a ariennir 

heblaw gan y Cyngor, a reolir yn gyfan gwbl neu'n rhannol gan aelod o staff y 

Cyngor mewn cysylltiad â'r cleientiaid, sefydliadau neu weithgareddau'r 

Cyngor, megis Cronfeydd Ysgolion, Cronfeydd Amwynder neu Iawndal am 

Anafiadau Troseddol ar gyfer plant mewn gofal. 

4.19.2 Rhaid dilyn Rheoliadau Ariannol Ysgolion, 2017 a Gweithdrefn Ariannol 

Ysgolion Adran 12 i weithredu’r holl gronfeydd ysgol yn CBS Wrecsam. 

4.19.3 Swyddogion sy’n cadw cronfeydd trydydd parti sy’n gyfrifol am roi gwybod i'r 
Prif Swyddog Cyllid a TGCh am eu natur a’u diben cyn gynted ag y sefydlir y 
gronfa.  Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy’n cadw'r hawl i archwilio cyfrifon a 
chofnodion cronfeydd o'r fath yn ôl yr angen.  Dylai’r hawl hon gael ei 

chynnwys o fewn unrhyw drefniant ar y cyd gyda sefydliad allanol 

4.19.4 Rhaid i arian neu nwyddau sy'n perthyn i'r gronfa trydydd parti gael ei gadw’n 
gwbl ar wahân i arian neu nwyddau eraill sy'n perthyn i'r Cyngor.  Yn yr un 

modd, rhaid cadw cofnodion yn gyfan gwbl ar wahân i'r arian neu'r nwyddau 

dan sylw. 

4.19.5 Sicrhau bod cydymffurfiad llawn ag arfer gorau'r Cyngor mewn perthynas â 

chofnodion a gweithdrefnau (mae hwn ar gael ar fewnrwyd y Cyngor) sy'n 

cynnwys y canlynol: 

(a) Mae adroddiadau rheolaidd ar drafodion y gronfa a balansau yn cael eu 

derbyn a'u gwirio yn erbyn cyfriflenni banc; 

(b) Mae datganiadau blynyddol o incwm a gwariant a gweddill cronfeydd yn 

cael eu paratoi a'u harchwilio. 

(c) Mae'r archwilydd annibynnol yn cael copi o safonau disgwyliedig y 

Cyngor am archwilio cronfeydd gwirfoddol (answyddogol). 
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(d) Darparu tystysgrif archwilio annibynnol ar gyfer y gronfa yn flynyddol.  

Mae hyn yn cael ei adnabod fel "Ffurflen D".  Rhaid anfon hon ymlaen at 

Bennaeth Archwilio Mewnol y Cyngor erbyn 31 Hydref ar ôl diwedd y 

flwyddyn ariannol flaenorol 

(e) Mae'r archwilydd annibynnol wedi llofnodi'r "Ffurflen D" yn cadarnhau bod 

gan y Gronfa ar ddiwedd y flwyddyn (dylai hyn fod lle bynnag y bo'n 

bosibl yn y flwyddyn ariannol h.y. 1 Ebrill tan 31 Mawrth), 

(f) Dylai fod derbynneb cysoni cryno a thaliad wedi’u paratoi a'u harchwilio 
yn unol â safonau disgwyliedig y Cyngor.  

4.19.6 Prif Swyddog sy’n gyfrifol am sicrhau bod unrhyw arian trydydd parti a reolir 

gan staff y Cyngor:-

(a) Wedi’u datgan yn ffurfiol i'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

(b) Wedi’u cynnal ar wahân ac yn gywir yn unol â'r Rheolau Gweithdrefn 
Ariannol 

(c) Yn ddarostyngedig i'r un safonau stiwardiaeth ac uniondeb â chronfeydd y 

Cyngor. 

4.20 Rheoli Gwybodaeth 

4.20.1 Rhaid i Brif Swyddog gydymffurfio bob amser â Safon Rheoli Gwybodaeth a'r 

Fframwaith sy’n nodi'r safonau a’r offer y bydd y Cyngor yn eu defnyddio ar 

gyfer rheoli gwybodaeth i sicrhau ansawdd, diogelwch, rhannu, mynediad ac i 

fonitro ein perfformiad. 

4.20.2 Mae'r holl weithwyr ac unrhyw un arall sy'n gweithio ar ran y sefydliad (e.e. 

staff asiantaeth, contractau anrhydeddus, ymgynghorwyr rheoli ac ati) sy'n 

prosesu ac yn cael mynediad at wybodaeth CBSW, yn gorfod deall eu 

cyfrifoldebau personol ar gyfer gofynion llywodraethu gwybodaeth a 

chydymffurfio â chyfraith y DU.  

4.21 Eiddo Deallusol 

4.21.1 Os bydd yr Awdurdod yn penderfynu cymryd rhan yng nghamau ymelwa'n 

fasnachol ar eiddo deallusol e.e. datblygu meddalwedd, dylai'r mater gael ei 

gytuno gan y Bwrdd Gweithredol. 

4.21.2 Sicrhau bod staff yn ymwybodol o hawliau cyflogwr mewn perthynas ag eiddo 

deallusol a gynhwysir yng Nghod Ymddygiad Gweithwyr. 
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5. Systemau a Gweithdrefnau Ariannol 

5.1 Pwerau cyfreithiol - Codi tâl neu fasnachu gan y Cyngor 

5.2 Adnabod pwerau statudol 

5.3 Adnoddau 

5.4 Polisi Codi Tâl 

5.5 Casglu Incwm 

5.6 Dyledion Drwg 

5.7 
Egwyddorion Cyffredinol - Archebu a thalu am waith, nwyddau a 
gwasanaethau 

5.8 Talu Anfonebau 

5.9 Talu Anfonebau nad ydynt yn P2P 

5.10 Cardiau Prynu 

5.11 Cyfrifon Banc Lleol ac Imprest 

5.12 Taliadau i Aelodau 

5.13 Trethiant Lleol 

5.14 Trethiant 

5.15 
Cwmnïau Masnachu, Cyfrifon Masnachu ac Unedau Busnes Awdurdod 
Lleol 
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5.1 Pwerau cyfreithiol - Codi tâl neu fasnachu gan y Cyngor 

5.1.1 Mae'r Cyngor â phwerau cyfyngedig i godi tâl am wasanaethau dewisol neu 

fasnachu drwy gynnig gwasanaethau sydd ar werth. 

5.1.2 Gall y Cyngor ond fasnachu drwy Gwmni Masnachu Awdurdod Lleol a'r Prif 

Swyddog sy’n gyfrifol am sicrhau bod caniatâd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

a'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid yn cael ei sicrhau cyn symud 

ymlaen gyda phrosiect sy'n golygu codi tâl neu fasnachu. 

5.1.3 Rhaid i bob ffi a thaliad fod yn unol â Pholisi Adfer Costau’r Cyngor. (5.4) 

5.2 Adnabod pwerau statudol 

5.2.1 Rhaid i'r hysbysiad penderfyniad swyddog sy’n rhoi caniatâd nodi’r pŵer/au 
statudol y dibynnir arno/arnynt. 

5.3 Adnoddau 

5.3.1 Mae prosiectau codi tâl pan fo pŵer statudol perthnasol wedi cael ei nodi yn 
gymharol syml, ac ni fydd angen dyraniad sylweddol o adnoddau er mwyn 

sefydlu. 

5.3.2 Bydd angen dyraniad sylweddol o amser ac adnoddau ar gyfer prosiectau 

masnachu. Rhaid ceisio cyngor cyfreithiol ar y cam cysyniad i weld a oes gan 

y Cyngor y statws a'r adnoddau cywir i ddatblygu cerbyd masnachu. 

5.3.3 Yn dilyn caniatâd cychwynnol, mae Swyddogion yn gyfrifol am ymgynghori â'r 

Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid drwy gydol y prosiect er mwyn 

sicrhau bod y dogfennau priodol yn cael eu drafftio i ddangos tystiolaeth o'r 

trefniant. 

5.4 Polisi Codi Tâl 

5.4.1 Bydd lleoliad, codi tâl a rheoli'r holl ffioedd a thaliadau perthnasol gan 

gynnwys TAW, yn unol â Pholisi Adfer Costau’r Cyngor.  

5.5 Casglu Incwm 

5.5.1 Dylai'r holl incwm sy'n ddyledus i'r Awdurdod gael eu nodi a'u casglu gan 

ddefnyddio systemau adennill dyledion effeithiol sydd wedi cael eu 

cymeradwyo gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. Mae hyn yn berthnasol i holl 

incwm y Cyngor, gan gynnwys mân ddyledion, Treth y Cyngor, Trethi Busnes, 

rhenti tai ac ati. 

5.5.2 Mae'n rhaid i swyddogion y Cyngor gydymffurfio â threfniadau a bennir gan y 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh ar gyfer casglu a chofnodi’r holl arian sy'n 
ddyledus i'r Cyngor, yn ddiogel ac effeithlon. 

5.5.3 Prif Swyddogion sy’n gyfrifol am sicrhau bod cyfrif am incwm sy'n ddyledus i'r 
Cyngor, gan gynnwys ceisiadau am grant, ad-daliadau a chyfraniadau 
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trydydd parti, yn cael eu codi ar unwaith ac yn gywir ar ffurf a gymeradwyir 

gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. Rhaid i'r rhain gynnwys TAW lle bo'n 

briodol. 

5.5.4 Dylai’r gost o gasglu gael ei gymryd i ystyriaeth wrth godi cyfrifon. Rhaid i Brif 

Swyddog sicrhau bod y dull o gasglu yn briodol i werth y trafodyn. Fel 

canllaw, dylai symiau unigol o lai na £50 gael eu casglu o flaen llaw. 

5.5.5 Mae Prif Swyddogion yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl incwm a dderbynnir yn 

cael ei dderbynebu, lle bo angen, ei gofnodi'n gywir yn erbyn y cyllidebau 

priodol, ac yn achos arian parod a sieciau, wedi’u bancio gyda chyn lleied o 
oedi â phosibl. Dylai amlder bancio ddilyn y canllawiau a ddarparwyd gan y 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh er mwyn osgoi achosi costau bancio 

anghymesur ar drafodion gwerth cymharol isel, gan gymryd i ystyriaeth 

drefniadau diogelwch lleol. 

5.5.6 Dylai unrhyw dderbynebau, tocynnau neu ddogfennau eraill a ddefnyddir fel 

derbyniadau fod mewn fformat y cytunwyd arno gan y Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh. Rhaid i bob deunydd ysgrifenedig a reolir a roddwyd i Brif Swyddog 

gael eu cofnodi mewn cofrestr, a gynhelir gan swyddog unigol o fewn pob 

Gwasanaeth. 

5.6 Dileu Dyledion 

5.6.1 Egwyddor arweiniol y Cyngor yw mai cwsmeriaid sy’n gyfrifol am dalu symiau 
sydd wedi cael eu hasesu'n briodol fel rhai sy'n ddyledus. Mae'r Cyngor yn 

ymrwymedig i ddefnyddio'r dulliau adennill mwyaf priodol ac effeithiol sydd ar 

gael iddo. 

5.6.2 Gall y Prif Swyddog Cyllid a TGCh ddileu dyledion unrhyw swm heb 

gyfyngiad a ystyrir nad oes modd eu casglu yn rhinwedd unrhyw fethdaliad, 

cwmni neu unigolyn, dyled nad oes hawl statudol ei adennill neu heb unrhyw 

mesur lliniaru arall er enghraifft yn dilyn gwrandawiad traddodi, bod y dyledwr 

wedi marw a nid oes tystiolaeth o ystâd, nad oes olrhain o’r dyledwr. 

5.6.3 Gall y Prif Swyddog Cyllid a TGCh hefyd ddileu dyledion yn unol â'r terfynau 

canlynol: 

(a) Dim mwy na £5,000 ar gyfer unrhyw un dyledwr mewn perthynas ag 

unrhyw flwyddyn ariannol. 

(b) Mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Bwrdd Gweithredol, dim mwy na 

£15,000 ar gyfer unrhyw un dyledwr mewn perthynas ag unrhyw 

flwyddyn ariannol. 

(c) Yn dilyn adroddiad i’r Bwrdd Gweithredol, a’u cydsyniad, mewn 
perthynas â dyledion dros £15,000 ar gyfer unrhyw un dyledwr mewn 

perthynas ag unrhyw flwyddyn ariannol. 

35 

P 35 



 

 

     

 

      

  

 

 

 

  

   

  

 

     

 

   

    

  

     

 

      

 

   

  

    

 

   

 

  

 

   

   

   

 

    

 

    

    

5.6.4 Gall y Prif Swyddog Cyllid a TGCh ganslo anfonebau a debydu’r gyllideb 
Adrannol berthnasol ar gyfer anfonebau yr ystyrir nad oes modd eu hadennill 

lle: 

(a) Mae anghydfod a/neu ymholiad heb ei ddatrys sy'n tarddu yn Adran y 

cleient lle nad oes penderfyniad wedi’i wneud, neu nid oes modd gwneud 
penderfyniad, rhwng partïon; 

(b) Mae Adran y cleient yn gallu darparu dogfennaeth neu dystiolaeth ategol 

mewn perthynas â dyled, sy’n gwahardd yr adran Dyledwyr o adferiad 
arferol yn hwyrach ymlaen, gan gynnwys gweithredu posibl y Llys Sirol;  

(c) Mae'r ddyled a godwyd yn cyfeirio at 'gyfraniad' "nawdd" neu "rodd 

wirfoddol" ac felly nid yw'n agored i arferion adennill safonol, gan 

gynnwys gweithredu posibl Llys Sirol;  

(d) Mae anfoneb yn cael ei chodi ar ddyledwr mewn cyfeiriad a roddir gan 

Adran cleient ar ôl i'r dyledwr adael y cyfeiriad dan sylw h.y. nid oedd y 

dyledwr yn y cyfeiriad i dderbyn yr anfoneb i ddechrau. 

(e) Cafodd y ddyled ei chodi mwy na dau fis ar ôl darparu’r gwasanaeth, neu, 
yn achos gordaliad, mwy na 2 fis ar ôl canfod y gordaliad. 

(f) Pan fydd anfoneb yn cael ei chodi, ond mae adran y gwasanaeth yn atal 

adennill y ddyled heb ei thalu. 

5.6.5 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy’n gyfrifol am sicrhau bod darpariaeth 

ddigonol ar gyfer dyledion drwg yn cael ei gwneud yng nghyfrifon y Cyngor ar 

ddiwedd y flwyddyn, a bod cyfraniadau i'r ddarpariaeth hon yn cael eu 

cynnwys yn y rhagamcanion cyllidebol ac adroddiadau alldro. 

5.7 Egwyddorion Cyffredinol - Archebu a thalu am waith, nwyddau a 

gwasanaethau 

5.7.1 Dylai'r holl nwyddau a gwasanaethau gael eu harchebu yn unol â Rheolau 

Gweithdrefn Contractau'r Cyngor a Strategaeth Caffael y Cyngor. 

5.7.2 Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCH yn cadw rhestr o lofnodwyr 

awdurdodedig ar gyfer cymeradwyo archebion ac anfonebau ar gyfer 

gwariant. Gall nwyddau a gwasanaethau gael eu harchebu gan y swyddogion 

hyn yn unig, a rhaid iddynt gael eu cofnodi'n gywir pan fydd y gorchymyn yn 

cael ei roi mewn gwirionedd.  Dylai Prif Swyddogion roi gwybod i'r Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh am unrhyw newidiadau i enwau llofnodwyr 

awdurdodedig yn brydlon. 

5.7.3 Mae'n rhaid i Archebion gael eu codi a'u hawdurdodi gan swyddog 

awdurdodedig drwy ddefnyddio'r system Purchase 2 Pay (P2P) cyn y darperir 

y gwaith, nwyddau neu wasanaeth. Prif Swyddogion sy’n gyfrifol am sicrhau 
y cydymffurfir â'r gofyniad hwn. Caniateir eithriadau e.e. cyfleustodau, rhent, 
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trethi, pryniadau arian mân ond rhaid i unrhyw eithriadau pellach gael eu 

cymeradwyo ymlaen llaw gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

5.7.4 Bydd archebion dros y ffôn neu drwy e-bost ddim ond yn cael eu caniatáu 

mewn amgylchiadau eithriadol.  Lle, o ganlyniad i angen brys, mae angen 

gosod archeb ar lafar, ffacs neu e-bost, bydd angen codi archeb swyddogol 

p2p ôl-weithredol wedi’i farcio’n glir fel archeb gadarnhaol yn unig. 

5.7.5 Ni ddylai amodau a thelerau safonol gael eu hamrywio gyda chymeradwyaeth 

ymlaen llaw gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

5.7.6 Rhaid i staff fod yn gyson wyliadwrus rhag arferion twyllodrus e.e. twyll 

anfoneb neu fandad, gwerthu drwy roi pwysau ar bobl, y cyflenwad o eitemau 

dieisiau neu dderbyn anfoneb am gofnod digymell mewn cyfeiriadur neu 

gyfnodolyn.  Dylai pob achos gael ei adrodd i Archwilio Mewnol 

5.7.7 Mae'n rhaid i bob pryniant gael ei gefnogi gan archeb brynu swyddogol sydd 

wedi ei hawdurdodi gan lofnodwr wedi’i awdurdodi.  Bydd archebion trwy'r 

system P2P yn bodloni'r gofyniad hwn yn awtomatig. 

5.7.8 Mae'r holl archebion prynu swyddogol yn gorfod cynnwys, ar y lleiaf, rif yr 

archeb, y pris y cytunwyd arno gyda'r cyflenwr, disgrifiad o'r nwyddau neu'r 

gwasanaethau sydd i'w darparu, y cyfeiriad danfon, y cyfeiriad lle mae'n rhaid 

i anfonebau cael eu derbyn a'r telerau ac amodau ar gyfer nwyddau a 

gwasanaethau sydd i'w darparu. 

5.7.9 Rhaid i Brif Swyddogion sicrhau bod gwahaniad digonol o ddyletswyddau 

mewn codi ac awdurdodi archebion, awdurdodi archebion prynu, derbyn y 

nwyddau ac awdurdodi taliadau i gredydwyr. 

5.7.10 Ni ddylai trefniadau benthyciadau, prydlesu neu rentu gael eu gwneud heb 

gymeradwyaeth y Prif Swyddog Cyllid a TGCh ymlaen llaw.  Bydd y Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh yn cadw cofnod o'r holl gytundebau o'r fath er mwyn 

asesu pob un ac i wneud y datgeliadau sy'n ofynnol yn gywir o fewn y 

Datganiad o Gyfrifon. 

5.7.11 Dylai taliadau gael eu prosesu a'u talu ar amser lle bynnag y bo'n bosibl.  Pan 

fydd anfoneb yn destun dadl yna dylai'r rheswm priodol gael ei anfon ymlaen 

i’r tîm credydwyr er mwyn iddynt ei ychwanegu at y system p2p. 

5.8 Talu Anfonebau 

5.8.1 Gwneir y taliadau drwy ddefnyddio Bankers Automated Clearing Services 

(BACS) lle bynnag y bo'n bosibl. Bydd sieciau ond yn cael eu defnyddio pan 

na fydd BACS ar gael. 

5.8.2 Mae Prif Swyddogion yn gyfrifol am ddarparu'r holl wybodaeth a 

chyfarwyddiadau priodol i'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i alluogi taliadau 

prydlon a chywir ar gyfer nwyddau a gwasanaethau ac ar gyfer y 

dadansoddiad o wariant 
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5.8.3 Ni fydd taliadau yn cael eu gwneud oni bai fod nwyddau wedi'u derbyn gan yr 

awdurdod, a bod y pris, y nifer ac ansawdd y safonau’n gywir.  Ni chaniateir 
taliadau o flaen llaw, gan gynnwys y defnydd o gyfrifon "Escrow" oni bai fod y 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh wedi mynegi a rhoi caniatâd ymlaen llaw i wneud 

hynny. 

5.8.4 Rhaid anfon pob anfoneb yn uniongyrchol gan y credydwr i'r cyfeiriad a nodir 

ar yr archebu brynu swyddogol er mwyn galluogi talu'n brydlon. Oni bai bod 

amgylchiadau eithriadol, dylai pob anfoneb credydwr gael eu hanfon at y tîm 

taliadau canolog. 

5.8.5 Mae’n rhaid i’r holl anfonebau, fel isafswm, gynnwys rhif swyddogol yr archeb 
brynu, disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau a ddarperir, y maint a 

ddarperir, y cyfeiriad danfon, dyddiad yr anfonebau a / neu ddyddiad 

darparu’r nwyddau neu wasanaethau, cyfeiriad a rhif cofrestru TAW y 
cyflenwr a'r pris a’r TAW ar y gyfradd gyfredol. 

5.9 Talu Anfonebau nad ydynt yn P2P 

5.9.1 Rhaid cael gwahaniad digonol o ddyletswyddau yn y system archebu a 

thaliadau.  Rhaid i daliadau gael eu hardystio a'u hawdurdodi gan ddau 

swyddog gwahanol.  Mae'r egwyddorion hyn hefyd yn berthnasol i daliadau 

electronig e.e. anfonebau un-bil ar gyfer trydan, ffonau, dŵr ac ati 

5.9.2 Rhaid i'r holl anfonebau nad ydynt yn P2P gael eu harchwilio, eu gwirio a'u 

hardystio i gydymffurfio â chanllawiau a gyhoeddwyd gan y Prif Swyddog 

Cyllid a TGCh sy'n cynnwys cywirdeb yr anfoneb yn nhermau pris, maint, 

disgrifiad, TAW ac a yw'r nwyddau wedi'u derbyn mewn gwirionedd. 

5.10 Cardiau Prynu 

5.10.1 Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn cymeradwyo pob cais i gynnal Cerdyn 

Prynu corfforaethol a chynnal rhestr o’r holl swyddogion. Dim ond gweithwyr 

cyflogedig parhaol y Cyngor sy’n gallu dal Cerdyn Prynu. 

5.10.2 Gellir rhoi cardiau Prynu Rhithwir ar gyfer taliadau unwaith ac am byth o dan 

gyfarwyddyd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. Mae eu defnydd yn 

ddarostyngedig i holl ofynion y Cynllun Cerdyn Prynu corfforaethol yn 

enwedig yr adrannau sy'n ymwneud â defnydd, cymeradwyaeth, diogelwch a 

chyfrifyddu. 

5.10.3 Bydd unrhyw anfonebau neu daliadau a wneir gan ddefnyddio'r Cynllun 

Cerdyn Prynu corfforaethol yn unol â'r Canllaw i Ddefnyddwyr Deiliad y 

Cerdyn. 

5.10.4 Prif Swyddogion sy’n gyfrifol am sicrhau y cydymffurfir â'r Canllaw 
Defnyddwyr gan gynnwys awdurdodi prynu a chodio’r deliad yn brydlon. 

5.10.5 Gall y Prif Swyddog Cyllid a TGCh, wedi ymgynghoriad â’r Prif Swyddog 
perthnasol, cymryd Cerdyn Prynu oddi ar unrhyw swyddog sydd heb 

gydymffurfio â’r Canllaw i Ddefnyddwyr Deiliad y Cerdyn. 
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5.11 Cyfrifon Banc Lleol ac Imprest 

5.11.1 Gall cyfrifon banc ac imprest lleol ond gael eu defnyddio fel dewisiadau 

amgen i brynu archebion drwy ganiatâd ymlaen llaw, ac yn unol â chanllawiau 

a chyfarwyddiadau penodol a gyhoeddwyd gan y Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh. 

5.11.2 Mae Prif Swyddogion yn gyfrifol am sicrhau: 

(a) Eu bod yn cael eu gweithredu yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd a 

bod goruchwyliaeth rheoli priodol a monitro cydymffurfiad yn digwydd. 

(b) Os nad ydynt eisoes yn amlwg, bydd yr holl dalebau’n dangos y rheswm 
dros y gwariant yn glir, ac os yw’n berthnasol, y derbynnydd / derbynwyr. 

Nid yw'n dderbyniol yn unig i atodi derbynneb sy'n dangos lefel y 

gwariant. 

(c) Bod cofnodion digonol yn cael eu cadw er mwyn caniatáu ar gyfer gwirio 

a chysoni’r holl daliadau a wneir i gyfriflyfr a banc cyfrifon cyffredinol y 

Cyngor, ac i ganiatáu ar gyfer y driniaeth briodol o TAW. 

(d) Mae trefniadau yn cael eu gweithredu ar gyfer busnes cyfreithlon y 

Cyngor yn unig. 

5.11.3 Ni ellir defnyddio cyfrifon imprest mewn unrhyw amgylchiadau i osgoi naill ai 

Strategaeth Gaffael Gorfforaethol y Cyngor neu weithdrefnau cymeradwyo ac 

awdurdodiad y cytunwyd arnynt, ac ni ellir eu defnyddio ar gyfer unrhyw 

daliadau mewn perthynas â chyflogau a thaliadau, costau teithio neu dreuliau 

cyflogaeth eraill, ad-dalu cardiau credyd neu ddebyd, neu daliadau am waith 

a wnaed o dan Gynllun Didynnu Treth y Diwydiant Adeiladu. 

5.12 Taliadau i Aelodau 

5.12.1 Mae’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid yn gyfrifol am sicrhau bod 

yr holl agweddau sy'n ymwneud â thalu Lwfansau Aelodau, gan gynnwys 

cadw cofnodion a chyhoeddi symiau a hawliwyd, yn unol â'r Cynllun 

Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau a'r ddeddfwriaeth berthnasol 

5.12.2 Bydd taliadau i unrhyw Aelodau sydd â hawl i hawlio lwfansau dim ond ar ôl 

derbyn y ffurflen briodol, wedi’i llenwi a’i hardystio yn unol â chynllun y Cyngor 

ar gyfer lwfansau. 

5.12.3 Ni fydd unrhyw hawliad gan Aelodau yn daladwy heb ymchwiliad manwl gan y 

Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid os caiff ei gyflwyno yn fwy na thri 

mis ar ôl y digwyddiad y gwneir hawliad amdano.  Ni fydd unrhyw gais yn 

daladwy os caiff ei gyflwyno yn fwy na chwe mis ar ôl y digwyddiad y gwneir 

hawliad amdano. 

5.12.4 Dylai Aelodau fod yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl deithio yn cael ei 

gymeradwyo ymlaen llaw yn unol â Chynllun Teithio Staff ac Aelodau 

5.13 Trethiant Lleol 
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5.13.1 Mae Trethiant Lleol (Trethi Busnes a Threth y Cyngor) yn cael ei 

lywodraethu'n bennaf gan statud ac yn darparu rhan fawr o incwm y Cyngor 

5.13.2 Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn gweinyddu, gan gynnwys cael 

gwybodaeth, yn bilio, yn rhoi gostyngiadau, eithriadau, rhyddhad ardrethi 

gorfodol a dewisol a gostyngiadau statudol eraill, yn cyhoeddi hysbysiadau ac 

yn mynd ar drywydd pob agwedd ar adfer a gorfodi, Trethi Annomestig 

Cenedlaethol a Threth y Cyngor yn unol â darpariaethau Deddfau Cyllid 

Llywodraeth Leol 1988 a 1992 a rheoliadau a wneir o dan y Ddeddf honno. 

5.13.3 Mae'r Gwasanaeth Casglu Dyledion a Gorfodi Mewnol, yn casglu incwm sy'n 

ddyledus i'r awdurdod mewn perthynas â nifer o wasanaethau gan gynnwys: 

Treth Gyngor, Sgorio Annomestig, Hysbysiadau Tâl Cosb ac incwm arall sy'n 

ddyledus i'r awdurdod. Mae'r awdurdod yn codi'r ffioedd statudol yn unol â 

Rheoliadau Cymryd Rheolaeth Nwyddau (Ffioedd) 2014. 

5.14 Trethiant 

5.14.1 Cyfrifoldeb y Prif Swyddog Cyllid a TGCh a / neu'r Pennaeth Gwasanaeth, 

AD a DS yw:-

(a) Llenwi’r holl ffurflenni Cyllid y Wlad ynghylch TWE 

(b) Llenwi ffurflen fisol o fewnbynnau ac allbynnau TAW i Gyllid a Thollau 

EM 

(c) Rhoi manylion i Gyllid a Thollau EM ynglŷn â'r cynllun didyniad treth 
diwydiant adeiladu 

(d) Cynnal canllawiau cyfredol i weithwyr y cyngor ar faterion treth 

5.14.2 Cyfrifoldeb y Prif Swyddogion yw:-

(a) Sicrhau bod atebolrwydd TAW cywir ynghlwm wrth yr holl incwm sy'n 

ddyledus a bod yr holl TAW adferadwy ar bryniannau yn cydymffurfio â 

rheoliadau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi; 

(b) Sicrhau, lle mae gwaith adeiladu a chynnal a chadw yn cael ei wneud, 

bod y contractwr yn cyflawni gofynion didyniad treth diwydiant adeiladu 

angenrheidiol; 

(c) Sicrhau bod yr holl bobl a gyflogir gan y cyngor yn cael eu hychwanegu 

at y gyflogres a bod treth yn cael ei ddidynnu o unrhyw daliadau’r cyngor, 

ac eithrio pan fo'r personau hynny yn wirioneddol hunangyflogedig neu'n 

cael eu cyflogi gan asiantaeth staff gydnabyddedig; 

(d) Cadarnhau wrth gyflogi contractwyr, sy'n ddarostyngedig i'r cynllun Tâl 

Gwrthdroi Domestig o Fawrth 2021, eu bod wedi sicrhau bod y trefniadau 

priodol ar waith i ddod â TAW i gyfrif yn gywir; 

(e) Dilyn y canllaw ar drethiant a roddwyd gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

a / neu'r Pennaeth Gwasanaeth, AD a DS. 
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5.15 Cwmnïau Masnachu, Cyfrifon Masnachu ac Unedau Busnes Awdurdod 

Lleol 

5.15.1 Bydd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid a'r Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh yn rhoi cyngor ar sefydlu a gweithredu Cwmnïau Masnachu, cyfrifon 

masnachu ac unedau busnes Awdurdod Lleol. 

5.15.2 Bydd Prif Swyddogion yn: 

(a) Ymgynghori â'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh pan mae uned fusnes yn 

dymuno ymrwymo i gontract gyda thrydydd parti lle mae'r dyddiad dod i 

ben contract yn fwy na weddill oes eu prif gontract gyda'r cyngor. Yn 

gyffredinol, ni ddylid ymrwymo i gontractau o'r fath oni bai y gellir eu 

terfynu o fewn y prif gyfnod contract heb gosb 

(b) Sylwi ar yr holl ofynion statudol mewn perthynas ag unedau busnes, gan 

gynnwys cynnal a chadw cyfrif refeniw ar wahân y mae holl incwm 

perthnasol yn cael ei gredydu iddo, a bod yr holl wariant perthnasol, gan 

gynnwys costau gorbenion, yn cael eu codi, ac i lunio adroddiad 

blynyddol i gefnogi'r cyfrifon terfynol 

(c) Sicrhau bod yr un egwyddorion cyfrifyddu yn cael eu cymhwyso mewn 

perthynas â chyfrifon masnachu ag ar gyfer gwasanaethau eraill neu 

unedau busnes 

(d) Sicrhau bod pob uned fusnes yn paratoi cynllun busnes blynyddol 
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6. Partneriaethau 

6.1 Cyffredinol 

6.1.1 Mae partneriaeth yn drefniant gweithio ar y cyd rhwng y Cyngor a chyrff 

annibynnol eraill sy'n cytuno i gydweithredu i gyflawni nod cyffredin. 

6.1.2 Gall cyfraniad y Cyngor i'r bartneriaeth fod yn gyfalaf, yn refeniw neu’n 

gyfraniadau mewn nwyddau megis amser staff, ac mae cyfraniadau o unrhyw 

fath yn dod o fewn yr adran hon. 

6.1.3 Pan fydd y Cyngor yn ymgymryd â chaffael mewn perthynas â phartneriaeth 

yna bydd Rheolau Contractau a Gweithdrefn Ariannol y Cyngor yn gymwys. 

6.2 Cydymffurfio â Phecyn Cymorth Partneriaeth 

6.2.1 Bydd y Cyngor yn cadw cofrestr o bartneriaethau sylweddol a bydd pob 

partneriaeth yn cydymffurfio â'r Pecyn Cymorth Partneriaeth ar bob adeg, gan 

gynnwys: 

(a) Mae prosesau rheoli risg yn eu lle i nodi ac asesu pob risg hysbys ac 

mae'r rhain yn cael eu cynnal yn barhaus. 

(b) Mae prosesau arfarnu prosiectau yn eu lle i asesu hyfywedd y prosiect o 

ran adnoddau, staffio ac arbenigedd. 

(c) Mae cytundeb ffurfiol sy'n amlinellu rolau a chyfrifoldebau pob partner yn 

cael eu cytuno a'u llofnodi gan bob un o'r partneriaid sy'n ymwneud â'r 

prosiect, cyn i'r prosiect ddechrau. 

(d) Mae adolygiadau rheolaidd yn cael eu cynnal yn arbennig ar gyfer 

partneriaethau arwyddocaol ac mae canlyniadau’n cael eu hadrodd yn 

unol â hynny 

(e) Cyfathrebu rheolaidd gyda phartneriaid eraill drwy gydol y prosiect fel y 

gellir canfod problemau a’u rhannu, i’w datrys yn llwyddiannus 

(f) Mae pawb, gan gynnwys sefydliadau partner, yn ymwybodol o'u 

cyfrifoldebau o dan Reolau Gweithdrefn Ariannol a Chontractau'r Cyngor. 

6.2.2 Mae unrhyw gydweithio sy'n golygu creu neu gymryd rhan mewn endid 

cyfreithiol ar wahân, fel cwmni cyfyngedig, ymddiriedolaeth neu elusen, yn 

gorfod cael eu cymeradwyo gan y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid 

a'r Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

6.2.3 Rhaid i drefniadau partneriaeth gael eu cofnodi'n ysgrifenedig, ac mae’n rhaid 

i’r cynnwys a’r fformat gydymffurfio â'r Pecyn Cymorth Partneriaeth.  Lle 

mae'n golygu ymrwymiad adnoddau sylweddol y Cyngor (boed yn gyllid, staff, 

tir, adeiladau neu offer) neu lle mae'r Cyngor yn gweithredu fel corff atebol, 

rhaid cael cytundeb ffurfiol yn ei le. 
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6.2.4 Mae'n rhaid i unrhyw gydweithio lle mae'r Cyngor yn gweithredu fel Corff 

Atebol / Cyfrifol, gael ei gymeradwyo gan y Prif Swyddog a Phrif Swyddog 

Cyllid a TGCh. 

6.2.5 Pan fydd y Cyngor yn gweithredu fel Corff Atebol, rhaid i gost lawn y 

gwasanaeth hwn gael ei godi ar y trefniant partneriaeth (gan gynnwys cyfran 

deg o orbenion corfforaethol). 

6.3 Proses Gymeradwyo 

6.3.1 Mae’r broses gymeradwyo ar gyfer cymryd rhan mewn trefniant cydweithio yn 

seiliedig ar: 

(a) Gydymffurfio ag amcanion corfforaethol 

(b) Cyfraniad ariannol y Cyngor 

6.3.2 Os na fydd cyfraniad ariannol y Cyngor eisoes wedi’i gynnwys yn y gyllideb a 
gymeradwywyd, bydd angen cymeradwyaeth bellach. Bydd lefel y 

gymeradwyaeth sy'n ofynnol yn dibynnu ar y swm, ac a yw'r cyllid yn dod o 

gyllidebau presennol neu o gronfeydd wrth gefn. Dylai cyfraniad ariannol y 

Cyngor gael eu hasesu yn ystod oes y trefniant cydweithio. 

6.3.3 Mae pob Prif Swyddog yn gyfrifol am baratoi adroddiadau rheolaidd i'r Aelod 

Arweiniol perthnasol, yn amlinellu canlyniad a chyflawniadau pob trefniant 

cydweithio sylweddol allweddol. Dylai'r adroddiad hefyd adolygu 

fforddiadwyedd a pherthnasedd parhaus y trefniant i amcanion corfforaethol y 

Cyngor. 

6.3.4 Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn annog yr un safonau uchel o 

ymddygiad mewn perthynas â gweinyddiaeth ariannol mewn partneriaethau a 

mentrau ar y cyd sy'n berthnasol ar draws y Cyngor, i'r graddau y mae'r 

cyfansoddiadau o sefydliadau priodol yn eu caniatáu i wneud hynny. 
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  Cyfansoddiad Adran 17 

Rheolau Gweithdrefnol Contractau 

1. Egwyddorion Sylfaenol 

1.1 Nodau’r Rheolau Gweithdrefn Contractau (y Rheolau) ydy:-

(a) Sicrhau y cydymffurfir â’r holl ofynion cyfreithiol; 

(b) Sicrhau’r gwerth gorau; 

(c) Sicrhau tryloywder, bod yn agored, peidio â gwahaniaethu a 

chystadleuaeth deg; 

(d) Dangos uniondeb, cysondeb, atebolrwydd a chywirdeb; 

(e) Cefnogi nodau corfforaethol y Cyngor, sef gwerth am arian, arferion gorau 

ac arweinyddiaeth; a 

(f) Sicrhau y cydymffurfir â Strategaeth Gaffael y Cyngor a Pholisi Caffael 

Llywodraeth Cymru. 

1.2 Mae egwyddorion tryloywder, peidio â gwahaniaethu a chydraddoldeb yn 

rhwymedigaethau sy’n berthnasol i bob proses gaffael a rhaid cydymffurfio â 

hwy bob amser. 

1.3 Os yw’r Rheolau’n darparu y caiff Prif Swyddog wneud penderfyniad, caiff y Prif 

Swyddog perthnasol ddirprwyo’r penderfyniad yn ysgrifenedig i Swyddog arall. 

1.4 Mae’r Cod Ymarfer Caffael a’r Canllaw Cynllunio Caffael yn ddogfennau atodol 

i’r Rheolau hyn fel y nodir. 

1.5 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh sy’n gyfrifol am adolygu’r Rheolau hyn, gan roi 

unrhyw gyngor neu arweiniad, gwneud mân newidiadau, neu argymell 

newidiadau sylweddol i’r Cyngor pan fo hynny’n ofynnol. Dylid adolygu’r 

Rheolau o leiaf bob tair blynedd. 

1.6 Mae Prif Swyddogion yn gyfrifol am sicrhau bod pob Swyddog yn eu hadrannau 

yn ymwybodol o ofynion y Rheolau (ac unrhyw ganllawiau, polisïau neu 

weithdrefnau cysylltiedig) a’u bod yn cydymffurfio â hwy bob amser. 

1.7 Nid oes modd i’r Rheolau hyn, na’r canllawiau, y polisïau na’r gweithdrefnau 

cysylltiedig, gynnwys pob digwyddiad posibl a allai godi. Os ceir unrhyw 

amheuaeth, dylid bob amser ofyn i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh am gyngor a 

dylai ysbryd y Rheolau gael eu dilyn bob amser. 

1.8 Mae geirfa lawn o’r termau ariannol ar gael fel atodiad i’r Rheolau 

Gweithdrefnau Ariannol a’r Rheolau Gweithdrefnau Contractau. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 

2. Statud 

2.1 Mae’n ofynnol i’r Cyngor dan a.135 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 wneud 

rheolau sefydlog i sicrhau cystadleuaeth ac i reoleiddio’r broses gaffael. 

2.2 Rhaid i’r Cyngor hefyd gydymffurfio â statudau amrywiol eraill wrth brynu 

nwyddau, gwaith neu wasanaethau, gan gynnwys y Rheoliadau Contractau 

Cyhoeddus 2015 (fel y'i diwygiwyd gan yr Offeryn Statudol (OS), Rheoliadau 

Caffael Cyhoeddus (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2020) (y “Rheoliadau”). 

Ni fwriedir i unrhyw beth yn y Rheolau hyn ddiystyru deddfwriaeth genedlaethol 

na Rheoliadau Contractau Cyhoeddus. 

2.3 Mae risgiau peidio â chydymffurfio yn sylweddol ac maent yn cynnwys dyfarnu 

iawndal a chontractau’n cael eu neilltuo. 

3. Cydymffurfio 

3.1 Mae’r rheolau hyn yn berthnasol i’r canlynol a wna’r Cyngor neu a wneir ar ei 
ran:-

(a) Prynu’r holl nwyddau, gwasanaethau neu waith; 

(b) Consesiynau*; 

(c) Mewn amgylchiadau lle mae’r Cyngor yn caffael nwyddau, gwaith neu 

wasanaethau ar ran trefniant gweithio cydweithredol; a 

(d) Mewn amgylchiadau lle mae’r Cyngor yn ceisio partner masnachol ar gyfer 
cyd-fenter. 

3.2 Mae pob cyfeiriad at y Rheolau hyn yr un mor berthnasol i a) i d) uchod fel sy’n 

briodol fel y cynghora’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh. Mae pob Swyddog yn 

gyfrifol am sicrhau y cydymffurfir â’r Rheolau hyn. 

3.3 Rhaid i drydydd partïon sy’n gweithredu ar ran y Cyngor hefyd gydymffurfio â’r 
Rheolau. Rhaid i swyddogion sy’n cyfarwyddo trydydd partïon i gaffael 

contractau roi copi o’r Rheolau i’r trydydd parti. 

3.4 Rhaid i swyddogion a thrydydd partïon sicrhau bod unrhyw wrthdaro 

buddiannau’n cael ei osgoi. Rhaid datgan unrhyw wrthdaro buddiannau wrth y 

rheolwyr llinell priodol fel y nodir yn y Cod Ymddygiad ar gyfer Swyddogion. 

Rhaid i Swyddogion gael cyngor cyfreithiol os oes posibl i unrhyw wrthdaro 

effeithio ar berthnasoedd contractiol. 

3.5 Mae llwgrwobrwyo a llygredigaeth yn drosedd. Rhaid i bob Swyddog sy’n 

gosod, yn rheoli neu’n goruchwylio contractau weithredu yn unol â’r safonau 

priodoldeb uchaf a sicrhau y cedwir cofnodion digonol. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
3.6 Y Prif Swyddog Cyllid a TGCh fydd yn datrys unrhyw wahaniaethau yn y ffordd 

y caiff y rheolau hyn eu dehongli ar y cyd â’r Prif Swyddog Llywodraethu a 

Chwsmeriaid. 

3.7 Nid yw’r Rheolau hyn berthnasol i werthu, prydlesu na phrynu tir nac unrhyw 

fuddiant mewn tir nac unrhyw gontract cyflogaeth na benthyciadau i brynu, 

cyflwyno na phrynu unrhyw gyfranddaliadau neu asedau ariannol tebyg eraill. 

3.8 Nid yw’r Rheolau hyn yn berthnasol i gontractau a ddyfernir yn yr amgylchiadau 

canlynol 

3.8.1 Unrhyw gontractau rhwng y Cyngor a chwmni sy’n cael ei reoli ganddo 
(cyfeirir ato weithiau fel cwmni ‘Teckal’) neu 

3.8.2 Unrhyw gontractau rhwng y Cyngor a chwmni sy’n cael ei reoli ar y 
cyd gan y Cyngor gydag awdurdod contractio arall; neu 

3.8.3 Unrhyw gontract sy’n sefydlu neu’n gweithredu cydweithrediad rhwng 

y Cyngor ac awdurdod contractio arall gyda’r nod o sicrhau bod y 

gwasanaethau cyhoeddus y mae’n rhaid iddynt eu cyflenwi yn cael eu 

darparu gyda golwg ar gyflawni amcanion sydd ganddynt yn gyffredin 

a lle bo rhediad y cydweithrediad yn cael ei lywodraethu dim ond gan 

ystyriaethau sy’n ymwneud â budd y cyhoedd a bod yr awdurdodau 

contractio cyfrannog yn cyflawni ar y farchnad agored lai nag 20% o’r 

gweithgareddau dan sylw gan y cydweithrediad hwnnw; neu 

3.8.4 Unrhyw gontract gwasanaeth y dyfarna’r Cyngor i awdurdod contractio 

arall ar sail hawl unigryw sydd gan yr olaf o’r ddau yn unol â chyfraith, 

rheoliad neu ddarpariaeth weinyddol gyhoeddedig sy’n gydnaws â’r 

Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (a elwir yn “TFEU” 
hefyd). 

3.9 Gyda chontractau sy’n dod o fewn yr eithriadau yn 3.8, rhaid cael cyngor 

ysgrifenedig gan y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid i sicrhau bod y 

rheolau penodol sy’n ymwneud â’r eithriadau’n weithredol ac i sicrhau bod y 

broses ddyfarnu yn dod tu allan i gwmpas y Rheolau hyn. 

3.10 Gellir caniatáu nwyddau, gwasanaethau neu waith ychwanegol o fewn cwmpas 

contract sy’n dod o fewn 3.8.1 a 3.8.2 uchod a rhaid iddynt gydymffurfio â 

pharagraffau 12.7, 12.8 a 12.9 isod. Gallai fod yn bosibl cynyddu cwmpas 

contract sy’n dod o fewn 3.8.1 a 3.8.2, ond cyn ceisio gwneud hynny, rhaid i’r 

Swyddog baratoi achos busnes sy’n dangos gwerth am arian. Rhaid i broses o 

gynyddu cwmpas contract sy’n dod o fewn 3.8.1 a 3.8.2 uchod gydymffurfio â’r 

egwyddorion cyffredinol a nodir ym mharagraff 12.5 isod, a rhaid sicrhau 

awdurdod ysgrifenedig blaenorol gan y Prif Swyddog a’r Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh. 

3.11 Wrth gyfrifo cyfanswm gwerth contract, rhaid defnyddio’r egwyddorion canlynol 

i bennu cyfanswm ei werth: 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
3.11.1 Y cyfanswm sy’n daladwy dros gyfnod y contract ynghyd ag unrhyw 

gyfnod o estyniad, heb gynnwys TAW, gan gynnwys unrhyw fath o 

opsiynau ac unrhyw broses o adnewyddu’r contract gan holl 

Wasanaethau’r Cyngor sy’n defnyddio’r contract; 

3.11.2 Os yw’r contract a ddyfernir yn cynnwys lotiau, y cyfanswm sy’n 

daladwy ar gyfer yr holl lotiau, heb gynnwys TAW, gan gynnwys 

unrhyw fath o opsiynau ac unrhyw broses o adnewyddu’r contract gan 

holl Wasanaethau’r Cyngor sy’n defnyddio’r contract 

3.11.3 Ar gyfer trefniadau prynu ar y cyd, gwerth y contract ydy cyfanswm 

gwariant y ddau barti dan y contract. 

3.11.4 Ar gyfer contractau cyfnod amhenodol, rhaid cyfrifo’r gwerth fel pe 

bai’n gontract pedair blynedd. 

3.12 Ni chaiff unrhyw swyddog weithredu neu beidio â gweithredu gyda’r bwriad o 
isrannu prosesau caffael neu daliadau er mwyn osgoi’r Rheolau neu unrhyw 
ran o’r Rheolau neu’r Rheoliadau. 

3.13 Ymdrinnir â rheolau ar gyfer grantiau neu drefniadau gweithio cydweithredol yn 

Adrannau F a G o’r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol. 

4. Canlyniad Torri Amodau 

4.1 Gallai methu â chydymffurfio ag unrhyw rai o’r rheolau hyn gael ei ystyried fel 

achos o dorri’r Cod Ymddygiad ar gyfer Swyddogion a gallai arwain at gamau 

disgyblu ac achos cyfreithiol yn erbyn y Swyddog neu’r trydydd partïon dan 

sylw. Ni chaiff unrhyw swyddog weithredu neu beidio â gweithredu i geisio 

osgoi’r Rheolau boed hynny’n fwriadol neu’n fyrbwyll. 

4.2 Gallai unrhyw Swyddog sy’n methu â dilyn y Rheolau golli amddiffyniad yr 

indemniad a rodda’r Cyngor i Swyddogion ac felly fe allent fod yn bersonol 

atebol am gontract neu am unrhyw golledion. 

4.3 Pan ddaw’n amlwg y bu achos o ddiffyg cydymffurfio â’r Rheolau rhaid i’r Prif 

Swyddog roi gwybod i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh ar unwaith. Rhaid i’r Prif 

Swyddog lunio adroddiad yn amlinellu’r rhesymau dros beidio â chydymffurfio, 

a’r camau a gymerwyd i atal hyn rhag digwyddiad eilwaith. 

4.4 Os yw’r achos o dorri’r Rheolau’n achos difrifol, bydd y Pennaeth Gwasanaeth, 

Archwilio a Thechnegol yn cyflwyno adroddiad i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

a’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid gydag argymhellion priodol cyn 

adrodd wrth y Pwyllgor Archwilio. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 

5. Adolygu 

5.1 Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn adolygu’r Rheolau hyn a bydd ganddo’r 

awdurdod i wneud mân newidiadau fel sy’n ofynnol neu i adlewyrchu 

newidiadau mewn deddfwriaeth. 

5.2 Rhaid i unrhyw newidiadau mawr gael cydsyniad y Cyngor llawn ar ôl i’r 

Pwyllgor Archwilio a’r Bwrdd Gweithredol ystyried y mater. 

5.3 Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn adolygu’r Cod Ymarfer Caffael a’r 

Canllaw Cynllunio Caffael a bydd ganddo’r awdurdod i wneud y cyfryw 

newidiadau a’r diweddariadau sy’n ofynnol. 

5.4 Caiff y Rheolau eu hadolygu’n llawn bob tair blynedd. 

6. Contractau Corfforaethol 

6.1 Caiff contractau corfforaethol eu diffinio fel contractau a gymeradwywyd gan y 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh i swyddogion eu defnyddio. Tybir eu bod yn 

cydymffurfio â’r Rheolau ac yn rhoi gwerth am arian. 

6.2 Rhaid i swyddogion sicrhau bob amser bod contract corfforaethol cyfredol ar 

waith cyn dechrau gweithgaredd caffael newydd. 

6.3 Os oes contract Cyngor yn bodoli, rhaid ei ddefnyddio oni bai bod y contract yn 

caniatáu defnyddio ffordd arall o weithredu a bod y Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

yn awdurdodi hynny. 

7. Fframweithiau 

7.1 Mae contract fframwaith yn gytundeb gyda chyflenwyr sy’n sefydlu’r telerau 

sy’n rheoli contractau a ddefnyddir i archebu nwyddau, gwasanaethau neu 

waith neu eu trefnu ‘yn ôl y gofyn’. 

7.2 Ni chaniateir ond defnyddio fframweithiau pan:-

(a) Mae’r gwaith, y nwyddau neu’r gwasanaethau sy’n ofynnol wedi’u nodi’n glir 

yn y fframwaith; a 

(b) Mae’r fframwaith yn caniatáu i’r Cyngor gyfranogi; ac 

(c) Mae’r fframwaith yn glynu wrth nodau’r Rheolau. 

7.3 Rhaid i Swyddogion sicrhau eu bod yn dilyn rheolau’r fframwaith sy’n nodi sut 

gall contractau unigol gael eu trefnu yn ôl y gofyn. Yn aml, bydd hyn yn 

cynnwys gweithgaredd caffael pellach, y cyfeirir ato fel mini-gystadleuaeth. 

Rhaid gofyn am gyngor a chymeradwyaeth gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

cyn dechrau unrhyw drefniant uniongyrchol ‘yn ôl y gofyn’ neu ymarferiad 

cystadlu pellach. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
7.4 Rhaid meddu ar dystiolaeth o awdurdod i sefydlu cytundeb fframwaith newydd 

drwy gyflwyno a chymeradwyo ‘Ffurflen Cyfarwyddyd - Caffael a Chontractau’ 
wedi’i llofnodi gan y Prif Swyddog, y Pennaeth Gwasanaeth a’r Swyddog 

perthnasol o’r Uned Comisiynu, Caffaeliaid a Rheoli Contract cyn dechrau’r 

gweithgaredd caffael. Rhaid i’r ‘Ffurflen Cyfarwyddyd - Caffael a Chontractau’, 

yn ychwanegol at y gofynion safonol, nodi’n glir uchafswm gwerth y cytundeb 

fframwaith, ystod yr awdurdodau contractio sy’n gallu galw oddi arno a’r 

trefniadau monitro yn benodol o safbwynt cyfanswm y gwariant dan y 

fframwaith a chydymffurfio â gweithdrefnau contractau yn ôl y gofyn. 

7.5 Ni chaiff unrhyw gytundeb fframwaith a sefydlir gan y Cyngor fod yn fwy na 

chyfnod contract pedair blynedd oni bai y ceir amgylchiadau eithriadol sydd 

wedi’u cadarnhau ac sy’n ymwneud â thestun y cytundeb fframwaith. Os yw 

cytundeb fframwaith yn fwy na chyfnod 4 blynedd, yna rhaid i’r rhesymau am 

hyn gael eu nodi yn y ‘Ffurflen Cyfarwyddyd – Caffael a Chontractau’ i sefydlu 

cytundeb fframwaith newydd (gweler 7.4). 

7.6 Ni chaiff unrhyw awdurdod contractio alw oddi ar gytundeb fframwaith a 

sefydlwyd gan y Cyngor oni bai bod yr awdurdod contractio wedi llofnodi 

cytundeb mynediad gyda’r Cyngor. Rhaid i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

gynghori ar y math o gytundeb mynediad sydd fwyaf priodol. 

8. Cyflenwyr Mewnol 

8.1 Gall amrywiol wasanaethau gael eu darparu’n fewnol yn y Cyngor neu gan 

gwmnïau a reolir gan y Cyngor, (gweler rheol 3.8). Gall y Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh roi cyngor ar ddefnyddio’r gwasanaethau hyn. 

9. Cyd-gaffael neu Gaffael Cydweithredol 

9.1 Mae’n arfer da ystyried gweithio gydag eraill naill ai’n fewnol neu’n allanol lle 

gellid bod manteision i gyd-gaffael gyda meysydd gwasanaeth eraill neu gyrff 

cyhoeddus eraill er mwyn cael arbedion maint ac atal dyblygu. 

9.2 Rhaid ceisio cyngor gan y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid ynglŷn 
â’r math mwyaf priodol o gytundeb ar gyfer gweithgaredd cyd-gaffael ac ynglŷn 
â dosbarthu’r risg rhwng y partïon. 

9.3 Os yw’r Cyngor yn gyfrifol am unrhyw gaffael dan y cyfryw gyd-drefniadau sy’n 

arwain at fod y Cyngor yn ymrwymo i gontract gyda chyflenwr, rhaid i’r Rheolau 

gael eu dilyn. 

9.4 Os oes Contract neu Fframwaith ar waith gan y Gwasanaeth Caffael 

Cenedlaethol yna rhaid i’r Cyngor ddefnyddio’r trywydd caffael hwnnw i gael 

holl nwyddau, gwasanaethau a gwaith y Cyngor o fewn cwmpas y Fframwaith 

neu’r Contract. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 

10. Awdurdod i Fwrw Ymlaen 

10.1 Cyn dechrau proses gaffael, mae’r Prif Swyddog yn gyfrifol am sicrhau bod yr 

awdurdod a’r gyllideb briodol wedi’u sefydlu. Bydd y math o awdurdod yn 

dibynnu ar y gwerth, ar bwysigrwydd strategol y contract arfaethedig, y 

goblygiadau i’r gyllideb a’r risgiau. 

10.2 Os yw’r gwasanaethau sy’n cael eu caffael yn ddibynnol ar gyllid grant yna 

dylai’r Prif Swyddog sicrhau bod y risg na fydd cyllid ar gael tra pery’r contract 

yn cael ei hadlewyrchu yn nhelerau’r contract h.y. cymalau dirwyn i ben yn 

fuan. 

10.3 Mae gofyn cyflwyno ‘Ffurflen Cyfarwyddyd – Caffael a Chontractau’ i’r Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh ar gyfer penderfyniadau i gaffael unrhyw gontract a 

fframwaith sy’n werth mwy na £25,000. Rhaid cyflwyno’r Ffurflen hon cyn 
dechrau’r gweithgaredd caffael. 

11. Yswiriant 

11.1 Mae swyddogion yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl gontractwyr a ddewisir yn 

darparu tystiolaeth ysgrifenedig o yswiriant digonol ar gyfer atebolrwydd 

cyhoeddus, atebolrwydd cyflogwyr ac, os oes angen, indemniad proffesiynol tra 

pery’r contract. 

11.2 Rhaid i’r lefelau indemniad adlewyrchu’r risg i’r Cyngor a bydd, fel arfer ar gyfer 

pob un contract, yn:-

(a) £10m ar gyfer yswiriant atebolrwydd cyhoeddus; 

(b) £5m ar gyfer yswiriant atebolrwydd cyflogwyr; 

(c) £1m i 5m ar gyfer yswiriant indemniad proffesiynol; 

(d) O leiaf £5 miliwn ar gyfer indemniad meddygol ar gyfer contractau 

gwasanaethau iechyd y cyhoedd. 

11.3 Gallai’r lefelau gofynnol gael eu gostwng yn dilyn caniatâd ysgrifenedig y Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh naill ai fel digwyddiad unigryw mewn perthynas â 

chontract penodol neu, os cytunwyd ar drefniadau eraill, ar gyfer mathau 

penodol o gontract. Rhaid i’r Swyddog ystyried problemau a risgiau yswiriant 

cyn dechrau proses gaffael a cheisio unrhyw gymeradwyaeth angenrheidiol cyn 

cyhoeddi’r gwahoddiad i dendro. 

11.4 Mewn rhai amgylchiadau, gellid bod angen cael sicrwydd yswiriant arbenigol a 

rhaid i’r Prif Swyddog holi’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh ymlaen llaw. 

11.5 Mae gwybodaeth bellach i’w chael yn Adran 4.1 o’r Rheolau Gweithdrefnau 

Ariannol. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 

12. Math o Gontract 

12.1 Rhaid nodi’r math o gontract. Rhaid i delerau ac amodau cymeradwy’r contract 

gael eu cyflwyno gyda phob Dyfynbris Ffurfiol neu Dendr Ffurfiol. Dylai Prif 

Swyddogion geisio cyngor cyfreithiol cyn gynted â phosibl o safbwynt paratoi 

neu ddefnyddio dogfennau contractiol priodol gan gynnwys telerau ac amodau 

ar gyfer ymarferiad caffael penodol. Cyfrifoldeb y Prif Swyddog sy’n rheoli’r 

broses dendro neu’r contract ydy cael y cyfryw gyngor. 

12.2 Nid yw Adran 12.1 yn berthnasol i gontractau yn ôl y gofyn oddi ar 

fframweithiau. Yn ogystal, mewn amgylchiadau priodol, gellir defnyddio 

safonau’r diwydiant megis PSPC, NEC, JCT, JCli, ACE, RIBA ac ICE gyda 

chymalau safonol ychwanegol y Cyngor i gwmpasu rhyddid gwybodaeth a 

materion eraill sy’n benodol i lywodraeth leol. Os ystyrir defnyddio’r safonau 

hyn rhaid i Brif Swyddogion ymgynghori gyda’r Prif Swyddog Llywodraethu a 

Chwsmeriaid, a chael cymeradwyaeth briodol ganddo. 

12.3 Ni chaiff Llythyrau o Fwriad ond eu defnyddio mewn amgylchiadau eithriadol a 

chyda cydsyniad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. 

12.4 Caiff contractau sy’n werth llai na £500,000 gael eu llofnodi gan ddau swyddog 

awdurdodedig yn unol â’r Cynllun Dirprwyo a geir yn y Cyfansoddiad. Rhaid i 

gontractau am £500,000 neu fwy gael eu selio fel gweithred gan y Prif 

Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. 

12.5 Mae newid mewn contract, fel ymestyn cyfnod y contract (yn ychwanegol at 

unrhyw gyfnod estyniad a gynhwysir yn y contract gwreiddiol), neu newid yn 

unrhyw rai o’r termau neu ymestyn cwmpas y nwyddau, y gwaith neu’r 

gwasanaethau, yn cael ei alw’n amrywiad yn y contract. Wrth ddrafftio’r fanyleb 

ar gyfer y Gwahoddiad i Dendro (ITT), mae’n arfer da darparu ar gyfer 

amrywiad mewn geiriau clir, cryno a diamwys sy’n nodi cwmpas yr 

amrywiad(au) a ganiateir a dan ba amodau y bydd yr amrywiad(au) yn 

weithredol, cyn belled nad yw’r cyfryw amrywiad(au) yn newid natur gyffredinol 

y contract. Er enghraifft, gallai’r ITT nodi nwyddau, gwaith neu wasanaethau 

ychwanegol y gellir eu cynnwys yn y contract i’r dyfodol, neu nodi estyniad yng 

nghyfnod y contract. 

12.6 Mewn perthynas â chaffaeliadau sy’n ddarostyngedig i’r Rheoliadau, ni chaiff 

amrywiadau mewn contractau ond eu caniatáu os yw’r amrywiad yn syrthio i un 

o’r categorïau a restrir yn Rheoliad 72 o’r Reoliadau neu fel y’u diwygiwyd o 

bryd i’w gilydd. Rhaid i amrywiadau i gontractau o’r fath gael eu cofnodi yn 

ysgrifenedig a rhaid iddynt gael eu hawdurdodi gan y Prif Swyddog a’r Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh. Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn cyhoeddi 

hysbysiadau priodol i gydymffurfio â gofynion Rheoliad 72. 

12.7 Ar ar gyfer caffaeliadau islaw'r trothwyon a ddiffinnir yn y Rheoliadau, ni chaiff 

swyddogion wneud amrywiadau a fyddai’n ymestyn y contract y tu hwnt i’r 

8 

Q 8 



  

 

  

   

   

  

   

  

     

  

  

     

   

      

  

    

     

  

  

     

    

  

 

  

  

   

      

 

   

 

 

  

   

  

   

     

     

 

        

 

Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
cwmpas gwreiddiol neu a fyddai’n cynyddu pris y contract fwy nag 20% yn 

ychwanegol ar bris y contract gwreiddiol, heb gymeradwyaeth ysgrifenedig 

blaenorol y Pennaeth Cyllid a’r Pennaeth Adran. Bydd achos busnes yn ofynnol er 

mwyn cael y gymeradwyaeth hon. Bydd y Pennaeth Cyllid yn cadw cofnod o’r 

cyfryw gymeradwyaethau. Rhaid i unrhyw amrywiad yn unol â’r paragraff 12.7 hwn 

gydymffurfio â’r egwyddorion ym Mhara 12.5 uchod. 

12.8 Ym mhob achos, rhaid i’r partïon i’r contract gytuno ar unrhyw amrywiad a, fan 

leiaf, rhaid i hynny gael ei gofnodi’n ysgrifenedig a’i lofnodi gan bob parti. 

12.9 Dan unrhyw amgylchiadau, ni cheir gwneud amrywiad i gontract sydd wedi dod 

i ben neu sydd wedi cael ei ddirwyn i ben. Os nad oes darpariaeth yn nhelerau’r 
contract ar gyfer y math o amrywiad sy’n ofynnol, rhaid ceisio cyngor cyfreithiol. 

12.10 Mae pob Prif Swyddog yn gyfrifol am sicrhau bod contractau’n cael eu monitro 

a’u rheoli’n effeithiol tra pery’r contract. Rhaid i dystiolaeth o hyn gael ei 

darparu i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh os gofynnir amdani. 

12.11 Rhaid cadw cofnodion priodol am saith mlynedd ar ôl i’r contract ddod i ben. 

12.12 Ni chaiff contractau ganiatáu talu ymlaen llaw ac eithrio ar gyfer trwyddedau 

meddalwedd, cymorth caledwedd neu feddalwedd, prydlesi hurbwrcasu, 

blaendaliadau neu warantau oni bai bod y Prif Swyddog a’r Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh yn cytuno fel arall; rhaid cofnodi’r cyfryw gytundeb yn ysgrifenedig. Gellir 

gwneud rhandaliadau yn ystod cyfnod y contract ar ôl cwblhau cyfnod o waith cyd 

belled â bod y gwasanaethau, y nwyddau neu’r gwaith wedi cael eu cwblhau neu’u 

cyflwyno. Rhaid i’r contract gynnwys amserlen dalu glir sy’n nodi cerrig milltir a 

dyddiadau talu, neu rhaid iddo nodi’r digwyddiadau a’r dangosyddion perfformiad a 

fydd yn sbarduno rhandaliad. Ni chaiff unrhyw randaliad ei wneud oni bai bod y 

contract yn nodi’r union amserlen dalu ac o dan ba amgylchiadau y gellir gwneud 

rhandaliad. 

12.13 Rhaid i daliadau a wneir dan gontract gael eu gwneud yn unol â chynllun 

dirprwyo’r Gwasanaeth perthnasol. 

12.14 Rhaid i unrhyw newid mewn prisiau’r contract cydymffurfio â’r telerau ac 

amodau yn y contract perthnasol. Mewn amgylchiadau eithriadol os mae newid 

mewn prisiau’r contract tu allan i’r telerau ac amodau yn cael eu hystyried rhaid 

cael ymgynghoriad llawn a chytundeb y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

13. Bondiau a Gwarantau 

13.1 Bydd gwarant ddigonol neu fond perfformiad yn ofynnol; 

(a) Os yw natur a hyd y cytundeb yn golygu bod y risg o fethu yn ddigon 

uchel; neu 

(b) Os yw amcan gost ailsefydlu gwasanaeth, os yw’r contract yn methu, yn 

gymharol uchel; neu 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
(c) Os yw sefyllfa ariannol neu dechnegol y contractwr yn golygu bod y risg o 

fethu yn ddigon uchel. 

13.2 Rhaid i’r penderfyniad ynglŷn ag a yw bond perfformiad neu warant arall yn 

ofynnol gael ei wneud gan y Prif Swyddog ar y cyd â’r Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh. 

13.3 Bydd swm y bond yn 10% o gyfanswm gwerth y contract oni chytuna’r Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh ar swm gwahanol. 

13.4 Os yw’r contractwr yn gwmni cyfyngedig sy’n rhan o grŵp mwy, mae’n bosibl y 

bydd gofyn i’r cwmni daliannol terfynol ddarparu indemniad rhiant-gwmni yn lle 

neu’n ychwanegol at fond perfformiad neu warant arall. 

14. Canllaw ar Gomisiynu’r Trydydd Sector 

14.1 Fframwaith a fwriedir i feithrin perthnasoedd rhwng sefydliadau yn y sector 

cyhoeddus, y sector gwirfoddol, y sector cymunedol a’r sector ffydd yw’r 

Canllaw ar Gomisiynu’r Trydydd Sector. 

14.2 Os oes ymgeiswyr o’r sector gwirfoddol, y sector cymunedol a’r sector ffydd yn 

rhan o’r broses gaffael, rhaid i Swyddogion gydymffurfio â gofynion y Canllaw 

ar Gomisiynu’r Trydydd Sector. 

15. Caffael Gwaith, 
Trothwy’r UE 

Nwyddau neu Wasanaethau sydd islaw 

15.1 Rhaid cynnal pob caffaeliad islaw’r trothwyon a ddiffinir yn y Rheoliadau yn unol 

â’r atodlenni a welir isod: 

Disgrifiad Atodlen 

Nwyddau neu wasanaethau Atodlen 1A 

Gwaith Atodlen 1B 

Ymgynghoriaeth Atodlen 1C 

15.2 Caiff trothwy’r Rheoliadau ei adolygu’n flynyddol a rhaid ceisio cyngor gan y Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh ynglŷn â’r trothwy perthnasol cyn gynted â phosibl. 

15.3 Caiff y drefn ar gyfer gweithgaredd caffael sy’n syrthio islaw’r trothwyon uchod 

ei hesbonio yn y Canllaw Cynllunio Caffael. 

15.4 Rhaid hysbysu’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh o’r holl ymarferiadau caffael sy’n 
werth dros £25,000 gan ddefnyddio’r ‘Ffurflen Cyfarwyddyd – Caffael a 

Chontractau’ cyn i unrhyw ymarferiad ddechrau. Dylai pob ymarferiad gael ei 

gynnal mewn cysylltiad llawn â’r Tîm Caffael Corfforaethol. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 

16. Caffael Nwyddau, Gwasanaethau neu Waith uwchlaw 
Trothwy’r UE 

16.1 Mae Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 (fel y'i diwygiwyd gan yr Offeryn 

Statudol (OS), Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r 

UE) 2020) yn berthnasol i gontractau sydd uwchlaw’r trothwyon a ddiffinir yn y 

Rheoliadau ar gyfer cyflenwi nwyddau, gwasanaethau a gwaith. Ceir 

gweithdrefn ar wahân, (a elwir yn ‘gyfundrefn lai manwl’), ar gyfer contractau 

gofal iechyd a gofal cymdeithasol a chontractau eraill a bennir yn Atodlen 3 o’r 

Rheoliadau. 

16.2 Mae chwe math o drywyddion caffael ar gael i gontractau uwchlaw trothwy’r 

UE: 

(a) Gweithdrefn Agored; 

(b) Gweithdrefn Gyfyngedig (gan gynnwys drwy ddefnyddio system brynu 

ddynamig); 

(c) Gweithdrefn Gystadleuol ynghyd â Negodi; 

(d) Dialog Cystadleuol; 

(e) Partneriaethau Arloesi a 

(f) Threfniant yn ôl y Gofyn dan Gytundeb Fframwaith. 

16.3 Ceir gweithdrefn ar wahân ar gyfer rhai prosesau caffael, sef y “gyfundrefn lai 

manwl”. Dylid cael cyngor pellach ynglŷn â hyn gan y Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh. 

16.4 Rhaid cymryd cyngor gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh ynglŷn â’r drefn gaffael 

fwyaf priodol. Mae’r Canllaw Cynllunio Caffael yn rhoi arweiniad cyffredinol i’r 

mathau o drefniadau caffael. 

16.5 Mae’r gweithdrefnau i’w dilyn ar gyfer pob gweithdrefn gaffael yn 16.2 (a) i (f) 

uchod wedi’u nodi yn y Rheoliadau ac ni ellir eu hamrywio dan unrhyw 

amgylchiadau. Ni ddylid defnyddio’r gweithdrefnau caffael yn (c), (d) ac (e) oni 

bai bod y gweithdrefnau priodol yn weithredol. Ceir gweithdrefn ar wahân ar gyfer 

prosesau caffael gofal iechyd a gofal cymdeithasol a chontractau eraill a nodir yn 

Atodlen 3 o’r Rheoliadau, gweler 16.1 uchod. Rhaid i drefniant yn ôl y gofyn dan 

gytundeb fframwaith ddilyn y drefn a bennir gan awdurdod y fframwaith. 

16.6 Cyn dechrau unrhyw broses gaffael sydd uwchlaw trothwyon a osodir yn y 

Rheoliadau, dylai Uned Comisiynu, Caffael a Rheoli Contractau’r Cyngor 

chwarae rhan lawn yn y broses ac os yn berthnasol y Prif Swyddog 

Llywodraethu a Chwsmeriaid. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 

17. Dulliau Unioni am Dorri’r Rheoliadau 

17.1 Mae’r canlyniadau am dorri’r Rheoliadau a’r Rheolau hyn yn sylweddol ac 

maent yn cynnwys 

(a) Neilltuo contractau yn dilyn datganiad o aneffeithiolrwydd; 

(b) Cosbau ariannol; 

(c) Dyfarnu iawndal a chostau i herwyr llwyddiannus; 

(d) Iawndal i’r contractwr am dor contract ymwrthodol; 

(e) Costau arafwch yn darparu’r nwyddau/gwasanaethau/gwaith sy’n ofynnol 

(f) Costau proses gaffael bellach. 

17.2 Mae felly’n hanfodol glynu wrth y Rheolau hyn a’r Rheoliadau. 

18. Amserlenni 

18.1 Gall prosesau caffael uwchlaw’r trothwyon a ddiffinir yn y Rheoliadau gymryd o 

leiaf chwe mis i’w cwblhau ac weithiau dros 18 mis, yn dibynnu ar ba mor 

gymhleth ydynt. 

18.2 Gellid bod gweithdrefn carlam ar gael i’w defnyddio mewn amgylchiadau brys 

ar ôl holi’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh. Rhaid i’r Prif Swyddog ardystio’r brys 

sy’n ei gwneud yn anymarferol i gydymffurfio â’r amserlenni a nodir. 

19. Tendro Electronig 

19.1 Mae meddalwedd Bravo Solutions a GwerthwchiGymru ar offer e-gyrchu’r Cyngor, 

a ddefnyddir gyda gweithgareddau caffael cystadleuol gwerth £25,000 a drosodd. 

19.2 Rhaid i’r offer e-gyrchu a enwebwyd gael ei ddefnyddio ar gyfer pob proses 

gaffael sy’n werth £25,000 a drosodd oni bai bod y Prif Swyddog Cyllid a TGCh 

wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig ar gyfer yr eithriad neu oni bai bod y broses 

gaffael yn cael ei chynnal drwy fframwaith sydd â’i feddalwedd e-gaffael ei hun, 

pan ganiateir defnyddio’r cyfleuster e-gaffael a ddarperir gan ddarparwr y 

fframwaith. 

20. Rheolau Cyffredinol ar gyfer Prosesau Caffael sy’n Cynnwys 
Elfen o Gystadleuaeth 

20.1 Ar gyfer prosesau caffael gwerth £25,000 a drosodd, rhaid i’r Prif Swyddog 

gwblhau ‘Ffurflen Cyfarwyddyd - Caffael a Chontractau’. Bydd cymeradwyaeth 

y Prif Swyddog Cyllid a TGCh ar y ffurflen hon yn gyfystyr â chymeradwyaeth i 

fwrw ymlaen a chytuno ar y broses briodol a fydd yn sicrhau gwerth am arian a 

chystadleuaeth ddigonol. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
20.2 Y Prif Swyddog, ar y cyd â’r Uned Comisiynu, Caffael a Rheoli Contractau, sy’n 

gyfrifol am ddrafftio manyleb glir a chadarn. Rhaid i’r fanyleb nodi’n union beth 

mae ar y Cyngor eisiau a’r amserlenni ar gyfer cyflawni. 

20.3 Os caniateir amrywiad, rhaid disgrifio gofynion lleiaf yr amrywiad. Rhaid 

ystyried lotiau lle bo’n briodol a bydd y gwasanaethau Caffael Corfforaethol yn 

cynghori ar sut i ddefnyddio’r dewis hwn orau. 

20.4 Rhaid i’r Gwahoddiad i Dendro (ITT) gynnwys, o leiaf; 

(a) Amser, dyddiad a chyfeiriad rhyngrwyd ar gyfer cyflwyno tendrau; 

(b) Y wybodaeth y mae’n rhaid i’r cyflenwr ei darparu; 

(c) Amserlenni ar gyfer y prosiect; 

(d) Meini prawf dyfarnu; 

(e) Dogfennau’r contract a 

(f) Dull o ddelio ag ymholiadau yn ystod cyfnod y tendr 

(g) Cod Ymarfer ar Faterion Gweithlu (pan gaiff gwasanaethau cyhoeddus eu 

gosod allan ar gontract i drydydd parti a throsglwyddo staff) 

20.5 Rhaid i’r ITT nodi nad oes raid i’r Cyngor dderbyn y tendr isaf nac unrhyw 

dendr. 

20.6 Rhaid i’r ITT nodi sut ymdrinnir â chamgymeriadau mewn tendrau gan 

ddefnyddio un o’r ddwy ffordd ganlynol; 

(a) Bod y tendrwr yn cael manylion y camgymeriad(au) a welwyd wrth 

werthuso ac yn cael cyfle i gadarnhau heb ei newid neu dynnu’r tendr yn ôl; 

neu 

(b) Newid y tendr i gywiro gwir gamgymeriad(au) cyn belled na wneir yn yr 

achos hwn ddim newid, diwygio nac amodi arall heblaw i’r gwir 

gamgymeriadau hyn. 

20.7 Rhaid i’r ITT ddatgan bod y tendrwr, drwy gyflwyno tendr yn cytuno i delerau 

contract y Cyngor. Ni chaniateir trafod na negodi telerau’r contract cyn dyddiad 

cau’r tendr. Ar ôl dyfarnu, mae’n bosibl y bydd addasiadau’n angenrheidiol fel 

eithriad, er enghraifft, i roi sylw i gamgymeriad, os gwelir anghysondeb â’r 

fanyleb neu, yn eithriadol, pan fo amod yn mynd yn groes i’r dull gweithredu yn 

y sector hwnnw o’r farchnad. Rhaid ceisio cyngor cyfreithiol bob amser i sicrhau 

bod unrhyw addasiad yn cael ei ddrafftio’n briodol. Rhaid i addasiadau o’r fath 

gydymffurfio â’r egwyddorion cyffredinol a restrir isod: 

(a) Na fydd yr addasiadau yn gwneud y contract yn wahanol iawn i’r un sy’n 

ffurfio rhan o’r ITT; 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
(b) Pe byddai’r addasiadau wedi’u cynnwys yn wreiddiol gyda’r ITT, na fyddai’r 

addasiad wedi caniatáu ar gyfer derbyn cynigwyr heblaw’r rhai a 

ddewiswyd yn wreiddiol NAC ar gyfer derbyn tendrau heblaw’r rhai a 

dderbyniwyd yn wreiddiol NAC wedi denu cynigwyr ychwanegol; 

(c) Nad yw’r addasiadau’n newid cydbwysedd economaidd y contract o blaid y 

contractwr mewn ffordd na ddarparwyd ar ei chyfer yn y contract gwreiddiol; 

(d) Nad yw’r addasiad yn ymestyn cwmpas y contract yn sylweddol. 

20.8 Rhaid i unrhyw addasiadau nad ydynt yn syrthio o fewn o leiaf un o’r amodau a 

restrir yn (a) i (d) uchod gael cymeradwyaeth y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

Rhaid cael cyngor gan y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid cyn cytuno 

ag unrhyw addasiadau i delerau contract y Cyngor. 

20.9 Ni fydd unrhyw gynnig a gyflwynir mewn cystadleuaeth a ddaw i law ar ôl y dyddiad 

a’r amser a nodwyd yn cael ei ystyried. Rhaid cyflwyno gohebiaeth i’r tendrwr 

perthnasol yn ei hysbysu na fydd y cynnig hwyr yn cael ei dderbyn. 

20.10 Yr unig eithriad i hyn yw y gallai’r tendrwr gael ei ystyried pan fo’r Prif Swyddog 

Cyllid a TGCh wedi’i fodloni y ceir tystiolaeth o broblemau technegol (h.y. 

problemau sy’n cael eu cadarnhau gan ddarparwr y feddalwedd) sydd wedi 

arwain at gyflwyno’r tendr yn hwyr. 

20.11 Meini prawf gwerthuso yw’r sylfaen a ddefnyddir i roi sgoriau wrth asesu’r 

ymatebion. Caiff meini prawf gwerthuso tendrau eu hasesu ar:-

(a) Pris yn unig 

(b) Y Tendr Mwyaf Manteisiol yn Economaidd ar sail ansawdd a chost neu 

(c) Cost cylch oes neu 

(d) Pris sefydlog gyda meini prawf ansawdd yn unig. 

(e) Ansawdd yn unig 

20.12 Rhaid i dendrau gael eu gwerthuso yn unol â’r meini prawf gwerthuso a nodir 

yn y Gwahoddiad i Dendro. Rhaid i’r holl gontractau, ac eithrio contractau lle 

pennwyd ymlaen llaw mai’r meini prawf priodol yw’r pris isaf, gael eu dyfarnu ar 

sail y mwyaf manteisiol yn economaidd neu ar sail dull cost cylch oes. Dim ond 

gyda chymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh y 

caniateir dyfarnu ar sail pris sefydlog neu ansawdd yn unig (20.11 (d) ac (e)). 

20.13 Rhaid i’r meini prawf gwerthuso gael eu pennu a’u cymeradwyo ymlaen llaw 

gan y Prif Swyddog perthnasol a’u rhestru yn nogfennau’r Gwahoddiad i 

Dendro, gan roi manylion canrannau’r pwysoliadau (pris/ansawdd) sy’n cael eu 

defnyddio. Yn ogystal, rhaid glynu’n gaeth wrth y meini prawf a pheidio â’u 

newid o gwbl gydol gweithdrefn dyfarnu’r contract. Gellir cael arweiniad a 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
chymorth ar feini prawf gwerthuso perthnasol oddi wrth y gwasanaethau 

Caffael Corfforaethol. 

20.14 Ni chaniateir negodi na thrafod yn gyffredinol ac eithrio ar gyfer rhai 

gweithdrefnau penodol sy’n caniatáu trafod neu lle mae’n nodi’n glir yn yr ITT 

fod negodi neu drafod yn rhan o’r broses dendro. Os cânt eu defnyddio, rhaid i 

drafodaethau neu negodiadau gael eu cofnodi naill ai ar y pryd neu cyn gynted 

â phosibl ar ôl i’r trafod neu’r negodi ddod i ben. Caiff y swyddog cyfrifol ofyn 

am eglurhad gan dendrwyr lle bo’n briodol ar y cyd â’r Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh. 

20.15 Rhaid i’r broses werthuso allu bob amser ddangos bod yr holl geisiadau dilys 

wedi cael eu trin yn gyfartal, er mwyn i’r broses allu gwrthsefyll craffu boed 

hynny drwy geisiadau Rhyddid Gwybodaeth neu heriau eraill. Mae arweiniad 

pellach i’w gael gan y Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 

20.16 Rhaid i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh gadw cofnod o’r holl dendrau a ddaw i law 

a’i gadw ar feddalwedd e-gyrchu Bravo Solutions a GwerthwchiGymru gan 

gynnwys 

(a) Enw’r gwasanaeth; 

(b) Enwau’r ymgeisydd; 

(c) Gwerth y tendr; 

(d) Dyddiad; 

(e) Rhesymau am unrhyw dendrau hwyr sy’n cael eu anghymwyso ac 

(f) Enwau’r rhai a wahoddwyd ond na wnaethant gyflwyno tendr. 

20.17 Rhaid i unrhyw gais am ymestyn cyfnod tendro gael ei wneud yn ystod y cyfnod 

a nodir yn yr ITT fan bellaf ac mewn unrhyw achos cyn dyddiad cau’r tendr a 

rhaid i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh gytuno ar yr estyniad. Os caniateir dyddiad 

estynedig rhaid hysbysu’r holl dendrwyr. 

20.18 Gyda thendrau anghyflawn, os oes gwybodaeth fasnachol (e.e. Ffurflen Dendro 

/ amlen fasnachol â phrisiau) neu wybodaeth dechnegol (e.e. amlen ansawdd) 

sy’n hanfodol ar gyfer y tendr heb ei chynnwys yn amlen y tendr yna ni ellir 

ystyried y tendr. 

20.19 Fodd bynnag, os oes gwybodaeth gymhwyso ategol yn ymwneud â’r contract 

neu’r cyflenwr heb ei chynnwys yn amlen y tendr yna rhaid i’r Prif Swyddog 

gysylltu â’r tendrwr perthnasol i ofyn am y wybodaeth ac ar ôl iddi ddod i law 

gellir wedyn ystyried y tendr. 

20.20 Rhaid i gofnodion ysgrifenedig clir gael eu cadw o’r broses asesu. Ar gyfer 

prosesau caffael dan y Rheoliadau, rhaid ysgrifennu adroddiad a’i gadw nes 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
daw’r contract i ben. Rhaid i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh gynghori beth mae’n 

rhaid ei gofnodi yn yr adroddiad caffael. 

20.21 Yn unol â’r arfer gorau (a chydymffurfiaeth berthnasol â’r Rheoliadau), dylai pob 

ymarferiad caffael ar gyfer tendrau uwchlaw’r trothwyon a osodir yn y Rheoliadau 

ac ar gyfer y tendrau hynny sydd â gwerth cyfunol o £25k neu fwy (nwyddau a 

gwasanaethau), £75k (gwaith), £5 (ymgynghoriaeth) gynnwys cyfnod segur 

ffurfiol rhwng datgan y penderfyniad dyfarnu wrth yr holl ymgeiswyr ac ymrwymo i 

gontract gyda’r tendrwr a benodwyd. Rhaid i’r cyfnod segur hwn fod yn o leiaf 10 

diwrnod calendr os caiff hysbysiadau eu hanfon yn electronig neu 15 diwrnod 

calendr ar gyfer hysbysiadau a anfonir drwy ddulliau eraill. Os nad yw diwrnod 

olaf y cyfnod segur yn ddiwrnod gwaith, caiff y cyfnod segur ei ymestyn i hanner 

nos ar ddiwedd y diwrnod gwaith nesaf. Os caiff canlyniad y tendr ei herio yn 

ystod y cyfnod segur, mae’n hanfodol bod y Prif Swyddog Cyllid a TGCh a’r Prif 

Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid yn cael manylion y cyfryw her ar unwaith. 

20.22 Os gofynnir am unrhyw wybodaeth ychwanegol yn ystod y cyfnod segur a bod 

y wybodaeth honno i’w datgelu i’r tendrwyr (yn ychwanegol at yr hyn a 

ddarperir dan 20.21) rhaid cytuno ar hyn ymlaen llaw gyda’r Prif Swyddog Cyllid 

a TGCh, gan roi ystyriaeth i ofynion unrhyw ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â 

datgelu gwybodaeth. 

20.23 Ni ddylai unrhyw adrodd yn ôl pellach (yn ychwanegol at yr hyn a ddarperir dan 

20.21 a 20.22) gael ei wneud cyn i’r contract gael ei ddyfarnu. Dylid gwneud yn 

glir na all y broses adrodd yn ôl gael ei defnyddio i newid y cyflenwr/contractwr 

a ddewiswyd nac i ailagor y broses ddethol. Ni chaiff adrodd yn ôl pellach ond 

ei wneud os ceir cais gan y cyflenwr/contractwr. 

21. Rhoi’r gorau iddi 

21.1 Os daw llai na thri thendr i law, dylid ystyried a fydd parhau â’r broses yn 

sicrhau pris cystadleuol, gwerth am arian a gwasanaethau o safon. Efallai y 

bydd rhaid hysbysebu ymhellach. 

21.2 Cyn rhoi’r gorau i broses gaffael sydd uwchlaw’r trothwy neu ailddechrau’r 
broses honno, rhaid ymgynghori â’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i sicrhau y 

rheolir risg ac y dilynir y drefn briodol. 

22. Hysbysebu 

22.1 Rhaid i’r holl gyfleoedd caffael perthnasol sy’n cynnwys elfen o gystadleuaeth 

dros £10,000 (ymgynghoriaeth), £25,000 (nwyddau a gwasanaethau) a 

£75,000 (gwaith), gael eu hysbysebu ar “GwerthwchiGymru”. Mae elfen o 

gystadleuaeth yn golygu pan mae’r cyfle caffael yn cael ei gyhoeddi er sylw 

cyflenwyr yn gyffredinol. Nid yw’n cynnwys sefyllfaoedd lle ceisir tendr neu 

ddyfynbris gan nifer cyfyngedig o gyflenwyr megis trefniant yn ôl y gofyn oddi ar 

gytundeb fframwaith neu geisio dyfynbrisiau/tendrau gan gyflenwyr dethol. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 

23. Cofrestr Contractau 

23.1 Rhaid i Brif Swyddogion sicrhau bod pob Cytundeb Fframwaith neu gontract a 

dderbynnir, sydd uwchlaw cyfanswm gwerth cyfunol y contractau canlynol, yn 

cael eu hysbysu wrth y Prif Swyddog Cyllid a TGCh drwy gwblhau ffurflen 

electronig yn amserol (ar gael ar y Fewnrwyd) yn ogystal â chopi o’r contract 

neu ddyfynbris wedi’i lofnodi. 

Nwyddau, Gwaith a Gwasanaethau £10,000 

Ymgynghorwyr Unrhyw Werth. 

23.2 At ddibenion cofnodi, caiff ‘contractau’ eu diffinio fel cytundebau ar gyfer cyflenwi 

nwyddau, gwasanaethau neu waith h.y. y cytundebau hynny sydd â thelerau 

contractiol penodol ynghlwm wrthynt. Nid yw’n cynnwys pryniant nwyddau 

unwaith ac am byth. Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn cofnodi pob trefniant 

perthnasol ar y Gofrestr Contractau, er mwyn eglurder, bydd y rhain yn cynnwys: 

a)  Contractau neu Gytundebau Fframwaith y mae eu gwerth cyfunol 

uwchlaw’r symiau a ddiffinnir uchod 

b)   Unrhyw ymgynghorwyr a benodir ni waeth faint yw’r gwerth 

c) Contractau rhanbarthol neu gydweithredol lle nad yw’r Cyngor yn Awdurdod 

Arweiniol ond lle mae’r Cyngor yn cael gwasanaethau gan y contractwr / 

darparwr gwasanaethau 

d)   Pob contract gyda sefydliadau Trydydd Sector/ Sector Ffydd 

e)   Pob grant i sefydliadau Trydydd Sector/ Sector Ffydd heblaw am grantiau 

unwaith ac am byth dan gynllun grantiau a weinyddir gan y Cyngor e.e. 

Deddf Eglwys Cymru ayb. 

23.3 Nid oes angen cynnwys pryniannau ‘unwaith ac am byth’ cyffredinol ar gyfer 

cyflenwadau / gwasanaethau (sy’n syrthio tu allan i’r diffiniad o gontract). 

23.4 Bydd y Gofrestr Contractau ar gael i’w gweld ar y Fewnrwyd ac mae fersiwn 

gryno i’w gweld ar wefan y Cyngor. 

24. Llofnodi/Selio 

24.1 Caiff contractau sy’n werth llai na £500,000 gael eu llofnodi gan ddau swyddog 

awdurdodedig yn unol â’r Cynllun Dirprwyo a geir yn y Cyfansoddiad. Rhaid i 

gontractau am £500,000 neu fwy gael eu selio fel gweithred gan y Prif 

Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. 

24.2 Caiff contractau a dyfarniwyd o dan Fframwaith Cytundebau (e.e. Gwasanaeth 

Caffael Cenedlaethol, Gwasanaethau Masnachol y Goron, YPO, ESPO) eu 

cwbwlhau mewn ffurf a rhagnodir gan y Corff Contractio (heb ots pa werth). 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 

25. Eithriadau 

25.1 Rhaid i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh gymeradwyo’r holl eithriadau i’r Rheolau 

hyn a dylid ceisio unrhyw eithriadau cyn i’r trafodaethau ynglŷn â’r contract 

ddechrau. Ni fydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn ystyried unrhyw gais am 

eithriad os tybir mai ymgais i guddio diffyg cydymffurfiaeth â’r Rheolau yw’r cais 

hwnnw. Bydd y Prif Swyddog Cyllid a TGCh yn cadw cofrestr o’r holl geisiadau 

a’r penderfyniadau a wnaed. 

25.2 Rhaid i bob Prif Swyddog gofnodi’r holl eithriadau a gymeradwywyd ac a 

wrthodwyd ar gyfer eu gwasanaethau gan roi manylion natur a gwerth y cynnig, 

y rheswm am yr eithriad, y cymal perthnasol yr ymgeisir am yr eithriad oddi 

tano ynghyd â thystiolaeth o gymeradwyaeth / wrthodiad ffurfiol gan y Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh / Bwrdd Gweithredol. 

25.3 Yr unig eithriadau i’r prosesau tendro a amlinellir yn y Rheolau hyn yw’r rhai a 

welir isod. Rhaid cydymffurfio â holl rannau eraill y broses gaffael bob amser. 

25.4 Nid oes angen i’r eithriadau canlynol gael eu cymeradwyo’n ffurfiol gan y Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh: 

a) Mae’r Cyngor yn defnyddio contractau’r llywodraeth e.e. cytundebau 

fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) neu rai a drefnwyd 

gan gonsortiwm, cydweithrediad neu gorff tebyg, gan gynnwys Llywodraeth 

Cymru o safbwynt contractau cefnffyrdd ac eraill. Yn yr achosion hyn, tybir 

bod corff yr un mor gyfrifol yn dilyn ei weithdrefnau tendro ei hun yn amodol 

ar gael cadarnhad ymlaen llaw gan y Cyngor yn ôl yr angen. 

b) Mae contract yn cael ei wneud gan ysgol yn y Fwrdeistref Sirol sy’n 

gweithredu dan drefniadau Ariannu Teg. 

25.5 Caiff yr eithriadau canlynol eu cymeradwyo yn amodol ar gyflwyno cais 

ysgrifenedig ymlaen llaw i’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i’w ystyried a’i 

benderfynu ganddo mewn cydweithrediad ag Aelodau fel y bo’n briodol. Caiff 

eithriad ei ganiatáu: 

(a) Pe na cheid gwir gystadleuaeth gan nad oes dewis arall rhesymol 

boddhaol ar gael ac: 

(i) Mae’r eitemau yn berchnogol neu’n cael eu gwerthu am bris sefydlog; 

neu 

(ii) Mae’r prisiau’n cael eu rheoli gan sefydliadau masnachu neu 

orchymyn y llywodraeth; neu 

(iii) Mae’r gwasanaethau dan sylw, ym marn y Prif Swyddog perthnasol, 

mor arbenigol fel nad yw gwir gystadleuaeth yn ymarferol; neu 

(iv) Resymau eraill sy’n bodloni’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
(b) Pe byddai angen sefydlu’r contract ar gymaint o frys fel nad yw tendrau’n 

ymarferol bosibl. Yn yr achos hwn rhaid i’r Prif Swyddog dan sylw 

ardystio’r brys wrth y Prif Swyddog ac adrodd ar hynny gerbron cyfarfod 

nesaf y Bwrdd Gweithredol. Dylid nodi nad yw brys fel arfer yn rheswm 

derbyniol am beidio â chydymffurfio. Ni fydd brys y gellid bod wedi ei 

osgoi drwy ragweld a chynllunio rhesymol yn dderbyniol fel rheswm 

digonol am wyro oddi ar y drefn arferol; neu 

(c) Os yw’r Cyngor yn cyhoeddi grant i gefnogi ‘costau craidd’ sefydliad, gan 

fod gweithgareddau’r sefydliad hwnnw yn cefnogi neu’n ategu amcanion y 

Cyngor, fodd bynnag, lle bo potensial i fwy nag un sefydliad fod yn 

gymwys am y grant, yna’r disgwyl fel arfer yw y bydd ymarferiad caffael yn 

unol â’r Rheolau hyn yn cael ei gynnal. Ym MHOB amgylchiad, cyn rhoi 

grant fel eithriad, rhaid cael cymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh. 

26. Ymestyn Contractau 

26.1 Gellir ymestyn contract cyn y dyddiad y daw i ben dim ond os yw’n bendant yn 

unol â’r telerau ac os nad yw’r cyfryw estyniad yn peryglu’r sail y cafodd y 

contract ei gaffael arno’n wreiddiol. 

26.2 Gydag angen busnes brys, os bydd y Bwrdd Gweithredol yn rhoi 

cymeradwyaeth i estyniad tymor byr i gontract cyfredol lle bo cyfanswm gwerth 

y contract, gan gynnwys y cyfnod estynedig, yn is na’r trothwyon perthnasol yn 

y Rheoliadau ar gyfer cyflenwadau, gwasanaethau a gwaith pan fo’r Bwrdd 

Gweithredol yn ystyried cais am ymestyn y contract. 

26.3 Ym mhob achos os bwriedir ymestyn contract cyfredol, rhaid ceisio cyngor ac 

arweiniad gan Swyddogion Caffael neu’r Gwasanaethau Cyfreithiol cyn 

dechrau trafod gyda chyflenwyr neu gontractwyr ynglŷn â chyfnod estynedig. 

26.4 Os nad yw telerau’r contract 

a) yn darparu’n benodol ar gyfer estyniad heblaw yn 26.2 uchod neu 

b) ar ôl i gontract ddod i ben neu 

c) os yw’r cyfnod estynedig yn newid y sail y cafodd y gwasanaeth, y 

cyflenwad neu’r gwaith ei gaffael arno’n wreiddiol 

d) pe byddai’r cyfnod estynedig yn arwain at fod cyfanswm gwerth y contract 

yn uwch na’r trothwyon perthnasol yn y Rheoliadau ar ddechrau’r cyfnod 

estynedig neu 

e) pe byddai’r cyfryw gyfnod estynedig yn mynd yn groes i’r rheoliadau 

statudol, 

yna ni ellir ei ymestyn. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 

27. Talu Anfonebau Dilys 

27.1 Mae gan y Cyngor ddyletswydd dan y Rheoliadau gyda phob contract 

cyhoeddus (pa un a yw uwchlaw neu islaw y trothwy) i dalu anfonebau dilys cyn 

pen 30 diwrnod. 

27.2 Mae gwybodaeth bellach am dalu anfonebau i’w gweld yn Adran 5.7 o’r 
Rheolau Gweithdrefnau Ariannol. 

28. Caffael Cynaliadwy 

28.1 Gyda phob contract sy’n werth dros £2,000,000 bydd rhaid cyflenwi enillion 

cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ar fuddsoddiad drwy sicrhau budd 

i’r gymuned. 

28.2 Gyda phob contract sy’n werth llai na £2,000,000 dewisol ydy cyflenwi enillion 

cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ar fuddsoddiad drwy sicrhau budd 

i’r gymuned. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda’r contractau hyn, bydd yn 

ddymunol sicrhau budd perthnasol i’r gymuned. 

28.3 Ble mae gofyn i gontractwr sicrhau budd perthnasol i’r gymuned rhaid iddynt 

cwblhau’r Pecyn Budd Cymunedol fel rhan o’i oblygiadau cytundebol. 

28.4 Rhaid i bob cais am Fudd i’r Gymuned cydymffurfio â’r rheolau a osodwyd gan 
y Prif Swyddog Cyllid a TGCh a weinyddwyd can yr Uned Comisiynu, Caffael a 

Rheoli Contract. 

28.5 Gyda phob contract sy’n werth dros £500,000 am Nwyddau, Gwasanaethau a 

Gwaith rhaid i’r Cyngor ystyried materion cymdeithasol, economaidd ac 

amgylcheddol wrth wneud penderfyniadau caffael gan ddefnyddio’r templed 

asesiad risg cynaliadwyedd. 

28.6 Mater i’r Prif Swyddog perthnasol fydd cynnwys gofynion Caffael Cynaliadwy a 

gyfyd o Asesiad Risg Cynaliadwyedd (SRA) dan 28.4, ar ôl ystyried unrhyw 

effaith ariannol a geir o gynnwys y cyfryw ofynion. 

29. Penodi Bargyfreithwyr 

29.1 Yn achos ymrwymo Bargyfreithwyr cytunir ar lefel y ffioedd sy’n daladwy fel 

arfer drwy drafod neu drwy benodi drwy gyfrwng unrhyw Fframwaith gan y 

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol sydd ar gael yn hytrach na drwy 

gystadleuaeth o fath arall. 

30. Penodi Ymgynghorwyr 

30.1 Fel rhan o’r broses gyfiawnhau a chymeradwyo, y Prif Weithredwr neu Brif 

Swyddog yn unig sy’n gallu penodi Ymgynghorwyr. Mae gwybodaeth am y 

terfynau a’r gofynion caffael i’w chael yn Atodlen 1C i’r Rheolau. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
30.2 Rhaid i bob penodiad sydd â gwerth cyfunol o dros £5,000, ac eithrio penodi 

Bargyfreithwyr (29.1) gael ei wneud mewn ymgynghoriad â’r Aelod Arweiniol 

priodol oni bai bod gwrthdaro buddiannau ac os felly, dylid gwneud hynny 

mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd neu’r Dirprwy Arweinydd. 

30.3 Rhaid i’r Pennaeth Cyllid baratoi adroddiad blynyddol ar gyfer yr holl aelodau; 

bydd yr adroddiad hwn yn cynnwys manylion yr holl benodiadau, manylion 

gwerthuso perfformiad gan gynnwys perfformiad yn erbyn canlyniadau a 

nodwyd ynghyd â’r union gost a chyfnod y penodiad. 

30.4 Gyda phob proses ymrwymo ymgynghorwyr sy’n werth dros £5,000 rhaid llenwi 

Ffurflen Prif Swyddog Cyllid a TGCh Ymgynghoriaeth (CPC1) a’i chyflwyno i’r 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh cyn cymryd unrhyw gamau i ymrwymo neu cyn i’r 

ymarferiad caffael ei hun ddechrau. 

30.5 Cyn dechrau unrhyw broses i gaffael Ymgynghorwyr rhaid i fanyleb a 

dogfennau’r tendr gynnwys: 

a) Nodyn clir o’r anghenion, y canlyniadau a’r canlyniadau a dylai’r rhain lle 

bo modd fod yn gydnaws â’r fersiwn gyfredol o Gynllun y Cyngor 

b) Briff ysgrifenedig ar gyfer y prosiect gan gynnwys amserlenni 

c) Peirianwaith asesu pris ac ansawdd addas i’w gynnwys yn nogfennau’r 

tendr ac yn ddiweddarach i werthuso tendrau. 

d) Cytundeb ysgrifenedig ffurfiol neu lythyr ymrwymo manwl. 

30.6 Fel rhan o’r ymarferiad caffael, rhaid i’r swyddog awdurdodi (30.1) sy’n gwneud 

y penodiad ganfod a yw’r Ymgynghorydd, neu unrhyw unigolyn a allai fod yn 

cyflawni’r ymrwymiad ar ran yr Ymgynghorydd, wedi gweithio i Gyngor 

Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn y ddwy flynedd cyn y penodiad. Ni fydd hyn yn 

atal y Cyngor rhag defnyddio’r ymgynghorydd, ond bydd yn cael ei ystyried yn y 

broses benodi. Os gwelir bod Ymgynghorydd wedi bod yn gweithio i’r 

Awdurdod, yna rhaid i’r Swyddog cyfrifol gofnodi’r manylion a hysbysu’r Prif 

Swyddog Cyllid a TGCh fel rhan o’r Ffurflen Benodi. 

30.7 Yn syth ar ôl penodi Ymgynghorydd, dylai’r swyddog awdurdodi (30.1) lenwi’r 

ffurflen Penodi Ymgynghorydd (CPC2) a’i hanfon at y Prif Swyddog Cyllid a 

TGCh. Bydd pob penodiad, faint bynnag yw ei werth, yn cael ei gofrestru ar y 

Gofrestr Contractau Corfforaethol. 

30.8 Dylai’r cytundeb ysgrifenedig ffurfiol neu’r llythyr ymrwymo manwl gael ei 

lofnodi gan y Cyngor a’r Ymgynghorydd cyn dechrau’r gwaith. 

30.9 Ar ôl i’r gwaith ddechrau rhaid i’r swyddog awdurdodi (30.1) sicrhau bod proses 

barhaus, effeithiol ar waith i reoli’r contract, gan gynnwys: 

a) Bod taliadau ffioedd a chynnydd yn cael eu monitro a bod pob taliad yn cael ei 

wneud am waith a gwblhawyd a’u bod yn unol â chytundeb y contract fel y’i 

llofnodwyd. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
b) Perfformiad yn erbyn canlyniadau penodol 

c) Gweithredu unrhyw argymhellion a wnaed a bod y wybodaeth hon yn cael 

ei defnyddio i lenwi’r ffurflen Gwerthuso Perfformiad. 

d) Y cymerir camau ar unwaith i roi sylw i unrhyw ddiffygion mewn 

perfformiad. 

e) Bod yswiriant yr ymgynghorydd yn ddiweddar a’i fod yn parhau i fodloni 

gofynion y Cyngor. 

30.10 Yn syth ar ôl cwblhau neu derfynu cytundeb Ymgynghorydd, dylai’r swyddog 

awdurdodi (30.1) sy’n gyfrifol am y cytundeb lenwi’r ffurflen Gwerthuso 

Perfformiad Ymgynghorydd (CPC3) a’i hanfon ymlaen at y Prif Swyddog Cyllid 

a TGCh. Bydd hon yn cynnwys manylion gwerthuso perfformiad gan gynnwys 

perfformiad yn erbyn canlyniadau penodol a’r gwir gost a chyfnod y penodiad. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
Atodlen 1A 

Nwyddau a Gwasanaethau 

Os yw amcan gostau unrhyw nwyddau neu wasanaethau’n is na throthwy’r 

UE, rhaid gwahodd dyfynbrisiau fel yr amlinellir isod; 

Amcan o Gyfanswm 
Gwerth y Contract 
O I 

NWYDDAU A GWASANAETHAU 

£0 £10,000 

Rhaid i bob pryniant ddangos gwerth am arian 
ac felly mae’n rhaid i gontractau corfforaethol 

gael eu defnyddio pan fyddant ar gael. Os nad 
ydynt ar gael, neu gyda phryniant unigol, rhaid 

cael tystiolaeth o werth am arian 

>£10,000 £25,000 
DYFYNBRISIAU ANFFURFIOL – O LEIAF 3 

electronig, ysgrifenedig, ffacs, e-bost neu 
ddyfynbrisiau dros y ffôn wedi’u cofnodi. 

>£25,000 
Terfyn y 

Rheoliadau 

TENDRAU FFURFIOL – O LEIAF 3 (drwy 
feddalwedd e-gyrchu, amser a dyddiad 

dychwelyd pendant ar gyfer eu derbyn a’u 
hagor). 

Rhaid defnyddio GwerthwchiGymru 

Sylwer: 
1. Y rhain yw’r gofynion lleiaf ar gyfer pob gwaith, gellir gostwng y 

trothwy. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
Atodlen 1B 

Gwaith 

Os yw amcan gostau’r gwaith yn is na throthwy’r UE, rhaid gwahodd 

dyfynbrisiau fel yr amlinellir isod 

Amcan o Gyfanswm 
Gwerth y Contract 
O I 

GWAITH 

£0 £10,000 

Rhaid i bob pryniant ddangos gwerth am arian 
ac felly mae’n rhaid i gontractau corfforaethol 

gael eu defnyddio pan fyddant ar gael. Os nad 
ydynt ar gael, neu gyda phryniant unigol, rhaid 

cael tystiolaeth o werth am arian 

>10,000 £75,000 
DYFYNBRISIAU ANFFURFIOL – O LEIAF 3 

electronig, ysgrifenedig, ffacs, e-bost neu 
ddyfynbrisiau dros y ffôn wedi’u cofnodi. 

>£75,000 
Terfyn y 

Rheoliadau 

DYFYNBRISIAU FFURFIOL – O LEIAF 3 
(drwy feddalwedd e-gyrchu, amser a dyddiad 

dychwelyd pendant ar gyfer eu derbyn a’u 
hagor). 

Rhaid defnyddio GwerthwchiGymru 

Sylwer: 
2. Y rhain yw’r gofynion lleiaf ar gyfer pob gwaith, gellir gostwng y 

trothwy. 
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Rheolau Gweithdrefnol Contractau 
Atodlen 1C 

Ymgynghoriaeth 

Os yw amcan gostau’r gwaith yn is na throthwy’r UE, rhaid gwahodd 

dyfynbrisiau fel yr amlinellir isod 

Amcan o Gyfanswm 
Gwerth y Contract 
O I 

YMGYNGHORIAETH 

£0 £5,000 Rhaid cyflwyno tystiolaeth i ddangos y bydd 
gwerth am arian. 

>£5,000 Terfyn y 
Rheoliadau 

TENDRAU FFURFIOL 
(drwy feddalwedd e-gyrchu, amser a dyddiad 

dychwelyd pendant ar gyfer eu derbyn a’u 
hagor). O LEIAF 3 

Rhaid defnyddio GwerthwchiGymru 

Sylwer: 

1. Y rhain yw’r gofynion lleiaf, gellir gostwng y trothwy. 
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RHESTR TERMAU ARIANNOL 
Rheolau’r Weithdrefn Ariannol / Rheolau'r Weithdrefn Gontractau 

Cyllid Allanol Cyfun 
(AEF) 

Mae Cyllid Allanol Cyfun (AEF) yn cynrychioli’r gefnogaeth i wariant 
refeniw lleol gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi ei lunio o grant 
fformiwla. Mae grant fformiwla yn cynnwys y grant cynnal refeniw 
(RSG) a’r rhan ddosbarthadwy o ardrethi annomestig (NDR). Caiff 
symiau eu penderfynu’n flynyddol ac o flaen pob blwyddyn ariannol 
newydd fel rhan o Setliad Ariannol Llywodraeth Leol. 

Adroddiad a 
Chyfrifon Blynyddol 

Dogfen sy’n cynnwys crynodeb o bwrpas sefydliad, ei gweithgareddau 
a’i berfformiad ar gyfer y flwyddyn, yn ogystal â’i gyfrifon blynyddol. 

Gwrth Ganfasio 

Datganiad nad yw cyflenwr, darparwr, na chontractwr wedi bod yn 
canfasio nac yn lobïo staff nac Aelodau’r Cyngor yn uniongyrchol nac 
yn anuniongyrchol er mwyn cael triniaeth ffafriol mewn prosesau 
tendro cystadleuol. 

Gwrth 
Gydgynllwyniol 

Datganiad nad yw cyflenwr, darparwr na chontractwr wedi bod yn rhan 
o drefniadau twyllodrus posib rhwng dau neu fwy ohonynt lle byddai 
anghenion gwasanaeth yn cael eu camddefnyddio i oresgyn tendro 
cystadleuol. 

Cynllun Rheoli 
Asedau 

Dogfen sy’n nodi cynllun y Cyngor ar gyfer datblygu systemau a 
dulliau effeithiol mewnol i gyflawni ei amcanion. 

Cofrestr Asedau 

Rhestr fanwl o dir, adeiladau, cerbydau ac eitemau mawr o gyfarpar ac 
offer sefydlog (asedau). Mae cofrestrau asedau yn bwysig gan eu bod 
yn galluogi asesiadau effeithiol o reolaeth yr asedau drwy gofnod 
cynhwysfawr o eiddo. Maent hefyd yn sail defnyddiol ar gyfer trefnu 
sicrwydd yswiriant priodol a chadarnhau hawliau yswiriant pe byddai 
tân, lladrad neu golled arall. 

Asedau 

Unrhyw eitem o werth y mae endid yn berchen arno (e.e. adeiladau, 
cerbydau). Gellir rhannu asedau i ddau gategori – asedau 
Anghyfredol neu asedau cyfalaf lle mae gan yr ased fywyd defnyddiol 
o fwy na blwyddyn (e.e. adeiladau, cerbydau), neu ased gyfredol sy’n 
cynnwys arian parod neu asedau eraill y gellir disgwyl yn rhesymol y 
byddant yn cael eu trosi i arian dros gwrs arferol y busnes gan 
gynnwys stociau, dyledwyr ayb. 

Tystysgrif Archwilio 
Y ddogfen sy’n cynnwys barn Archwiliwr Allanol ynghylch cyfrifon, 
systemau a safonau sefydliad. 

Pwyllgor Archwilio 

Mae Pwyllgor Archwilio yn monitro ac yn adolygu’r prosesau risg, 
rheoli a llywodraethu sydd wedi eu sefydlu mewn sefydliad a’r 
prosesau sicrwydd cysylltiedig er mwyn sicrhau bod systemau rheoli 
mewnol yn effeithiol a bod gweithgareddau o fewn y gyfraith a 
rheoliadau llywodraethu. Gwneir hyn drwy broses o her adeiladol. 

Cynllun Archwilio 

Adnabyddiaeth archwiliad mewnol o’r gwaith y maent yn bwriadu ei 
wneud dros gyfnod cynllunio’r archwilio (hyd at flwyddyn) a’r adnoddau 
angenrheidiol ar gyfer y gwaith hwnnw. 

Fformiwla Barnett 
Y fformiwla a ddefnyddir i ddyrannu cyfran ar sail poblogaeth o newid 
mewn gwariant arfaethedig ar wasanaethau tebyg gan Adrannau yn 
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Llywodraeth y DU i weinyddiaethau datganoledig Cymru, yr Alban a 
Gogledd Iwerddon. Mae’r Fformiwla Barnett yn cyfrifo maint y newid i’r 
gyllideb wedi'i chlustnodi yn hytrach na’r gyllideb wedi'i chlustnodi yn ei 
chyfanrwydd. 

Meincnodi 

Dull i Gynghorau weithio allan pa mor llwyddiannus ydynt, drwy 
gymharu eu perfformiad gyda Chynghorau eraill, tebyg, a drwy 
ddefnyddio dangosyddion perfformiad. 

Gwerth gorau 

Dyletswydd statudol sy’n ddyledus gan yr awdurdodau lleol i’w 
cymunedau lleol sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt wneud gwelliannau 
parhaus yn y ffordd y maent yn cyflawni swyddogaethau gan roi 
ystyriaeth i gyfuniad o economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 

Grant Bloc 

Swm o arian yw’r Grant Bloc a bleidleisiwyd gan y senedd i 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Mae’n cynnwys yr elfen a neilltuwyd o 
Derfyn Gwariant Adrannol Llywodraeth Cymru ac yn cael ei gyfrifo o’r 
gwaelodlin cyfredol gan ddefnyddio Fformiwla Barnett. 

Cyllideb 

Datganiad yn mynegi polisïau a lefel gwasanaethau’r Cyngor mewn 
termau ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol benodol. Yn y synnwyr 
ehangaf mae’n cynnwys y gyllideb refeniw a’r rhaglen gyfalaf ac 
unrhyw ddiwygiadau awdurdodedig a wnaed iddynt. 

Cyllidebau 
Mae cyfeiriadau at Gyllidebau yn golygu unrhyw god unigol y mae 
cyllidebau’n cael eu cynnal yn eu herbyn yn llyfr cyfrifon y Cyngor 

Llyfr Cyllideb 
Y cyhoeddiad y mae'r Cyngor yn gosod ei gyllideb ar gyfer blwyddyn 
ariannol benodol ynddo. 

Pennawd Cyllideb 

Ar gyfer gweithgaredd gwasanaeth penodol, y lefel o fanylder lle y 
cymeradwyir cyllidebau refeniw neu gyfalaf gan y Cyngor, un ai yn y 
Llyfr Cyllideb, y rhaglen gyfalaf ddiweddaraf i gael ei chymeradwyo, 
neu o ganlyniad i amcangyfrifon atodol a gymeradwywyd ar gyfer y 
flwyddyn gyllideb. 

Rheolaeth 
Gyllidebol 

Adolygiad parhaol gwariant ac incwm, refeniw a chyfalaf, yn erbyn 
lefelau bwriedig o wariant ac incwm er mwyn cynorthwyo i sicrhau bod 
amcanion gwasanaeth yn cael eu cyflawni ac nad ydy adnoddau 
cyffredinol y Cyngor yn cael eu gorwario na’u tanwario. Mae defnydd o 
broffiliau cyllideb o gymorth i’r broses. 

Rhaglen Gyfalaf 

Cynllun ariannol y Cyngor sy’n cynnwys cynlluniau cyfalaf a chynigion 
gwariant ar gyfer y flwyddyn gyfredol a nifer o flynyddoedd yn y 
dyfodol. Mae hefyd yn cynnwys amcangyfrif o’r adnoddau cyfalaf sydd 
ar gael i ariannu’r rhaglen. 

Taliadau Cyfalaf 

Cyfrifiad o’r costau blynyddol sy'n gynwysedig o fewn y cyfrifon refeniw 
o ddefnyddio asedau cyfalaf. Mae hyn yn cynnwys dibrisiant ble bo’n 
addas. 

Gwariant Cyfalaf 

Gwariant ar asedau anghyfredol (adeiladau, offer a thir) y bwriedir y 
byddant o fudd i gyfnodau cyfrifeg yn y dyfodol neu wariant sy’n 
cynyddu capasiti, economi, effeithlonrwydd neu fywyd ased bresennol. 
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Prif Swyddog(ion) 
Yn cyfeirio at yr holl Brif Swyddogion ac yn cynnwys y Prif Weithredwr 
lle mae'r cyd-destun yn ymwneud â gwasanaethau neu faterion 
cysylltiedig â staff y mae'r Prif Weithredwr yn gyfrifol amdanynt 

Sefydliad Siartredig 
Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth 
(CIPFA) 

Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth 

Cod Llywodraethu 
Corfforaethol 

Y rhan o gyfansoddiad y Cyngor sy’n nodi’r systemau a’r prosesau a’r 
diwylliannau a’r gwerthoedd sy’n angenrheidiol er mwyn cyflawni ac 
arddangos llywodraethu corfforaethol da. 

Codau Ymddygiad 
Y protocolau y bydd Aelodau a Swyddogion yn gweithio oddi mewn 
iddynt fel y nodir yn y Cyfansoddiad. 

Codau Ymarfer 

Canllawiau a gyhoeddir gan gyrff proffesiynol mewn cysylltiad â 
safonau nad ydynt yn cael eu rheoleiddio gan statud, na gan y Cyngor 
ei hun. 

Trefniant 
Cydweithredol 

Contract neu gytundeb a sefydlir ar y cyd gydag un neu fwy o 
sefydliadau eraill. 

Cydweithio/ 
Consortiwm 

Y broses o rannu caffael rhwng gwahanol Gynghorau neu sefydliadau 
sector cyhoeddus eraill. 

Cynllun y Diwydiant 
Adeiladu 2007 

Deddfwriaeth wedi’i gynllunio i sicrhau bod yr holl daliadau i 
gontractwyr yn cael eu gwneud yn unol â deddfwriaeth CThEM. 

Ymgynghorydd 

Unigolyn (nid cyflogai), asiantaeth neu gwmni sydd yn cyflawni tasg 
neu dasgau am gyfnod penodol o amser ar sail ffi. Mae 
ymgynghorydd yn darparu arbenigedd pwnc ac/neu brofiad i’r Cyngor 
un ai gan nad oes ganddo’r sgiliau/adnoddau yn fewnol neu oherwydd 
bod angen gwerthuso / asesu yn annibynnol. 

Contractau 

Diffinnir contractau fel trefniadau ffurfiol ar gyfer cyflenwi nwyddau, 
gwasanaethau neu waith h.y. y cytundebau hynny sydd yn cynnwys 
amodau penodol dan gontract. Nid yw’n cynnwys pryniant nwyddau 
un waith. 

Contractwr/ 
Cyflenwr/ 
Darparwr 

Y 'parti arall’ llwyddiannus y mae contract yn cael eu ffurfio â hwy er 
mwyn darparu’r gofynion penodol. 

Contractau 
Corfforaethol 

Contract sydd wedi ei gaffael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
neu Gonsortiwm ar gyfer defnydd posib y fwrdeistref sirol, ac ar ran yr 
holl fwrdeistref sirol. 

Llywodraethu 
Corfforaethol 

Y system a ddefnyddir i gyfarwyddo a rheoli sefydliadau. Y fframwaith 
sy’n sicrhau bod sefydliad yn cwblhau ei bwrpas cyffredinol, yn 
cyflawni ei ddeiliannau bwriedig ar gyfer trigolion Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam a defnyddwyr gwasanaeth, ac yn gweithredu mewn dull 
effeithiol, effeithlon a moesol. 

Cronfa’r Cyngor Y gronfa y mae holl wariant refeniw’r Cyngor yn cael ei godi ohono. 
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Treth y Cyngor 
Treth leol wedi yn seiliedig ar werth cyfalaf eiddo preswyl 

Sylfaen y Dreth 
Gyngor 

Yr amcangyfrif o eiddo trethadwy, a fynegir gyfwerth â’r nifer o eiddo 
‘Band D’ yn ardal y Cyngor. Mae gofyn ar y Cyngor i gynghori 
Llywodraeth Cymru am Sylfaen ei Dreth Gyngor yn flynyddol (fel y 
mae ar 31 Hydref) a gaiff ei ddefnyddio yn y Setliad Ariannol 
Awdurdod Lleol, ac i alluogi'r Cyngor Sir, Awdurdod Heddlu Gogledd 
Cymru a’r Cyngor Cymuned/Tref i gyfrifo costau Treth Gyngor y 
flwyddyn ddilynol. 

Cyfansoddiad y 
Cyngor 

Mae’r Cyfansoddiad yn nodi sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam yn gweithredu, sut y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud, 
a beth yw’r trefniadau a ddilynir i sicrhau bod y Cyngor yn effeithlon, 
yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol. 

Swyddog Monitro'r 
Cyngor 

Y Swyddog sydd wedi ei benodi fel Swyddog Monitro Statudol y 
Cyngor. 

Credydwyr 
Unigolyn neu gorff y mae ar y Cyngor arian iddynt. 

Dyledwyr 

Unigolyn neu gorff y mae arnynt arian i’r Cyngor. Gall y ddyled ddeillio 
o nifer o ffynonellau fel Treth y Cyngor neu ôl-ddyledion rhent, gwaith 
ad-daladwy neu lle bydd anfoneb wedi ei anfon am wasanaeth a 
ddarparwyd gan y Cyngor. 

E gaffael 
Defnydd effeithiol o TGCh i gyfathrebu a thrafod busnes y Cyngor 
gyda chyflenwyr ayb. 

E dendro 
Defnydd effeithiol o TGCh i ymgymryd â thendrau. 

Cyfrif Escrow 

Trefniant a wnaed o dan ddarpariaethau dan gontract rhwng partïon 
trafodol, lle mae trydydd parti annibynnol a ymddiriedir ynddo yn 
derbyn a thalu arian ac/neu ddogfennau ar gyfer y partïon trafodol, tra 
bo amseru’r alldaliadau hynny gan y trydydd parti yn dibynnu os yw’r 
amodau a gytunwyd arnynt o dan gontract wedi eu cwblhau gan y 
partïon trafodol. 

Amcangyfrif o 
Alldro 

Amcangyfrif o’r gwariant hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol, wedi ei 
wneud ar sail gwariant gwirioneddol hyd yma. 

Archwiliad Allanol 

Mae archwilwyr allanol yn darparu gwiriad annibynnol bod cyfrifon 
blynyddol corff yn adlewyrchu’r flwyddyn ariannol yn gywir, bod 
cronfeydd wedi eu gwario yn unol â rheoliadau neu gyfarwyddiadau 
perthnasol, a bod y corff yn cael y gwerth gorau posib am arian. Gall 
archwiliad ariannol hefyd gynnal adolygiadau gwerth am arian neu 
adolygiadau o wasanaethau eraill. 

Rheoliadau 
Ariannol 

Y rhan o Gyfansoddiad y Cyngor sy’n darparu fframwaith wedi ei 
gymeradwyo ar gyfer rheolaeth ariannol briodol yr awdurdod. 

Blwyddyn ariannol 
Y cyfnod o ddeuddeg mis yn cychwyn ar 1 Ebrill. 

Cytundebau 
Fframwaith 

Trefniant y gall Awdurdod contractio ei sefydlu gyda darparwyr 
nwyddau, gwaith neu wasanaethau, ac y gellir o dan yr amodau 
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‘ohirio’ neu roi contract ar waith (o fewn amodau’r cytundeb) pe byddai 
angen penodol yn codi. 

Twyll 

Dichell bwriadol yw twyll a wneir er budd personol neu i achosi difrod i 
unigolyn arall. Mae rheolaethau mewnol a threfniadaeth llywodraethu 
da yn hanfodol er mwyn lleihau’r peryg o dwyll. Pan fydd cyngor yn 
dioddef twyll neu ladrad, yn aml mae’r cyflawnwr wedi paratoi 
dogfennau ffug er mwyn cuddio’r lladrad neu’r twyll. Mewn sawl achos 
mae’r dogfennau ffug yn cynnwys anfonebau a chofnodion. 

Cynllun Ymateb i 
Dwyll 

Cynhwysir y cynllun hwn yn y Strategaeth Gwrth-Dwyll. Y 
gweithdrefnau a ddefnyddir i ymchwilio pob achos o dwyll. 

Nwyddau 
Nwyddau diriaethol, symudadwy (e.e. dodrefn ac offer ayb) 

Cyfrif Refeniw Tai 
Cyfrif awdurdod lleol yw’r Cyfrif Refeniw Tai sy'n dangos incwm a 
gwariant cyfredol ar wasanaethau tai sy’n gysylltiedig â’i stoc dai ei 
hun. Mae’r cyfrif ar wahân i gronfa'r cyngor ac yn cael ei ariannu yn 
bennaf gan renti. 

CThEM Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi 

Cyllid Wedi’i 
Neilltuo 

Arian wedi'i glustnodi, y mae’n rhaid ei wario ar wasanaethau neu 
fentrau penodol. 

Asesiadau ar Sail 
Dangosyddion 

Caiff Asesiadau ar Sail Dangosyddion penodol i wasanaeth eu cyfuno 
i greu Asesiadau o Wariant Safonol cyflawn (gweler mwy o wybodaeth 
isod) a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru i ddosbarthu'r Grant Cynnal 
Refeniw i Awdurdodau Lleol. Defnyddir Asesiadau ar Sail 
Dangosyddion i gyfrifo cyfanswm Asesiadau o Wariant Safonol ac nid 
ydynt i’w defnyddio ar gyfer penderfynu gwariant cyllidebol 
awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol. 

Incwm Buddsoddi 
Incwm o dderbynebau llog ar fuddsoddiadau sydd gan y cyngor 

Indemniad 
Sicrwydd yn erbyn colled yn y dyfodol, neu eithriad cyfreithiol rhag 
atebolrwydd iawndal. 

Yswiriant 
Yswiriant yw un o’r dulliau y mae’r Cyngor ei ddefnyddio i reoli'r risg o 
golledion. 

Archwiliad Mewnol 

Mae archwiliad mewnol yn darparu gwasanaeth gwerthuso 
gwrthrychol o fewn sefydliad, er mwyn gwella rheolaeth risg, a 
gweithdrefnau llywodraethu a rheoli sefydliad, a darparu sicrwydd i’r 
swyddog atebol a’r pwyllgor archwilio ar y materion hyn 

Rheolaeth fewnol Y systemau sydd gan sefydliad yn eu lle er mwyn rheoli a lliniaru risg. 

Rhestr Eiddo 

Rhestr fanwl o’r holl eiddo, deunyddiau, dodrefn ac offer y mae 
gwasanaeth penodol yn berchen arnynt neu’n eu defnyddio, ar wahân 
i’r rhai sydd mewn stociau a chofnodion storfeydd.  Maent hefyd yn 
cael eu gwirio’n gorfforol o dro i dro. Fel arfer mae rhestrau eiddo yn 
ddigon manwl i nodi disgrifiad, lleoliad, oedran, gwerth ayb yr eiddo er 
mwyn gallu eu nodi a chefnogi cais yswiriant pe bai colled oherwydd 
tân, lladrad neu ddigwyddiad arall. 

Eitemau Yr holl nwyddau, gwaith neu wasanaethau a brynir gan y Cyngor. 
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Cofnod Tir 
Cofnodion o diroedd y mae’r Cyngor yn berchen arnynt 

Rhwymedigaethau 
Eitemau y mae’r endid yn berchen arnynt megis benthyciadau, 
lesoedd, ayb. 

Iawndal Penodedig 

Amcangyfrif blaenorol o golled ariannol gyfiawnadwy mewn achos o 
fethu cwblhau erbyn y dyddiad(au) penodol. 

Materoliaeth 
Mynegiad o arwyddocâd perthnasol mater penodol yng nghyd-destun 
y datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd. 

Lwfansau Aelodau 
Cynllun o daliadau i Aelodau etholedig yn y Cyngor i gydnabod eu 
dyletswyddau a’u cyfrifoldebau yn unol â’r Rheoliadau perthnasol. 

Strategaeth 
Ariannol Tymor 
Canolig 

Y broses strategol a gymeradwywyd y mae’r cyngor yn ei ddisgwyl 
fydd yn ariannu ei weithgareddau yn y tymor canolig. 

Alldro 
Gwariant gwirioneddol. 

Partneru 

Dull rheoli a ddefnyddir gan ddau sefydliad neu fwy er mwyn cyflawni 
amcanion busnes penodol drwy wneud y mwyaf o effeithlonrwydd 
adnoddau pob cyfranogwr. Caiff y dull ei seilio ar amcanion cyffredin, 
dull o ddatrys problemau a gytunwyd arno ac ymdrech weithredol i 
geisio gwelliannau mesuradwy parhaus. 

Partneriaethau 

Gall y rhain olygu amrywiaeth eang o bethau gwahanol. Y peth mwyaf 
sylfaenol fyddai sefydliad masnachol, sy’n wahanol i unig fasnachwr 
neu gwmni cyfyngedig. Mae’r term hefyd wedi ei ddefnyddio i 
ddisgrifio amrywiaeth eang o gytundebau masnachol gan gynnwys 
Menter Cyllid Preifat ac ‘allanoli’. Gall hefyd ddisgrifio cytundebau 
gwirfoddol a grwpiau ac asiantaethau gwahanol yn dod ynghyd i 
bwrpas y cytunwyd arno drwy gyd ddealltwriaeth. 

Fframwaith 
Partneriaeth 

Fframwaith Cyngor wedi ei gynllunio i oresgyn rhwystrau rhwng 
sefydliadau er mwyn ymdrin â materion mewn partneriaeth. Caiff hyn 
ei gyflawni drwy weledigaeth ar y cyd, a’r bwriadu i ddarparu 
gwasanaethau gwell a chynaliadwy yn y tymor hirach. 

Cynllun Talu Wrth 
Ennill (PAYE) 

Gostyngiadau treth o daliadau cyflog a wneir gan y Cyngor yn unol â 
deddfwriaeth CThEM. 

Cyflogres 

Pob taliad neu ddidyniad a wneir i / gan weithiwr o ganlyniad i'w 
cyflogaeth gan CBS Wrecsam gan gynnwys ond heb fod yn 
gyfyngedig i gyflogau, cyflogau, goramser, honoraria, TWE, Yswiriant 
Gwladol, cyfraniadau pensiwn ac ati. 

Cyfrif Arian Mân/ 
Ernes 

Swm bychan o arian mân a gedwir wrth law ar gyfer gwasanaeth am 
fân dreuliau. 

Presept 
Dyma Dreth y Cyngor a gesglir gan y Cyngor ar ran y Cynghorau 
Cymuned ac Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru. 

Caffael 
Caffael yw’r broses o gael gafael ar nwyddau, gwasanaethau a gwaith 
dros gyfnod bywyd yr ased neu gontract gwasanaeth. Mae ganddo 
ystyr ehangach na'r termau traddodiadol fel prynu neu gomisiynu. 
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Mae’n ymwneud â diogelu gwasanaethau a chynnyrch fyddai’n cwrdd 
gofynion yr holl randdeiliaid orau; unrhyw un a allai gael eu heffeithio 
gan y gwasanaethau a’r cynnyrch perthnasol. 

Prynu i Dalu (P2P) 

Y gweithdrefnau caffael sy’n cynnwys popeth o archebu eitemau hyd 
at wneud taliadau. Mae system Prynu i Dalu'r cyngor yn golygu y gellir 
cymeradwyo a gweithredu archebion electroneg ac mae anfonebau’n 
cael eu cyfateb yn electronig ar ôl cyfateb data allweddol. 

Cod Ymarfer Rheoli 
Prosiectau 

Cod Ymarfer y Cyngor ar gyfer Rheoli'r holl Brosiectau y disgwylir y 
byddant yn werth mwy na £250,000. 

Cronfeydd Wrth 
Gefn 

Dyma falensau mewn llaw sydd wedi cynyddu dros flynyddoedd 
blaenorol ac sy’n cael eu dal at bwrpasau wedi eu nodi (cronfeydd 
wrth gefn a glustnodwyd) a phwrpasau cyffredinol (cronfeydd 
cyffredinol). Rhaid i’r cyngor adolygu lefel a phwrpas eu cronfeydd yn 
rheolaidd ac ystyried cyngor eu Pennaeth Cyllid. 

Refeniw 

Term a ddefnyddir i ddisgrifio costau rhedeg dydd i ddydd 
gwasanaethau’r Cyngor ac incwm sy’n dod o’r gwasanaethau hynny. 
Mae hefyd yn cynnwys ffioedd ar gyfer ad-dalu dyled, gan gynnwys 
elw, a gall gynnwys ariannu gwariant cyfalaf yn uniongyrchol. 

Grant Cynnal 
Refeniw 

Mae’r Grant Cynnal Refeniw (RSG) yn cynrychioli’r brif elfen yn y 
gefnogaeth ar gyfer gwariant refeniw lleol y mae’r Cyngor yn ei 
dderbyn gan Lywodraeth Cymru, fel sy’n angenrheidiol o dan adran 78 
(1) Deddf Cyllid Llywodraeth Leol. Caiff symiau eu penderfynu’n 
flynyddol ac o flaen pob blwyddyn ariannol newydd fel rhan o’r Setliad 
Ariannol Llywodraeth Leol ac maent yn ffurfio rhan o'r Cyllid Allanol 
Cyfun. 
Bwriad y system grant cynnal refeniw yw galluogi awdurdodau i 
ddarparu lefel gyffredin o wasanaeth yn gyson gyda ffigwr cyfun o 
gyfanswm gwariant safonol (fel yr aseswyd gan Lywodraeth Cymru 
gan ddefnyddio Asesiadau o Wariant Safonol, gweler isod). Ei fwriad 
yw gwneud iawn am y gwahaniaethau yn y lefelau y mae angen i 
awdurdodau ei wario a lle gallant godi treth y cyngor er mwyn darparu 
lefel gyffredin o wasanaeth. Mae’r nod hwn yn cael ei gyflawni drwy 
gyfrifo’r grant cynnal refeniw ar gyfer pob awdurdod fel y gwahaniaeth 
rhwng ei asesiad o wariant safonol a’r swm o’i incwm ardreth 
annomestig wedi’i ail-ddosbarthu a threth y cyngor (fel y'i cyfrifir gan 
Lywodraeth Cymru at bwrpas gwariant safonol.) 

Risg 

Y tebygolrwydd y bydd rhywbeth yn digwydd a fydd yn cael effaith ar 
flaenoriaethau, nodau, dyheadau, gwerthoedd a rhwymedigaethau’r 
Cyngor. Caiff ei fesur yn nhermau tebygolrwydd ac effaith, a allai fod 
yn negatif neu’n gadarnhaol. Yn ogystal â digwyddiadau a all rwystro, 
mae sgôp y diffiniad hwn hefyd felly yn cynnwys digwyddiadau a allai 
olygu colli cyfleoedd. 

Rheoli Risg 

Dull systematig wedi’i gynllunio, sy’n cynnwys diwylliant, strwythur a 
phrosesau, i ddarparu sicrwydd bod risgiau sylweddol y Cyngor yn 
cael eu nodi, eu gwerthuso a’u rheoli’n effeithiol. 

Polisi Rheoli Risg 
Polisi a gytunwyd arno sy’n nodi sut a pham bydd y Cyngor yn rheoli 
risg o bob math ar draws ei holl weithgareddau. 
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Cynllun Dirprwyo 
Y fframwaith a ddefnyddir i fonitro rheolaeth gyllidebol a monitro 
ariannol ar lefel leol. 

Swyddog Adran 
151 

Mae Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn ei gwneud yn ofynnol 
i bob awdurdod lleol drefnu bod eu materion ariannol yn cael eu 
gweinyddu yn addas ac yn nodi bod rhaid enwebu un swyddog i 
gymryd cyfrifoldeb dros weinyddu’r materion hynny. Yng Nghyngor 
Bwrdeistref Wrecsam, rhoddir yr hawl hwn i’r Pennaeth Cyllid. 

Rhestr Dewis 

Rhestr o gontractwyr, cyflenwyr neu ddarparwyr cymwys addas sydd 
wedi ei lunio a’i asesu drwy ymarfer hysbysebu a rhestr fer am 
gontract neu weithgaredd caffael penodol. 

Gwasanaeth 
Gwasanaeth yw’r un a ddangosir gyda chrynodeb ei hun yn y llyfr 
cyllideb. Ar gyfer gwasanaethau canolog y mae'n cynnwys yr elfennau 
o Wariant Corfforaethol a Chanolog wedi eu rheoli ganddynt. 

Maes Gwasanaeth 

Mae Blociau Gwasanaeth yn golygu’r grwpiau eang o wasanaethau a 
ddangosir ar bob tudalen Crynodeb o’r Gyllideb yn y Llyfr Cyllideb. O 
ran adrannau canolog, mae hefyd yn cynnwys yr elfennau hynny o 
Wariant Corfforaethol a Chanolog y mae’r adran honno’n gyfrifol 
amdano. 

Gwasanaethau 
Nwyddau annirweddol (e.e. staff asiantaeth, ymgynghorwyr ayb). Gall 
hefyd olygu cefnogaeth i unigolion neu grwpiau. 

‘Smartwater’ 
Dyfais ar gyfer marcio offer i ddangos manylion y perchennog. Mae 
hyn yn cynyddu’r tebygolrwydd o'i adfer os bydd lladrad. 

Asesiadau o 
Wariant Safonol 

Asesiadau damcaniaethol yw Asesiadau o Wariant Safonol o angen 
pob cyngor i wario ar wasanaeth refeniw, a gyfrifir bob blwyddyn gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer ei ddefnyddio wrth ddosbarthu'r Grant 
Cynnal Refeniw. Mae Asesiadau o Wariant Safonol yn cael eu cyfrifo 

cyn y flwyddyn y maent yn berthnasol iddi gan ddefnyddio 
egwyddorion a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, sy’n cynnwys 
nodweddion demograffig, corfforol a chymdeithasol pob ardal, fel y 
cânt eu hadlewyrchu gan amrywiaeth o ddangosyddion. Mae 
Asesiadau o Wariant Safonol yn cynnwys yr angen i wario ar elfen 
gyfredol gwariant refeniw a’r angen i wario ar elfennau taliadau cyfalaf 
y gwariant refeniw. Caiff rhaniad pob elfen gyfredol rhwng awdurdodau 
lleol ei selio ar ddosbarthiadau pethau megis niferoedd disgyblion, 
poblogaeth a mesurau amddifadedd a natur wledig. Caiff rhaniad yr 
elfen taliadau cyfalaf rhwng awdurdodau lleol ei selio ar y ffigwr terfyn 
uchaf credyd diweddaraf ar gyfer pob awdurdod (sef mewn gwirionedd 
y lefel o ddyled sydd heb ei dalu) yn ogystal ag amcangyfrifon o sut 
bydd hyn yn newid yn y flwyddyn y mae’r Asesiadau o Wariant Safonol 
yn berthnasol iddi. 

Mae’r Asesiadau o Wariant Safonol i fod i adlewyrchu’r amrywiaethau 
yn yr angen i wario y gellid ei ddisgwyl pe byddai pob awdurdod yn 
ymateb mewn ffordd debyg i’r galw am wasanaethau yn eu hardal, a 
gan taw dyma’r peirianwaith ar gyfer dosbarthu’r Grant Cynnal 
Refeniw i awdurdodau lleol byddai hyn yn galluogi’r holl awdurdodau 
lleol yng Nghymru i godi’r un lefel o dreth cyngor ar gyfer darparu 
gwasanaeth o safon debyg. 
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Peirianwaith ariannu yw Asesiadau o Wariant Safonol awdurdod i 
ddosbarthu’r Grant Cynnal Refeniw, nid lefel taged o wariant ar gyfer 
yr awdurdod ydyw ac ni ddylid ei ystyried felly. Mae arian y Grant 
Cynnal Refeniw heb ei neilltuo, nid yw Asesiadau o Wariant Safonol i 
fod yn argymhellol mewn unrhyw ffordd ac felly bydd awdurdodau yn 
gwario ar lefel uwch ben ac oddi tan eu Asesiadau o Wariant Safonol 
yn unol â’r penderfyniadau a wnaethpwyd yn lleol. 

Datganiad Cyfrifon 

Mae’r Datganiad Cyfrifon yn darparu manylion sefyllfa ariannol y 
Cyngor dros y flwyddyn ariannol flaenorol. Ei bwrpas yw rhoi 
gwybodaeth glir am gyllid yr awdurdod i etholwyr, y rheiny sy’n 
ddarostyngedig i drethi a thaliadau lleol, aelodau o’r awdurdod, 
cyflogeion a phartïon eraill sydd â diddordeb. Dylai Datganiadau 
Cyfrifon ar draws yr holl awdurdodau lleol gael eu cyflwyno mewn dull 
cyffredin, er nad yw hyn yn golygu bod gofyn iddynt fod yn union yr un 
fath. 

Cynhyrchir y Datganiad Cyfrifon yn unol ag anghenion y Cod Ymarfer 
ar Gyfrifeg Awdurdod Lleol yn y DU (y cod). Caiff y cod ei 
ddiweddaru'n flynyddol. 

Cyflenwadau 
E.e. tanwydd, olew gwresogi, rhannau sbâr ayb a gedwir i’w defnyddio 
yn y dyfodol. 

Is-gontractwyr 

Is-gontractwr yw unigolyn cyfreithiol sydd wedi ei benodi gan 
gontractwr i gyflawni’r contract, rhan o’r contract neu unrhyw adran o’r 
contract a roddir iddo i’w gyflawni. 

Cyflenwadau 
Defnyddiau traul (e.e. papur, deunydd ysgrifennu, bwydydd ayb.). 

Rhestr Dendro 
Rhestr o gyflenwyr, darparwyr neu gontractwyr a wahoddir i dendro 
wedi ei lunio o restr dewis a gadarnhawyd yn flaenorol,. 

Y sawl sy’n Tendro 
Cyflenwr darparwr neu gontractwr posib. 

Trydydd Sector 
Mae Sefydliadau Trydydd Sector yn bartneriaid allweddol o safbwynt 
cyflenwi gwasanaethau ar ran pobl  Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

Rheoli Trysorlys 

Rheolaeth llif arian yr awdurdod, ei fenthyciadau a’i fuddsoddiadau, 
rheolaeth y risgiau cysylltiedig, a chais am y perfformiad neu’r enillion 
gorau posib sy’n gyson â’r risgiau hynny. 

Strategaeth Rheoli 
Trysorlys 

Y strategaeth ar gyfer y gweithgareddau Rheoli Trysorlys y dylid eu 
mabwysiadu ar gyfer blwyddyn ariannol benodol. Rhaid i’r strategaeth 
fod yn ddigon hyblyg i alluogi’r Pennaeth Cyllid i ymateb mewn dull 
addas i newidiadau mewn amgylchiadau yn ystod y flwyddyn er y 
budd gorau i’r Cyngor. 

Tanwariant 

Wrth gyfeirio at wariant mae’r gwariant gwirioneddol yn llai na’r 
gyllideb. 
Wrth gyfeirio at incwm mae’r incwm gwirioneddol a enillwyd yn fwy na’r 
gyllideb. 

Cyllid Heb ei 
Neilltuo 

Cyllid sydd ar gael nad oes cyfyngiadau ar sut i’w wario. 
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Ffynhonnell o arian gan Lywodraeth Cymru i ariannu gwariant cyfalaf 

Benthyca â 
Chymorth heb ei 
neilltuo 

cyffredinol. Dosberthir dyraniadau yn flynyddol i bob awdurdod lleol fel 
rhan o Setliad Ariannol Llywodraeth Leol. Mae Llywodraeth Cymru yn 
cynnwys elfen o fewn y Grant Cynnal Refeniw i ariannu costau 
cynyddol o fenthyca sydd o fewn y categori benthyca â chymorth. 

Benthyca 
Digymorth 
(Darbodus) 

Benthyca i ariannu gwariant cyfalaf sy’n uwch na chymorth Grant 
Cynnal Refeniw Llywodraeth Cymru. Gall Cynghorau ddewis ariannu 
gwariant cyfalaf drwy Fenthyca Digymorth (Darbodus) cyn belled ag y 
gallant arddangos bod y benthyca yn ddarbodus, yn gynaliadwy ac yn 
fforddiadwy, gan y bydd rhaid parhau i gwrdd costau refeniw parhaol 
benthyca digymorth o ffynonellau sydd ar gael. 

Gwerth am arian 

Yn fras, gwerth am arian yw’r graddau y cyflawnir yr amcanion mewn 
perthynas â chostau. Mae'n ymwneud â chyflawni’r cyfuniad gorau 
posib o gostau a manteision i sefydliad. 
Diffinnir gwerth am arian yn fwy ffurfiol fel y berthynas rhwng economi, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd. 
Economi yw’r pris a delir am drefnu darparu gwasanaeth. 
Effeithlonrwydd yw mesur o gynhyrchiant – faint a fyddwch yn ei gael 
allan o’i gymharu â faint sy’n cael ei roi mewn. 
Effeithiolrwydd yw mesur yr effaith a gyflawnir a gall fod yn fesurol 
neu’n ansoddol. Dylai deilliannau fod yn gymharol ar draws 
cymunedau, felly dylai mesurau effeithiolrwydd gynnwys agweddau o 
ecwiti. 

Amrywiad 

Gwahaniaeth rhwng y gyllideb ddiwethaf a gwariant neu incwm 
gwirioneddol. Gall fod yn gyfredol os yw’n adlewyrchu’r safle neu’r 
amcangyfrif mwyaf diweddar er enghraifft amcangyfrif hyd at ddiwedd 
y mis neu’r flwyddyn ariannol. 

‘Webstaff' 
Y system feddalwedd sy’n galluogi derbyn taliadau dros y ffôn neu yn 
electronig. 

Llywodraeth Cymru 
Prif Weinidog Cymru yw pennaeth Llywodraeth Cymru ac mae 
Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am feysydd megis iechyd, addysg, iaith 
a diwylliant a gwasanaethau cyhoeddus. 

Cerdyn Pryniant 
Cymreig 

Cerdyn credyd a roddir i gyflogeion y Cyngor er mwyn prynu pethau ar 
ran y Cyngor. Rhaid cydymffurfio gyda Chanllaw Defnyddwyr Deiliad y 
Cerdyn bob amser. 
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ADRAN 18A. Cod Ymddygiad yr Aelodau 

RHAN I 

Dehongliad 

1. (1) Yn y cod hwn-

mae “aelod” (“member”) yn cynnwys aelod cyfetholedig onid yw’r cyd-destun yn mynnu 
fel arall; 

ystyr “aelod cyfetholedig” (“co-opted member”), mewn perthynas ag awdurdod 
perthnasol, yw person nad yw’n aelod o’r awdurdod ond-

(a) sy’n aelod o unrhyw bwyllgor neu is-bwyllgor i’r awdurdod, neu 

(b) sy’n aelod o unrhyw gyd-bwyllgor neu gyd-is-bwyllgor i’r awdurdod, ac sy’n 
cynrychioli’r awdurdod arno, 

ac sydd â’r hawl i bleidleisio ar unrhyw gwestiwn sydd i’w benderfynu mewn unrhyw 
gyfarfodydd o’r pwyllgor neu o’r is-bwyllgor hwnnw; 

ystyr “awdurdod perthnasol” (“relevant authority”)yw -
(a) cyngor sir 

(b) cyngor bwrdeistref sirol, 

(c) cyngor cymuned, 
(ch) awdurdod tân ac achub a gyfansoddwyd drwy gynllun o dan adran 2 o Ddeddf 
Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 neu gynllun y mae adran 4 y Ddeddf honno’n 
berthnasol iddynt, 

(d) awdurdod Parc Cenedlaethol a sefydlwyd dan adran 63 o Ddeddf yr Amgylchedd 
1995; 

ystyr “cofrestr o fuddiannau’r aelodau” (“register of members’ interests”) yw’r gofrestr a 
sefydlir ac a gedwir o dan adran 81 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000; 

Ystyr “cyfarfod” (“meeting”) yw unrhyw gyfarfod-
(a) o’r awdurdod perthnasol, 
(b) o unrhyw weithrediaeth neu fwrdd i’r awdurdod perthnasol, 
(c) o unrhyw bwyllgor, is-bwyllgor, cyd-bwyllgor neu gyd-is-bwyllgor i’r awdurdod 

perthnasol neu unrhyw bwyllgor, is-bwyllgor, cydbwyllgor neu gyd-is-bwyllgor o’r fath 
i unrhyw weithrediaeth neu fwrdd i’r awdurdod, neu 

(ch) y mae aelodau neu swyddogion yr awdurdod perthnasol yn bresennol ynddo ac 
eithrio cyfardo grwp gwleidyddol a gyfansoddwyd yn unol â rheoliad 8 o Reoliadau 
Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) 1990, 

ac mae’n cynnwys amgylchiadau pan fo aelod o weithrediaeth neu fwrdd neu swyddog 
sy’n  gweithredu ar ei ben ei hun yn arfer un o swyddogaethau awdurdod; ac 

mae “cymdeithas gofrestredig” (“registered society”) yn golygu cymdeithas, heblaw 
cymdeithas a gofrestrwyd fel undeb credyd, sef -

(a) cymdeithas gofrestredig o fewn yr ystyr a roddir gan adran 1(1) o Ddeddf 
Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014; neu 

(b) gymdeithas gofrestredig neu y bernir i gael ei chofrestru o dan Ddeddf 
Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus (Gogledd Iwerddon) 1969; 
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ystyr “chi” (“you”) yw chi fel aelod neu aelod cyfetholedig o awdurdod perthnasol. 

ystyr “eich awdurdod” (“your authority”) yw’r awdurdod perthnasol yr ydych chi'n aelod 
neu’n aelod cyfetholedig ohono; 

(2) Mewn perthynas â chyngor cymuned -

(a) ystyr “swyddog priodol” (“proper officer”) yw swyddog o’r cyngor hwnnw o fewn 
ystyr adran 270(3) o Ddeddf Llwyodraeth Leol 1972; a 

(b) ystyr “pwyllgor safonnau” (“Standards committee”) yw pwyllgor safonnau’r cyngor 
sir neu’r cyngor bwrdeistref sirol sydd â swyddogaethau mewn perthynas â’r cyngor 
cymuned y mae’n gyfrifol amdano o dan adran 56(1) a (2) o Ddeddf Llywodraeth 
Leol 2000. 

RHAN 2 

DARPARIAETHAU CYFFREDINOL. 

2. (1) Ac eithrio pan fo paragraff 3(a) yn gymwys, rhaid i chi gydymffurfio â’r cod 
ymddygiad hwn-

(a) pa bryd bynnag y byddwch yn cynnal busnes eich awdurdod, neu’n bresennol 
mewn un o gyfarfodydd eich awdurdod; 

(b) pa bryd bynnag y byddwch yn gweithredu, yn honni gweithredu neu’n rhoi’r 
argraff eich bod yn gweithredu yn rôl aelod y cawsoch eich ethol neu eich penodi 
iddi; 

(c) pa bryd bynnag y byddwch yn gweithredu, yn honni gweithredu neu’n rhoi’r argraff 
eich bod yn gweithredu fel un o gynrychiolwyr eich awdurdod; neu 

(ch) ar bob adeg ac mewn unrhyw gapasiti, mewn cysylltiad ag ymddygiad a nodir 
ym mharagraffau 6(1)(a) a 7. 

(2) Dylech darllen y cod hwn ar y cyd â’r egwyddorion cyffredinol a ragnodir o dan adran 
49(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 o ran Cymru. 

3. Os byddwch wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich awdurdod i 
wasanaethu-

(a) ar awdurdod perthnasol arall, neu ar unrhyw gorff arall, gan gynnwys Bwrdd Iechyd 
Lleol rhaid i chi, pan fyddwch yn gweithredu ar ran yr awdurdod arall neu’r corff arall 
hwynnw, gydymffurfio â chod ymddygiad yr awdurdod neu gorff arall neu’r corff arall 
hwnnw; neu 

(b) ar unrhyw gorff arall nad oes ganddo god sy’n ymwneud ag ymddygiad ei aelodau, 
rhaid i chi, pan fyddwch yn gweithredu ar ran y corff arall hwnnw, gydymffurfio â’r 
cod ymddygiad hwn, ac eithrio pan yw’n gwrthdaro ag unrhyw rwymedigaethau 
cyfreithlon eraill y gall y corff hwnnw fod yn ddarostyngedig iddynt neu i’r graddau y 
mae’n gwrthdaro â’r cyfryw rwymedigaethau. 

4. Rhaid i chi-

(a) cyflawni 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 anabledd, eu 
cyfeiriadedd rhywiol, eu hoed neu eu crefydd; 

(b) dangos parch at eraill ac ystyriaeth ohonynt; 
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(c) peidio ag ymddwyn fel bwli neu harasio unrhyw berson: a 

(ch)peidio a gweud dim sy’n cyfaddawdu, neu sy’n debygol o gyfaddawdu, didueddrwydd 
y sawl sy’n gweithio i’ch cyngor neu ar ei ran. 

5. Rhaid i chi -
(a) peidio â datgelu gwybodaeth gyfrinachol neu wybodaeth a byddai’n rhesymol ystyried 

ei bod o natur gyfrinachol, heb gydsyniad datganedig person a awdurdodwyd i roi 
cydsyniad o’r fath, neu onid yw’r gyfraith yn mtynnu eich bod yn gwneud hynny; 

(b) peidio â rhwystro unrhyw berson rhag gweld gwybodaeth y mae gan y person hwnnw 
hawl i’w gweld yn ôl y gyfraith. 

6. (1) Rhaid i chi-
(a) peidio ag ymddwyn mewn ffordd y gellid yn rhesymol ei hystyried yn un sy’n dwyn 

anfri ar eich swydd neu ar eich awdurdod; 
(b) adrodd, p’un ai drwy weithdrefn adrodd gyfrinachol eich awdurdod neu’n 

uniongyrchol i’r awdurdod priodol, ar unrhyw ymddygiad gan aelod arall neu unrhyw 
un sy'n gweithio i’ch awdurdod neu ei ran ac y mae’n rhesymol i chi fod o’r farn ei 
fod yn golygu neu’;n debygol o olygu ynddygiad troseddol (nad yw at ddibenion y 
paragraff hwn yn cynnwys tramgwyddau neu ymddygiad y gellir ei gosbi drwy gosb 
benodedig); 

(c) adrodd i swyddog monitro eich awdurdod ar unrhyw ymddygiad gan aelod arall y 
mae’n rhesymol i chi fod o’r farn ei fod yn groes i’r cod ymddygiad hwn; 

(ch)peidio â gwneud cwynion blinderus, maleisus neu wacsaw yn erbyn aelodau eraill 
neu unrhyw un sy’n gweithio i’ch awdurdod neu ar ei ran. 

(2) Rhaid i chi gydymffurfio ag unrhyw gais gan swyddog monitro eich awdurdod, neu 
gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, mewn cysylltiad ag 
ymchwiliad a wneir yn unol â'u gwahanol bwerau statudol. 

7. Rhaid i chi-
(a) yn eich capasiti swyddogol neu fel arall, beidio â ddefnyddio neu geisio defnyddio 

eich safle yn amhriodol i roi neu i sicrhau mantais i chi eich hun neu i unrhyw berson 
arall, neu i greu neu i osgoi anfantais i chi eich hun neu i unrhyw berson arall; 

(b) peidio â defnyddio adnoddau eich awdurdod, neu awdurdodi eraill i’w defnyddio -
(i) yn annoeth; 
(ii) yn groes i ofynion eich awdurdod; 
(iii) yn anghyfreithlon; 
(iv) ac eithrio mewn dull a fwriedier i hwyluso neu i ffafrio cyflawni 

swyddogaethau'r awdurdod neu'r swydd yr ydych wedi eich ethol neu eich 
penodi iddo neu iddi; 

(v) yn amhriodol at ddibenion gwleidyddol; neu 
(vi) yn amhriodol at ddibenion preifat 

8. Rhaid i chi-

(a) pan fyddwch yn cyfrannu mewn cyfarfodydd neu’n gwneud penderfyniadau ynghylch 
busnes y mae a wnelo eich awdurdod ag ef, wneud hynny ar sail rhinweddau’r 
amgylchiadau o dan sylw ac er budd y cyhoedd gan roi sylw i unrhyw gyngor 
perhnasol a ddarperir gan swyddogion eich awdurdod, ac yn benodol gan-
(i) pennaeth gwasanaeth taledig yr awdurdod; 
(ii) prif swyddog cyllid yr awdurdod; 
(iii) prif swyddog monitro’r awdurdod; 
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(iv) prif swyddog cyfreithiol yr awdurdod (y dylid ymgynghori ag ef pan fo unrhyw 
amheuaeth ynghylch pŵer yr awdurdod i weithredu, ynghylch a yw'r cam a 
arfaethir yn dod o fewn y fframwaith polisi y cytunwyd arno gan yr awdurdod neu 
os gallai canlyniadau cyfreithiol gweithredu neu fethu â gweithredu gan yr 
awdurdod gael ôl-effeithiau pwysig). 

(b)rhoi rhesymau dros bob penderfyniad yn unol ag unrhyw ofynion statudol ac unrhyw 
ofynion rhesymol ychwanegol a osodir gan eich awdurdod. 

9. Rhaid i chi-

(a) parchu’r gyfraith a rheolau eich awdurdod sy’n llywodraethu hawlio treuliau a 
lwfansau mewn cysylltiad â'ch dyletswyddau fel aelod; 

(b) osgoi derbyn rhoddion oddi wrth neb, na lletygarwch (ac eithrio letygarwch 
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 bae’n gwneud hynny. 

RHAN 3 
BUDDIANNAU 

Buddiannau Personol 

10.-(1) Ym mhob mater rhaid i chi ystyried a oes gennych fuddiant personol, ac a uw’r cod 
ymddygiad hwn yn ei gwneud yn ofynnol i chi ddatgelu’r buddiant hwnnw. 

(2) Rhaid i chi ystyried bod gennych fuddiant personol mewn unrhyw fusnes y mae a 
wnelo eich awdurdod ag ef -

(a) os yw'n gysylltiedig â’r canlynol, neu’n debygol o effeithio arnynt -
(i) unrhyw gyflogaeth yr ydych yn ymgymryd â hi neu fusnes yr ydych yn ei redeg; 

(ii) unrhyw berson sy’n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, unrhyw ffyrm yr 
ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac 
yn derbyn tâl; 

(iii) unrhyw berson, ac eithrio eich awdurdod, sydd wedi rhoi taliad i chi mewn 
cysylltiad â'ch ethol neu mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd 
gennych wrth i chi gyflawni eich dyletswyddau fel aelod; 

(iv) unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich 
awdurdod, ac y mae gennych chi fuddiant llesiannol mewn dosbarth o 
warannau sydd gan y corff hwnnw ac sydd werth mwy na’r gwerth enwol o 
£25,000 neu un ganfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfrannau dyroddedig y corff 
hwnnw; 

(v) unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith neu weithfeydd a 
wnaed rhyngoch chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, neu rhwng cwmni 
yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu rhwng corff o’r math o 
ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod a’ch awdurdod; 

(vi) unrhyw dir y mae gennych fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal eich 
awdurdod; 

(vii) unrhyw dir y mae eich awdurdod yn landlord ac y mae'r ffyrm yr ydych yn 
bartner ynddi, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn tâl, neu gorff 
o’r math a ddisgrifir yn is-baragraff (iv) uchod yn denant arno; 

(viii)unrhyw gorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich gan eich 
awdurdod i fod arno; 

(ix) unrhyw-
(aa) awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n arfer swyddogaethau o natur 

gyhoeddus; 
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(bb) cwmni, cymdeithas gofrestredig, elusen, neu gorff a chanddo ddibenion 
elusennol; 

(cc) corff y mae dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif 
ddibenion; 

(chch) undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu 
(dd) clwb preifat neu gymdeithas preifat sy’n gweithredu o fewn ardal eich 

awdurdod; 
yr ydych yn aelod ohono neu mewm safle rheolaeth neu reoli cyffredinol 
ynddo neu ynddi; 

(x) unrhyw dir yn ardal eich awdurdod y mae gennych drwydded (ar eich pen eich 
hun neu ar y cyd ag eraill) i’w feddiannu am 28 diwrnod neu fwy; 

[Nodyn: mae is-baragraff (b) wedi ei hepgor.] 

(c) pe byddai’n rhesymol ystyried penderfyniad arno yn benderfyniad a fyddai’n effeithio-
(i) ar eich llesiant neu eich sefyllfa ariannol, neu lesaint neu sefyllfa ariannol person 

yr ydych yn byw gydag ef, neu unrhyw berson y mae gennych gysylltiad personol 
agos ag ef; 

(ii) ar unrhyw gyflogaeth yr ymgymerir â hi neu fusnes a redir gan bersonau fel y 
ddisgrifir yn 10(2)(c)(i); 

(iii) ar unrhyw berson sy’n cyflogi neu sydd wedi penodi’r cyfryw bersonau ag y 
ddisgrifer yn 10(2)(c)(i), unrhyw ffyrm y mae’r cyfryw bersonau’n bartneriaid 
ynddi, neu unrhyw gwmni y maent yn gyfarwyddwyr arno; 

(iv) ar unrhyw gorff corfforaethol y mae gan bersonau fel y ddisgrifir yn 10(2)(c)(i) 
fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warannau sy’n werth mwy na’r gwerth enwol 
o £5,000; neu 

(v) ar unrhyw gorff a restrir ym mharagraffau 10(2)(a)(ix)(aa) i (dd) y mae personau 
a ddisgrifir yn 10(2)(c)(i) mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol ynddo, 
a hynny i raddau mwy-

(aa) yn achos awdurdod â dosbarthiadau etholiadol neu wardiau, na’r rhelyw o 
bobl eraill sy’n talu’r dreth gyngor, bobl eraill sy’n talu ardrethi neu 
breswylwyr eraill yn y dosbarth etholiadol neu’r ward, yn ôl y digwydd, y 
bydd y penderfyniad yn effeithio arnynt; neu 

(bb) ym mhob achos arall, na’r rhelyw o bobl eraill sy’n talu dreth gyngor, o bobl 
eraill sy’n talu ardrethi neu breswylwyr eraill yn ardal yr awdurdod. 

Datgelu Buddiannau Personol 

11- (1) Pan fydd gennych fuddiant personol mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich 
awdurdod ag ef ac y byddwch yn bresennol mewn cyfarfod lle y caiff y busness hwnnw 
ei ystyried, rhaid i chi ddatgelu ar lafar gerbron y cyfarfod hwnnw fodolaeth y natur y 
buddiant hwnnw cyn i’r cyfarfod ystyried y busnes neu ar ddechrau’r ystyriaeth, neu 
pan ddaw’r buddiant i’r amlwg. 

(2) Pan fydd gennych fuddiant personol mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich 
awdurdod ag ef ac y byddwch yn gwneud-
(a) cynrychioliadau ysgrifenedig (p’un ai drwy lythyr, neges ffacs neu ar ryw ffurf 

arall ar gyfathrebu electronig) i un o aelodau neu swyddogion eich awdurdod 
ynghylch y busnes hwnnw, dylech gynnwys manylion am y buddiant hwnnw yn y 
gyfathrebiaeth ysgrifenedig; neu 

(b) cynrychioliadau llafar (p’un ai’n bersonol neu ar rwy ffurf ar gyfathrebu electronig) 
i un o aelodau neu o swyddogion eich awdurdod dylech ddatgelu’r buddiant ar 
ddechrau’r cyfryw gynrychioliadau, neu pan ddaw’n amlwg i chi fod gennych 
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fuddiant o’r fath, a chadarnhau’r cynrychioliad a’r buddiant yn ysgrifenedig o 
fewn 14 do ddiwrnodau ar ôl gwneud y cynrychioliad. 

(3) Yn ddarostyngedig i baragraff 14 (1)(b) isod, pan fydd gennych fuddiant personol 
mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich awdurdod ag ef ac y byddwch wedi gwneud 
penderfyniad wrth arfer un o swyddogaethau gweithrediaeth neu fwrdd, rhaid i chi 
mewn perthynas â’r busnes hwnnw sicrhau bod unrhyw ddatganiad ysgrifenedig 
ynghylch y penderfyniad hwnnw’n yn cofnodi bodolaeth a natur eich buddiant. 

(4) Rhaid i chi, mewn cysylltiad â buddiant personol nas datgelwyd eisoes, cyn cyfarfod 
neu’n syth ar ôl diwedd cyfarfod pan ddatgelir y buddiant yn unol ag is-baragraff 11(1), 
roi hysbysiad ysgrifenedig i’ch awdurdod yn unol ag unrhyw ofynion a nodir gan 
swyddog monitro eich awdurdod, neu mewn perthynas â chyngor cymuned, swyddog 
priodol eich awdurdod o bryd i’w gilydd ond, rhaid cynnwys o leiaf-
(a) manylion am y buddiant personol; 
(b) manylion am y busnes y mae’r buddiant personol yn gysylltiedig ag ef; ac 
(c) eich llofnod. 

(5) Pan fydd eich swyddog monitro wedi cytuno bod yr wybodaeth sy’n ymwneud â’ch 
buddiant personol yn wybodaeth sensitif, yn unol â pharagraff 16(1), mae eich 
rhwymedigaethau o dan y paragraff 11 hwn i ddatgelu cyfryw wybodaeth, p’un ai ar 
lafar neu’n ysgrifeneduig, i’w disodli gan rwymedigaeth i ddatgelu bodolaeth buddiant 
personol ac i gadarnhau bod eich swyddog monitro wedi cytuno bod y dyfryw fuddiant 
personol o natur gwybodaeth sensitif. 

(6) At ddibenion is-baragraff (4), dim ond os bod hysbysiad ysgrifenedig wedi ei ddarparu 
yn unol â’r cod hwn ers y dyddiad diwethaf pryd yr etholwyd chi, y penodwyd chi neu 
yr enwebwyd chi’n aelod o’ch awdurdod y bernir bod buddiant personol wedi ei 
ddatgelu eisoes. 

(7) At ddibenion is-baragraff (3), os na ddarperir hysbysiad ysgrifenedig yn unol â’r 
paragraff hwnnw bernir na fyddwch wedi datgan buddiant personol yn unol â’r cod 
hwn. 

Buddiannau sy’n Rhagfarnu 

12- (1) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (2) isod, os bydd gennych fuddiant personol mewn 
unrhyw fusnes y mae a wenlo eid awdurdod ag ef bydd gennych fuddiant sy’n rhagfarnu yn 
y busnes hwnnw os bydd y buddiant yn un y bydd yn rhesymol i aelod o’r cyhoedd sy’n 
gwybod y ffeithiau perthnasol fod o’r farn ei fod mor arwyddocaol fel y bydd yn debygol o 
ragfarnu eich barn ynghylch buddiant cyhoeddus. 

(2) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (3), nid ystyrir bod gennych fuddiant sy’n rhagfarnu 
mewn unrhyw fusnes os bydd y busnes hwnnw-

(a) Yn gysylltiedig-

(i) ag awdurdod perthnasol arall yr ydych hefyd yn aelod ohono; 

(ii) ag awdurdod cyhoeddus arall neu gorff sy’n arfer swyddogaethau o natur 
gyhoeddus lle yr ydych mewn safle rheolaeth neu reoli cyffredinol; 

(iii) â chorff yr ydych wedi eich ethol, eich penodi neu eich enwebu gan eich 
awdurdod i fod arno; 

(iv) â’ch rôl fel llywodraethwr ysgol (os na chawsoch eich penodi neu eich enwebu 
gan eich awdurdod) oni bai bod y busnes yn benodol gysylltiedig â’r ysgol yr 
ydych yn un o’i llywodraethwyr; 

(v) â’ch rôl fel aelod o Fwrdd Iechyd Lleol os na chawsoch eich penodi neu eich 
enwebu gan eich awdurdod i fod arno; 
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(b) yn gysylltiedig-

(i) â swyddogaethau tai eich awdurdod os oes gennych denantiaeth neu les 
gyda’ch awdurdod, ar yr amod nad oes arnoch i’ch awdurdod ôl-ddyledion 
rhent o fwy na deufis, ac ar yr amod nad yw’r swyddogaethau hyny’n 
ymwneud yn arbennig â’ch tenantiaeth neu â’ch les; 

(ii) â swyddogaethau eich awdurdod mewn cysylltiad â phrydau ysgol, cludiant a 
threuliau teithio, os ydych chi’n warchodwr, yn rhiant, yn fam-gu neu’n nain 
neu’n dad-cu neu’n daid, neu os oes gennych gyfrifoldeb rhiant (fel y’i 
ddiffinnir yn adran 3 o Deddf Plant 1989) dros plentyn sy’n cael addysg 
lawnamser, onid yw’r busnes yn benolodol gysylltiedig â'r ysgol y mae'r 
plentyn hwnnw'n ei mynychu; 

(iii) â swyddogaethau eich awdurdod mewn cysylltiad â thâl salwch statudol o dan 
Ran XI o Ddeddf Cyfraniadau a Budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol 1992, os 
ydych yn cael, neu os oes gennych hawl i gael, taliad o'r fath gan eich 
awdurdod. 

(iv) â swyddogaethau eich awdurdod mewn perthynas â lwfans neu daliad a wneir 
yn unol â darpariaethau Rhan 8 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, neu 
lwfans neu bensiwn a ddarperir o dan adran 18 o Ddeddf Llywodraeth Leol a 
Thai 1989; 

(c) yn gysylltiedig â’ch rôl fel cynghorydd cymunedol mewn perthynas â grant, 
benthyciad neu fath arall ar gymorth ariannol a wnaed gan eich cyngor cymuned i 
gyrff cymunedol neu wirfoddol hyd at uchafswm o £500. 

(3) Nid yw’r esemptiadau yn is-baragraff (2)(a) yn gymwys os yw'r busnes yn gysylltiedig â 
dyfarnu ar unrhyw gymeradwyaeth, cydsyniad, trwydded, caniatâd neu gofrestriad. 

Pwyllgorau Trosolygu a Chraffu 

13. Bydd gennych hefyd fuddiant sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd gerbron un o 
bwyllgorau trosolygu a chraffu eich awdurdod (neu un o is-bwyllgorau pwyllgor o’r fath)-

(a) os bydd y busnes hwnnw’n gysylltiedig â phenderfyniad a wnaed (p’un a gafodd 
ei weithredu ai peidio) neu gam a gymerwyd gan y weithrediaeth, bwrdd, neu un 
arall o bwyllgorau, is-bwyllgorau, cyd-bwyllgorau neu o gyd-is-bwyllgorau eich 
awdurdod; a 

(b) os oeddech chi, ar yr adeg pan wnaed y penderfyniad neu pan gymerwyd y cam, 
yn aelod o’r weithrediaeth, y bwrdd, y pwyllgor, yr is-bwyllgor, y cyd-bwyllgor neu’r 
cyd-is-bwyllgor a grybwyllir yn yr is-baragraff (a) a’ch bod chi’n bresennol pan 
wnaed y penderfyniad hwnnw neu pan gymerwyd y cam hwnnw. 

Cyfrannu mewn Perthynas â Datgelu Buddiannau 

14. (1) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (2), (2A), (3) a (4), os bydd gennych fuddiant 
sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich awdurdod ag ef rhaid i chi, oni 
roddwyd i chi allyngiad gan bwyllgor safonau eich awdurdod-

(a) ymadael â’r ystafell, y siambr neu’r man lle y mae cyfarfod i ystyried y busnes yn cael 
ei gynnal-

(i) pan fo is-baragraff (2) yn gymwys, yn syth ar ôl i’r cyfnod ar gyfer gwneud 
cynrychioladau, ateb cwestiynau neu roi tystiolaeth sy’n ymwneud â’r busnes ddod 
i ben a beth bynnag cyn i ystyriaeth bellach o’r busnes ddecharu, p’un a ganiateir y 
cyhoedd aros yn bresennol ar gyfer y cyfryw ystyriaeth ai peidio; neu 

R 8 



           
       

        
   

      

       
         

           
         

          
  

          
          

       
         

       
      

      
            

      
         

 
           

       
     

          
  

           
        
             

          
         

     
       
           
        

   
     

       
          

        
       

 

 
  

   
 

        
 

              

           
        

(ii) mewn unrhyw achos arall, pa pryd bynnag y daw i’r amlwg bod y busnes hwnnw’n 
cael ei ystyried yn y cyfarfod hwnnw; 

(b) peidio ag arfer swyddogaethau gweithrediaeth neu fwrdd mewn perthynas â’r busnes 
hwnnw; 

(c) peidio â cheisio dylanwadu ar benderfyniad ynghylch y busnes hwnnw; 

(ch)peidio â gwneud gynrychioladau ysgrifenedig (p’un ai drwy lythyr, neges ffacs neu ar 
ryw ffurf arall ar gyfathrebu electronig) mewn perthynas â’r busnes hwnnw; a 

(d) peidio â gwneud unrhyw gynrychioladau llafar (p’un ai’n bersonol neu ar ryw ffurf ar 
gyfathrebu electronig) mewn cysylltiad â'r busnes hwnnw neu rhaid i chi roi’r gorau ar 
unwaith i wneud y cyfryw gynrychioladau llafar pan ddaw’r buddiant sy’n rhagfarnu i’r 
amlwg. 

(2) Os oes gennych fuddiant sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich 
awdurdod ag ef cewch fod yn bresennol mewn cyfarfod ond dim ond er mwyn gwneud 
cynrychioladau, ateb cwestiynau neu roi tystiolaeth sy’n ymwneud â’r busnes, ar yr 
amod bod y caniateir hefyd i’r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod i’r un diben, p’un 
ai o dan hawl statudol neu fel arall. 

(2A)Os oes gennych fuddiant sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes y mae a wnelo eich 
awdurdod ag ef cewch gyflwyno cynrychioliadau ysgrifenedig i gyfarfod sy’n ymwneud 
â’r busnes hwnnw, ar yr amod y caniateir i’r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarod at y 
diben o wneud cynrychioladau, ateb cwestiyunau neu roi tystiolaeth sy’n ymwneud â’r 
busnes, p’un ai o dan hawl statudol neu fel arall. 

(2B)Pan fyddwch yn cyflwyno cynrychioladau ysgrifenedig o dan is-baragraff (2A), rhaid i chi 
gydymffurfio ag unrhwy weithdrefn y caiff eich awdurdod ei fabwysiadu ar gyfer 
cyflwyno cynrychioliadau o’r fath. 

(3) Nid yw is-baragraff (1) yn eich rhwystro rhag bod yn bresennol a chyfrannu mewn 
cyfarfod-

(a)os gofynnir i chi fod yn bresennoll mewn cyfarfod pwyllgor trosolwg neu graffu, gan y 
cyfryw bwyllgor ac yntau’n afer ei bwerau statudol; neu 

(b) os oes gennych y fantais o fod gollyngiad wedi ei roi i chi ar yr amod-
(i) eich bod yn datgan yn y cyfarfod eich bod yn dibynnu ar y gollyn giad; a 
(ii) eich bod, cyn y cyfarod neu’n syth ar ôl y cyfarfod orffen, yn rhoi hysbysiad 

ysgrifenedig i’ch awdurdod a bod hwnnw’n cynnwys-
(aa) manylion y buddiant sy’n rhagfarnu; 
(bb) manylion y busnes y mae’r buddiant sy’n rhagfarnu’n gysylltiedig ag ef; 
(cc) manylion y gollyngiad a’r dyddiad pryd y’i rhoddwyd; a 
(chch)eich llofnod. 

(4) Os bydd gennych fuddiant sy’n rhagfarnu a’ch bod yn gwneud cynrychioliadau 
ysgrifenedig neu lafar i’ch awdurdod gan ddibynnu ar ollyngiad, rhaid i chi ddarparu 
manylion am y gollyngiad o fewn unrhy gynrychioliad ysgrifenedig neu lafar o’r fath ac, 
yn yr achos olaf hwn, rhaid i chi ddarparu hysbysiad ysgrifenedig ar gyfer eich awdurdod 
o fewn 14 o ddiwrnodau ar ôl gwneud y cynrychioliad. 

RHAN 4 
COFRESTR BUDDIANNAU AELODAU 

Cofrestr Buddiannau Ariannol a Buddiannau Eraill ac Aelodaeth o Gyrff a Safleoedd Rheoli 

15. – (1) Yn ddarostyngedig ar is-baragraff (4), rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl-

(a) i god ymddygiad eich awdurdod gael ei fabwysiadu neu i ddarpariaethau gorfodol 
y cod engreifftiol hwn gael eu cymhwyso i’ch awdurdod; neu 
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(b) i chi gael eich ethol neu eich penodi i swydd (os digwydd hynn’n ddiweddarach), 
gofrestru eich buddiannau ariannol a’ch buddiannau eraill, os ydynt yn dod o fewn 
categori a grybwyllir ym mharagraph 10(2)(a) yng nghofrestr eich awdurdod a gedwir 
dan adran 81(1) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, drwy ddarparu hysbysiad 
ysgrifenedig ar gyfer swyddog monitro eich awdurdod. 

(2) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (4), rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl dod yn 
ymwybodol o unrhyw fuddiant personol newydd sy’n dod o fewn categori a grybwyllir 
ym mharagraff 10(2)(a), gofrestru’r buddiant personol newydd hwnnw yng nghofrestr 
eich awdurdod o fuddiannau’r aelodau drwy ddarparu hysbysiad ysgrifenedig ar gyfer 
swyddog monitro eich awdurdod. 

(3) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (4), rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl dod yn 
ymwybodol o unrhyw newid i fuddiant personol a gofrestrwyd sy’n dod o fewn categori 
a grybwyllir ym mharagraff 10(2)(a), gofrestru’r newid hwnnw yng nghofrestr eich 
awdurdod o fuddiannau’r aelodau drwy ddarparu hysbysiad ysgrifenedig ar gyfer 
swyddog monitro eich awdurdod, neu yn achos cyngor cymuned, swyddog priodol eich 
awdurdod. 

(4) Nid yw is-baragraffau (1), (2) a (3) yn gymwys i wybodaeth sensitif a benderfynir yn 
unol â pharagraff 16(1). 

(5) Nid yw is-baragraff (1) a (2) yn gymwys os ydych yn aelod o awdurdod 
perthnasol sy’n gyngor cymuned pan fyddwch yn gweithredu yn eich capasiti fel 
aelod o awdurdod o’r fath. 

(6) Pan fydddwch yn datgelu buddiant personol yn unol â pharagraff 11 am y tro cyntaf, 
rhaid i chi gofrestru’r cbuddiant personol hwnnw yng nghofrestr eich awdurdod o 
ffuddiannau’r aelodau drwy ddarparu hysbysiad ysgrifenedig ar gyfer swyddog monitro 
eich awdurdod, neu, yn achos cyngor cymuned, swyddog priodol eich awdurdod. 

Gwybodaeth Sensitif 

16-(1) Os byddwch yn ystyried bod y wybodaeth sy'n ymwneud ag unrhyw un neu rai o’ch 
buddiannau personol yn wybodaeth sensitif, a bod swyddog monitro eich awdurdod yn 
cytuno, nid oes angen i chi gynnwys yr wybodaeth honno pan fyddwch yn cofrestru'r 
buddiant hwnnw, neu, yn ôl y digwydd, newid i’r buddiant o dan baragraff 15. 

(2) Rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl i chi ddod yn ymwybodol o unrhyw newid 
yn eich amgylchiadau sy’n golygu nad yw gwybodaeth sydd wedi ei heithrio o dan is-
baragraff (1) mwyach yn wybodaeth sensitif, hysbysu swyddog monitro eich awdurdod gan 
ofyn am i’r wybodaeth gael ei chynnwys yng nghofrestr buddiannau aelodau eich 
awdurdod. 

(3) Yn y cod hwn, ystyr “gwybodaeth sensitif” (“sensitive information”) yw gwybodaeth y 
mae ei rhoi ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd yn creu, neu’n debygol o greu, risg ddifrifol 
y gallech chi neu berson sy’n byw gyda chi fod yn destun trais neu fygythion. 

Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch 

17. Rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl i chi gael unrhyw rodd, lletygarwch neu 
buddiant materol neu fantais faterol, sy’n fwy na gwerth £25, ddarparu hysbysiad 
ysgrifenedig ar gyfer swyddog monitro eich awdurdod, neu mewn perthynas â cgtbgir 
ctnybedm swyddog priodol eich awdurdod yn nodi bodolaeth a natur y rhodd honno, y 
lletygarwch hwnnw, y buddiant materol hwnnw neu’r fantais faterol honno. 
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ADRAN 18B. Protocol Hunan Reoleiddio Aelodau 

1. Egwyddorion Cyffredinol 

1.1 Hyrwyddo safonau uchel o ymddygiad ac ymarfer fel modd o gryfhau parch ac 
ymddiriedaeth ymhlith aelodau. NID yw'n fwriad iddo ddisodli’r Cod Ymddygiad, yn 
hytrach y bwriad yw ei fod yn mynd law yn llaw â’r Cod, galluogi ymddygiad nad yw 
efallai’n cyrraedd y trothwy i fod yn dor-rheolau y dylid mynd i’r afael ag o; ac sy’n 
cyfiawnhau cwyn ffurfiol i’r Ombwdsmon. 

1.2 Nid yw’r protocol yn disodli’r Protocol Perthnasoedd Aelodau-Swyddogion a amlinellir 
yng Nghyfansoddiad y Cyngor. 

1.3 Bydd yr Aelodau yn gwneud pob ymdrech resymol i ddatrys anghydfodau trwy 
brosesau mewnol y cytunwyd arnynt yn amodol ar eu rhwymedigaethau o dan God 
Ymddygiad yr Aelodau. 

1.4 Dewis olaf fydd cyfeirio materion i reoleiddwyr allanol yn amodol ar rwymedigaethau 
Aelodau o dan y Cod Ymddygiad. 

1.5 Bydd aelodau’n osgoi gwrthdaro personol mewn unrhyw fforwm cyhoeddus, yn 
enwedig yn y Cyngor llawn a thrwy'r cyfryngau 

1.6 Ni fydd yr ymrwymiadau hyn yn rhwystro trafodaeth neu graffu gwleidyddol dilys 

1.7 Disgyblaeth grŵp fydd conglfaen hunan-reoleiddio gydag Arweinwyr Grwpiau’n 
cymryd cyfrifoldeb am eu haelodau eu hunain 

1.8 Bydd Arweinwyr Grwpiau yn gweithio’n unigol ac ar y cyd i sicrhau y cydymffurfir â'r 
Protocol hwn 

1.9 Bydd yr Aelodau’n ymrwymo i hyfforddiant a datblygiad i gefnogi’r protocol hwn 

2. Gweithio er mwyn osgoi problemau 

Er mwyn lleihau nifer yr achosion o dor-rheolau honedig bydd yr holl Arweinwyr 
Grwpiau yn ymrwymo i: -

(i) Strategaeth Datblygu Aelodau – a byddant yn ceisio sicrhau ymrwymiad 
aelodau eu grwpiau iddi. Bydd pob ymdrech resymol yn cael ei wneud i 
sicrhau bod y Strategaeth Datblygu Aelodau yn nodi ac yn ymateb i anghenion 
aelodau. 

(ii) Mynd i ddigwyddiadau hyfforddi Aelodau perthnasol - yn arbennig y rhai sy'n 
ymwneud â'r Cod Ymddygiad neu gyrsiau cywirdeb o fewn cwmpas eu 
swyddogaeth. 

Medi 2013 

R 11 



       
      

       
 

 
   

 

                 
            

      
        

  
 

          
            

           
            

    
 

             
               

      
 

            
          

          
       

 
         

          
    

 
           

        
 

  
 

             
        

             
        

 
 
 
 

 

 

(iii) Siarter CLlLC – Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gynnal Siarter CLlLC ar gyfer 
Cefnogi a Datblygu Aelodau ac mae’n cefnogi ei amcanion. Bydd Arweinwyr 
Grwpiau’n ceisio sicrhau ymrwymiad aelodau unigol i hyfforddiant ac yn parhau 
i adolygu hyn. 

3. Swyddogaeth Arweinwyr Grwpiau 

3.1 Bydd cwyn gan aelod ynglŷn ag aelod o'r un grŵp yn cael ei gyfeirio at yr 
Arweinydd y Grŵp. Bydd cwyn gan Aelod ynghylch gweithgareddau aelod o grŵp 
gwleidyddol gwahanol yn cael ei chyfeirio at Arweinydd Grŵp yr achwynydd, a fydd 
wedyn yn cyfeirio'r mater i Arweinydd y Grŵp sy'n gyfrifol am yr Aelod y 
gwnaethpwyd y gŵyn yn eu herbyn. 

3.2 Ar ôl derbyn cwyn, swyddogaeth yr Arweinwyr Grwpiau yw cymryd cyfrifoldeb am 
ddisgyblaeth o fewn eu grwpiau. Dylai disgyblaeth o fewn grŵp geisio bod yn 
anffurfiol a'i ddatrys drwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb. Bydd angen i Arweinwyr 
Grwpiau gadw rhai cofnodion, ond ni fydd y broses yn un “drom o ran dogfennau”. 
Dylai'r pwyslais fod ar hyfforddi, addysgu, canoli a chymodi. 

3.3 Lle bo hynny’n briodol, gellid defnyddio cosb fel tynnu oddi ar bwyllgor neu gorff 
allanol mewn achosion eithriadol neu ar ôl achosion cyson o dorri rheolau a bydd y 
mater yn cael ei gyfeirio ar Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

3.4 Cyn ystyried unrhyw gosb, neu hyfforddiant, efallai y bydd Arweinydd y Grŵp 
perthnasol yn ymgynghori ag aelod o'r Pwyllgor Safonau ar y cyd â'r Swyddog 
Monitro neu'r Dirprwy Swyddog Monitro. Bydd y Pwyllgor Safonau’n ceisio sicrhau 
tegwch a chysondeb yn y ddisgyblaeth a weinyddir o fewn pob Grŵp. 

3.5 Yn y cyfarfod nesaf sydd ar gael o Arweinwyr Grwpiau, bydd unrhyw fater 
disgyblaeth a gyfeiriwyd at Arweinwyr y Grwpiau yn cael eu trafod gyda’r Grŵp er 
mwyn ceisio sicrhau fod cosbau teg a chyson yn cael eu gweithredu. 

3.6 Lle bo’r gŵyn yn ymwneud ag un o’r Arweinyddion Grŵp, bydd gofyn i’r Maer ystyried 
y gŵyn, ac yr un fydd y drefn gydag aelodau heb eu halinio neu aelodau digyswllt. 

4. Aelodau Heb eu Halinio neu Aelodau Digyswllt 

4.1 Mewn perthynas ag aelodau heb eu halinio neu aelodau digyswllt, y Maer fydd yn 
cyflawni swyddogaeth yr “Arweinydd Grŵp”. Dylid cyfeirio pryderon ynghylch 
ymddygiad aelod digyswllt at y Maer a fydd yn defnyddio’r un egwyddorion a safonau 
â rhai'r Arweinwyr Grwpiau o ran hyfforddiant/ canoli/ cymodi. 
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5. Tor-amodau Parhaus 

5.1 Mewn perthynas â thor-amodau parhaus, neu feysydd lle mae gan Arweinwyr 
Grwpiau bryderon bod ymddygiad Aelod neu Aelodau unigol yn niweidiol i 
gysylltiadau rhwng grwpiau gwleidyddol neu i enw da'r Cyngor, bydd yr Arweinwyr y 
Grwpiau’n cyfarfod gyda'r Swyddog Monitro i gytuno ar y ffordd ymlaen. Bydd 
ystyriaeth yn cael ei rhoi i atgyfeiriadau ar y cyd i'r Ombwdsmon gan Arweinwyr 
Grwpiau, ar gyfer tor-amodau parhaus ar lefel isel. 

6. Pwyllgor Safonau 

6.1 Oherwydd unrhyw faterion a allai arwain at wrthdaro, bydd unrhyw ymgysylltiad fel y 
cyfeirir ato ym mharagraff 3.4 uchod yn cynnwys dim mwy nag un aelod annibynnol o'r 
Pwyllgor Safonau. Bydd hyn digwydd ar sail rota ac yn unol ag argaeledd. 

6.2 Bydd gan Aelodau’r Pwyllgor Safonau swyddogaeth gefnogol/ ymgynghorol i’r 
Arweinwyr Grwpiau. Bydd y broses hon yn cael ei chychwyn ar gais Arweinydd y 
Grŵp mewn unrhyw achos penodol. 

6.3 Bydd cyfarfodydd o'r fath yn breifat ac 
anffurfiol. 

6.4 Bydd unrhyw ddogfennau, nodiadau presenoldeb, nodiadau ffeil neu nodiadau 
cynghori sy’n cael eu trosglwyddo rhwng Arweinydd y Grŵp (neu’r Maer fel bo'n 
briodol) ac aelodau’r Pwyllgor Safonau yn gwbl breifat a chyfrinachol (yn amodol ar 
gydymffurfio â deddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth). 
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ADRAN 18C. 

Gweithdrefn Adrodd Cyfrinachol ar gyfer Aelodau 

1. CYFLWYNIAD 

1.1. Dyma weithdrefn adrodd gyfrinachol y Cyngor ar gyfer Aelodau y cyfeirir atynt ym 

mharagraff 6(1)(b) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau sy'n datgan:-

“Rhaid i chi adrodd, boed trwy weithdrefn adrodd gyfrinachol eich awdurdod neu’n 

uniongyrchol i’r awdurdod priodol, unrhyw ymddygiad gan aelod arall neu unrhyw un 
sy'n gweithio ar gyfer, neu ar ran, eich awdurdod, yr ydych yn credu ei fod yn 

cynnwys neu’n debyg o gynnwys ymddygiad anghyfreithlon (nid yw’n cynnwys 
troseddau neu ymddygiad sy’n gymwys i dderbyn cosb ar ffurf cosb benodedig at 
ddibenion y paragraff hwn).” 

1.2. Diben y weithdrefn hon yw darparu eglurder i Aelodau am y broses ar gyfer codi 

pryderon o'r fath o fewn y Cyngor. 

2. CWMPAS Y WEITHDREFN HON 

Mae'r weithdrefn hon yn berthnasol i bryderon am ymddygiad gan y mathau canlynol o 

unigolion (nid yw'r rhestr yn gyflawn):-

i. Aelodau etholedig eraill y Cyngor; 

ii. Swyddogion y Cyngor; 

iii. Gweithwyr asiantaeth, ymgynghorwyr a chontractwyr a gyflogir gan y Cyngor; 

iv. Gwirfoddolwyr sy'n cymryd rhan yn y gwasanaethau a ddarperir gan y 

Cyngor. 

3. MATERION NAD YW’R WEITHDREFN HON YN YMWNEUD Â HWY 

Yn gyffredinol, ni fydd y weithdrefn hon yn berthnasol yn yr achosion canlynol:-

i. Materion sy’n amodol ar ymchwiliad cyfredol neu wedi cau i mewn i fater (naill 
ai'n fewnol neu'n allanol); 

ii. Pryderon sy'n dod o fewn cwmpas Polisi Rhannu Pryderon y Cyngor; 

iii. Cwynion sy'n deillio o dorri'r Protocol ar Gysylltiadau Aelodau/Swyddogion; 

iv. Pryderon am ddiogelwch a/neu les unigolyn (plentyn neu oedolyn); dylai 

aelodau gysylltu â'r tîm ar ddyletswydd ar 01978 292039/292066 neu anfon e-

bost at socialservices@wrexham.gov.uk yn ystod oriau swyddfa arferol neu’r 
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Tîm Dyletswydd Argyfwng y Tu Allan i Oriau ar 0845 0533116 neu anfon e-

bost at emergency.hours@wrexham.gov.uk neu yn achos perygl 

uniongyrchol brys, cysylltwch â'r heddlu ar 999. 

4. CYFRINACHEDD 

4.1. Caiff adroddiadau neu atgyfeiriadau a wneir o dan y weithdrefn hon eu trin gan y 

Cyngor yn gyfrinachol ac ni fyddant fel arfer yn cael eu gwneud yn gyhoeddus (neu eu 

cyfleu i Aelodau neu swyddogion eraill) oni bai ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith neu o 

dan amgylchiadau lle mae hyn yn angenrheidiol. 

4.2. Bydd disgwyl i Aelod sy'n gwneud adroddiad o dan y weithdrefn hon gadw ei 

adroddiad yn gyfrinachol a bydd yn sicrhau na chaiff unrhyw ymchwiliad ei rwystro gan 

ddatgeliad o'r adroddiad neu gŵyn a wnaed. 

5. ADRODD AM BRYDERON 

Dylai gweithgaredd anghyfiawn y mae'r weithdrefn hon yn berthnasol iddo gael ei 

adrodd i Swyddog Monitro'r Cyngor, a fydd yn penderfynu sut i fynd â'r mater 

ymhellach. Gellir gwneud adroddiadau ar lafar neu'n ysgrifenedig. Rhaid i adroddiadau 

a wneir yn ysgrifenedig gael eu marcio'n glir fel rhai CYFRINACHOL. 

6. GWEITHRED YN DILYN ADRODDIAD AELOD 

6.1. Unwaith y bydd y Swyddog Monitro wedi derbyn adroddiad gan Aelod dan y weithdrefn 

hon, bydd yn ystyried y mater ac yn penderfynu pa gamau pellach, os o gwbl, y bydd 

angen eu cymryd. Gallai hyn olygu ymchwiliad neu benderfyniad uniongyrchol y gŵyn. 

6.2. Fel arall, efallai y bydd y Swyddog Monitro yn penderfynu bod y mater yn gofyn am 

gyfranogiad yr Heddlu neu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu gorff, 

rheolydd neu asiantaeth gorfodi'r gyfraith arall. 

6.3. Efallai y bydd y Swyddog Monitro yn rhoi gwybod i'r Aelod adrodd am ganlyniad yr 

ymchwiliad. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn yn bosibl ym mhob achos. Yn dibynnu ar 

natur y mater sy'n achosi pryder, efallai y bydd angen i unrhyw fanylion pellach am yr 

ymchwiliad barhau’n gyfrinachol ac felly, cael eu dal yn ôl gan yr Aelod sy’n adrodd. 
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ADRAN 18D. 

Gweithdrefn i Ddelio â Honiadau â wnaed yn erbyn 
Cynghorwyr ac a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Safonau 

1. RHAGARWEINIAD 

Mae’r ddogfen hon yn gosod y weithdrefn fydd Pwyllgor Safonau’r Cyngor yn ei 
dilyn, lle mae hynny’n ofynnol, i wneud penderfyniadau ynghylch ymddygiad y 
Cynghorwyr yn dilyn ymchwiliadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru neu Swyddog Monitro’r Cyngor o dan Ran III Deddf 
Llywodraeth Leol 2000 a’r rheoliadau cysylltiedig. Os oes gwrthdaro rhwng y 
ddogfen hon ac unrhyw ofynion statudol, y gofynion statudol fydd yn trechu. 

2. DEHONGLIAD 

Yn y weithdrefn hon: 

2.1 mae ‘y Ddeddf’ yn golygu Deddf Llywodraeth Leol 2000; 

2.2 mae ‘y Cyngor’ yn golygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam; 

2.3 mae ‘y Cod Ymddygiad’ yn golygu’r cod ymddygiad i aelodau a 
fabwysiadwyd gan y Cyngor neu’r cynghorau cymuned yn ardal y Cyngor 
yn 2008 yn unol ag adran 51 y Ddeddf, gan gynnwys unrhyw 
ddiwygiadau; 

2.4 mae ‘yr Achwynydd’ yn golygu unrhyw un a wnaeth unrhyw honiad a 
arweiniodd at yr ymchwiliad; 

2.5 mae’r ‘Swyddog Ymchwilio’ yn golygu’r person a gynhaliodd ymchwiliad i 
unrhyw gyhuddiad honedig o’r Cod Ymddygiad ac a luniodd yr adroddiad 
ymchwilio, naill ai’r Ombwdsmon (neu berson sy’n gweithredu ar ei ran/ei 
rhan) neu’r Swyddog Monitro neu’r Dirprwy Swyddog Monitro; 

2.6 mae ‘adroddiad ymchwiliad’ yn golygu adroddiad ar ganlyniad ymchwiliad 
i unrhyw doriad honedig o’r Cod Ymddygiad a luniwyd naill ai gan yr 
Ombwdsmon o dan adran 71(2) y Ddeddf neu gan y Swyddog Monitro o 
dan y Rheoliadau; 

2.7 mae ‘yr Aelod’ yn golygu unrhyw un sy’n destun ymchwiliad i unrhyw 
doriad honedig o’r Cod Ymddygiad; 

2.8 mae ‘y Swyddog Monitro’ yn golygu bod y swyddog am y tro’n cael ei 
benodi gan y Cyngor o dan adran 5 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989; 

2.9 mae ‘yr Ombwdsmon’ yn golygu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
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Cymru; 

2.10 mae ‘y Rheoliadau’ yn golygu Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol 
(Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 
2001 fel y’u diwygiwyd; 

2.11 mae ‘y Swyddog Safonau’ yn golygu’r swyddog am y tro sy’n cael ei 
benodi gan y Cyngor i gefnogi gwaith y Pwyllgor Safonau. 

3. CRYNODEB O’R WEITHDREFN 

3.1 O dan adran 69 y Ddeddf, gallai’r Ombwdsmon ymchwilio i unrhyw doriad 
honedig o’r Cod Ymddygiad gan aelodau neu aelodau cyfetholedig (neu 
gyn aelodau neu gyn aelodau cyfetholedig) y Cyngor neu gyngor 
cymuned yn ardal y Cyngor. 

3.2 O dan adran 70(4) y Ddeddf, lle mae’r Ombwdsmon yn gorffen y fath 
ymchwiliad cyn iddo gael ei gwblhau, gallai ef neu hi gyfeirio’r materion 
sy’n destun yr ymchwiliad at y Swyddog Monitro. Bydd y Swyddog 
Monitro’n ymchwilio i faterion wedyn yn unol â’r Rheoliadau cyn rhoi 
adroddiad ac, os yn briodol, bydd yn gwneud argymhellion i’r Pwyllgor 
Safonau. 

3.3 Neu, o dan adran 71(2) y Ddeddf, lle mae’r Ombwdsmon yn penderfynu 
ar ôl ymchwilio bod hynny’n briodol, bydd ef neu hi’n llunio adroddiad ar 
ganlyniad yr ymchwiliad ac yn ei anfon at y Swyddog Monitro a Phwyllgor 
Safonau’r Cyngor. Bydd y Swyddog Monitro’n ystyried adroddiad yr 
Ombwdsmon wedyn yn unol â’r Rheoliadau, cyn, os bo’n briodol, gwneud 
argymhellion i’r Pwyllgor Safonau. 

3.4 Bydd y Pwyllgor Safonau wedyn yn gwneud penderfyniad cychwynnol 
naill ai: 

3.4.1 nad oes tystiolaeth o unrhyw fethiant i ufuddhau i’r Cod Ymddygiad; 
neu 

3.4.2 dylid rhoi cyfle i’r Aelod wneud sylwadau, naill ai ar lafar neu ar 
bapur. 

3.5 Lle rhoddir cyfle i’r Aelod wneud sylwadau, bydd y Pwyllgor Safonau’n 
galw gwrandawiad i ystyried unrhyw ymateb a wnaed gan yr Aelod a rhaid 
iddo benderfynu o dan reoliad 9(1) y Rheoliadau naill ai: 

3.5.1 nad oes tystiolaeth o unrhyw fethiant i ufuddhau i’r Cod Ymddygiad 
ac felly nid oes angen cymryd unrhyw gamau; 

3.5.2 mae’r Aelod wedi methu ufuddhau i’r Cod Ymddygiad ond nad oes 
angen cymryd unrhyw gamau mewn perthynas â’r methiant hwnnw; 
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3.5.3 mae’r Aelod wedi methu ufuddhau i’r Cod Ymddygiad a dylid ei 
geryddu; neu 

3.5.4 mae’r Aelod wedi methu ufuddhau i’r Cod Ymddygiad a dylai gael ei 
wahardd dros dro neu ei wahardd yn rhannol rhag bod yn aelod 
neu’n Aelod cyfetholedig o’i (h)awdurdod am gyfnod heb fod yn fwy 
na chwe mis 

a chymryd unrhyw gam o’r fath yn unol â hynny. 

4. YMCHWILIADAU GAN Y SWYDDOG MONITRO (ATGYFEIRIADAU O DAN 
ADRAN 70(4) Y DDEDDF) 

4.1 Lle mae’r Ombwdsmon yn gorffen ei ymchwiliad cyn iddo gael ei gwblhau 
ac yn cyfeirio’r materion sy’n destun yr ymchwiliad at y Swyddog Monitro 
o dan adran 70(4) y Ddeddf, rhaid i’r Swyddog Monitro:-

4.1.1 gynnal ymchwiliad; ac 

4.1.2 adrodd, ac os yn briodol gwneud argymhellion i Bwyllgor 
Safonau’r Cyngor. 

4.2 Bydd y Swyddog Monitro’n ymchwilio yn unol â’r Rheoliadau a gallent 
ddilyn gweithdrefnau y mae ef neu hi’n ystyried eu bod yn briodol yn 
amgylchiadau’r achos. 

4.3 Ar ôl casglu’r ymchwiliad, rhaid i’r Swyddog Monitro: 

4.3.1 lunio adroddiad ar ganfyddiadau’i ymchwiliad ac, os yn briodol, 
gwneud argymhellion i’r Pwyllgor Safonau, 

4.3.2 anfon copi o’r adroddiad at yr Aelod, a 

4.3.3 chymryd camau rhesymol i anfon copi o’r adroddiad at yr 
Achwynydd. 

4.4 Bydd y Pwyllgor Safonau’n ystyried adroddiad y Swyddog Monitro ac unrhyw 
argymhellion yn unol â’r weithdrefn a osodwyd isod. 

5. YMCHWILIADAU’R OMBWDSMON (ATGYFEIRIADAU O DAN ADRAN 71(2) 
Y DDEDDF) 

5.1 Lle mae’r Ombwdsmon yn cwblhau ei (h)ymchwiliad ac yn anfon 
adroddiad at y Swyddog Monitro a Phwyllgor Safonau’r Cyngor o dan 
adran 71(2) y Ddeddf, rhaid i’r Swyddog monitro ystyried adroddiad yr 
Ombwdsmon ac, os yn briodol, gwneud argymhellion i Bwyllgor Safonau’r 
Cyngor. 
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5.2 Bydd y Pwyllgor Safonau’n ystyried adroddiad yr Ombwdsmon ynghyd ag 
unrhyw argymhellion a wnaed gan y Swyddog Monitro yn unol â’r 
weithdrefn a osodwyd isod. 

6. CYFARFOD CYNTAF Y PWYLLGOR SAFONAU – PENDERFYNIAD 
CYCHWYNNOL 

6.1 Ar ôl i’r Swyddog Monitro: 

6.1.1 lunio adroddiad ymchwilio yn unol â pharagraff 10; neu 

6.1.2 ystyried adroddiad ymchwilio’r Ombwdsmon yn unol â pharagraff 
5.1 bydd ef/hi yn trefnu i alw cyfarfod o’r Pwyllgor Safonau cyn 
gynted â phosibl a bod copi o’r adroddiad ymchwilio, ynghyd ag 
argymhellion y Swyddog Monitro (os oes rhai), yn cael eu hanfon at 
bob aelod o’r Pwyllgor Safonau. 

6.2 Bydd hysbysiad o amser a man y cyfarfod yn cael ei roi yn unol â Rhan 
VA Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd gan Reoliadau 
Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001. 

6.3 Os caiff adroddiad yr ymchwiliad ei lunio gan yr Ombwdsmon, bydd y 
Swyddog Monitro’n rhoi gwybod i’r Pwyllgor Safonau. Os caiff adroddiad 
yr ymchwiliad ei lunio gan y Swyddog Monitro, bydd y Swyddog Safonau 
neu ryw berson cymwys arall yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor Safonau. 

6.4 Bydd materion cyfarfod y Pwyllgor Safonau’n gyfyngedig i ystyried 
adroddiad yr ymchwiliad ac argymhellion y Swyddog Monitro (os oes rhai) 
ac i wneud penderfyniad cychwynnol naill ai:-

6.4.1 nad oes tystiolaeth o unrhyw fethiant i ufuddhau i’r Cod Ymddygiad; 
neu 

6.4.2 y dylai’r Aelod gael y cyfle i wneud sylwadau, 

naill ai ar lafar neu ar bapur mewn perthynas â chanfyddiadau’r 
ymchwiliad ac unrhyw honiad ei fod ef neu ei bod hi wedi methu, neu y 
gallai fethu ufuddhau i’r Cod Ymddygiad. 

7. AR ÔL CYFARFOD CYNTAF Y PWYLLGOR SAFONAU 

7.1 Lle mae’r Pwyllgor Safonau’n penderfynu nad oes tystiolaeth o unrhyw 
fethiant i ufuddhau i’r Cod Ymddygiad, bydd y Swyddog Safonau’n 
hysbysu’r Aelod, yr Achwynydd a’r Ombwdsmon yn unol â hynny. 

7.2 Lle mae’r Pwyllgor Safonau’n penderfynu y dylai’r Aelod gael cyfle i 
wneud 
sylwadau, bydd y Swyddog Safonau’n hysbysu’r Aelod ynghylch 
penderfyniad y Pwyllgor a’r drefn y mae’r Pwyllgor yn bwriadu ei 
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mabwysiadu i gael ac ystyried unrhyw sylwadau y gallai ef neu hi 
ddymuno’u gwneud. 

8. PARATOI AR GYFER Y GWRANDAWIAD I YSTYRIED SYLWADAU’R 
AELODAU 

8.1 Bydd y Swyddog Safonau, trwy ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor 
Safonau, yn ysgrifennu at yr Aelod i gynnig dyddiad ar gyfer y 
gwrandawiad er mwyn ystyried unrhyw sylwadau y gallai’r Aelod 
ddymuno’u gwneud a gofyn i’r Aelod ymateb yn ysgrifenedig ymhen 14 
diwrnod i gadarnhau a fydd ef/hi: 

8.1.1 yn gallu mynychu’r gwrandawiad; 

8.1.2 eisiau gwneud sylwadau, naill ai ar lafar neu ar bapur ac os felly, 
cynnwys unrhyw sylwadau ysgrifenedig yn ei (h)ymateb; 

8.1.3 yn anghytuno ag unrhyw un o’r canfyddiadau ffaith yn adroddiad yr 
ymchwiliad, ac os bydd, pa faterion y mae ef neu hi’n anghytuno â 
nhw a’r rhesymau am unrhyw anghytundeb; 

8.1.4 eisiau ymddangos gerbron y Pwyllgor mewn person neu gael ei 
gynrychioli/chynrychioli yn y gwrandawiad gan gyfreithiwr, 
bargyfreithiwr neu unrhyw un arall, yn unol â’i hawl o dan y 
Rheoliadau; 

8.1.5 eisiau rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Safonau, naill ai ar lafar neu ar 
bapur; 

8.1.6 eisiau galw ar dystion perthnasol i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor 
Safonau; 

8.1.7 eisiau cynnal unrhyw ran o’r cyfarfod yn breifat; 

8.1.8 eisiau i unrhyw ran o adroddiad yr ymchwiliad neu ddogfennau 
perthnasol eraill gael eu celu rhag y cyhoedd. 

8.2 Bydd y Swyddog Safonau’n rhoi gwybod i’r Swyddog Ymchwilio ynghylch 
dyddiad y gwrandawiad arfaethedig ac yn gofyn a fydd ef neu hi’n 
mynychu’r gwrandawiad. 

8.3 Bydd y Swyddog Safonau’n anfon copi o ymateb yr Aelod dan baragraff 
8.1 at y Swyddog Ymchwilio a bydd yn gofyn iddo/iddi gadarnhau ar bapur 
ymhen 7 niwrnod: 

8.3.1 a oes ganddo/ganddi sylwadau ar ymateb yr Aelod; 

8.3.2 ydy ef/hi am gael ei gynrychioli/chynrychioli yn y gwrandawiad; 
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8.3.3 ydy ef/hi am alw ar dystion perthnasol i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor 
Safonau; 

8.3.4 ydy ef/hi am i unrhyw ran o’r cyfarfod gael ei gynnal yn breifat; ac 
8.3.5 ydy ef/hi am i unrhyw ran o adroddiad yr ymchwiliad neu 

ddogfennau perthnasol eraill i gael eu celu rhag y cyhoedd. 

8.4 Bydd y Swyddog Safonau’n ysgrifennu at aelodau’r Pwyllgor, yr Aelod a’r 
Swyddog Ymchwilio o leiaf bythefnos cyn y gwrandawiad i: 

8.4.1 gadarnhau dyddiad, amser a lle’r gwrandawiad; 

8.4.2 crynhoi’r honiad; 

8.4.3 amlinellu prif ffeithiau’r achos y cytunir arnynt; 

8.4.4 amlinellu’r prif ffeithiau sydd heb eu cytuno arnynt; 

8.4.5 nodi a fydd yr Aelod neu’r Swyddog Ymchwilio yn mynychu neu’n 
cael ei gynrychioli/chynrychioli yn y gwrandawiad; 

8.4.6 rhestru’r tystion hynny y gofynnir iddynt roi tystiolaeth, os oes rhai; 

8.4.7 amgáu adroddiad yr ymchwiliad, unrhyw ddogfennau perthnasol, 
ymateb yr Aelod ac unrhyw ymateb pellach gan y Swyddog 
Ymchwilio; ac 

8.4.8 amlinellu’r weithdrefn arfaethedig ar gyfer y cyfarfod. 

9. GRYMOEDD Y PWYLLGOR SAFONAU 

9.1 Yn unol â gofynion cyfiawnder cynhenid, gallai’r Pwyllgor Safonau gynnal 
y cyfarfod yn y ffordd mae’n ystyried ei bod yn addas i egluro’r materion 
sydd o’i flaen ac yn gyffredinol i drafod y trefniadau’n gyfiawn. Rhaid iddo, 
cyn belled ag y mae’n ymddangos yn briodol iddo, geisio osgoi ffurfioldeb 
ac anhyblygrwydd yn ei drefniadau. Bydd y Pwyllgor Safonau’n 
penderfynu ar dystiolaeth ffeithiol trwy gydbwyso tebygolrwydd. 

9.2 Gallai’r Aelod neu’r Swyddog Ymchwilio gael eu cynrychioli neu gael 
cwmni rhywun sydd â chymwysterau cyfreithiol ai peidio, ond os bydd y 
Pwyllgor Safonau mewn unrhyw achos penodol yn fodlon bod rheswm da, 
gallai wrthod gadael i berson penodol gynorthwyo neu gynrychioli parti yn 
y gwrandawiad. 

9.3 Gallai’r Pwyllgor Safonau gymryd cyngor cyfreithiol gan swyddog y 
Cyngor a benodwyd at y diben hwn unrhyw bryd yn ystod y cyfarfod neu 
wrth iddynt ystyried y canlyniad. Bydd sylwedd unrhyw gyngor cyfreithiol a 
roddwyd i’r Pwyllgor yn cael ei rannu gyda’r Aelod a’r Swyddog Ymchwilio 
os byddant yn bresennol. 
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9.4 Lle bo’n briodol, ac yn unol â’r Rheoliadau, mae gan y Pwyllgor Safonau’r 
grym i geryddu’r Aelod, neu ohirio neu ohirio’n rhannol yr Aelod am 
gyfnod o nid mwy na 6 mis. 

10. GWEITHDREFN YN Y GWRANDAWIAD 

10.1 Bydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal yn gyhoeddus oni chaiff y Pwyllgor 
Safonau ei berswadio bod rheswm da i eithrio’r cyhoedd. 

10.2 Bydd gweithdrefn y cyfarfod fel y mae wedi’i gosod isod, yn amodol ar y 
Cadeirydd yn gwneud y newidiadau y mae ef neu hi’n credu eu bod yn 
addas er mwyn sicrhau gwrandawiad teg ac effeithlon. 

10.3 Rhagarweiniad 

Bydd Cadeirydd y Pwyllgor Safonau’n cyflwyno’r personau hynny sy’n 
bresennol a bydd yn esbonio modd a threfn y trefniadau. 

10.4 Y Cam Cyntaf: Materion trefniadol rhagarweiniol 

Bydd y Pwyllgor Safonau wedyn yn datrys unrhyw faterion neu 
anghytundebau am sut dylai’r gwrandawiad barhau, sydd heb eu datrys 
yn ystod y broses cyn y gwrandawiad. 

10.5 Yr ail gam: Canfod ffeithiau 

Bydd y Pwyllgor Safonau’n ystyried wedyn a oes unrhyw anghytundebau 
sylweddol ai peidio am y ffeithiau sydd wedi’u cynnwys yn adroddiad yr 
ymchwiliad. 

10.5.1 Os oes anghytundeb o ran y ffeithiau:-

(a) bydd y Swyddog Ymchwilio, os ydyw’n bresennol, yn cael ei 
wahodd i wneud unrhyw sylwadau angenrheidiol i gefnogi’r 
canfyddiadau ffeithiau perthnasol yn adroddiad yr 
ymchwiliad; 

(b) gallai’r Swyddog Ymchwilio alw ar unrhyw dystion cefnogol 
angenrheidiol i roi tystiolaeth, gyda chaniatâd y Pwyllgor 
Safonau a bydd y Pwyllgor yn rhoi cyfle i’r Aelod herio 
unrhyw dystiolaeth a roddwyd gerbron gan unrhyw dyst a 
alwyd gan y Swyddog Ymchwilio; 

(c) wedyn bydd yr Aelod yn cael ei wahodd i wneud sylwadau i 
gefnogi ei fersiwn o’r ffeithiau; 

(ch) gallai’r Aelod alw ar unrhyw dystion angenrheidiol i roi 
tystiolaeth, gyda chaniatâd y Pwyllgor Safonau a bydd y 
Pwyllgor yn rhoi cyfle i’r Swyddog Ymchwilio herio unrhyw 
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dystiolaeth a roddwyd gerbron gan unrhyw dyst a alwyd gan 
yr Aelod. 

10.5.2 Gallai’r Pwyllgor Safonau gwestiynu unrhyw un o’r bobl sydd 
ynghlwm neu unrhyw un o’r tystion unrhyw bryd. 

10.5.3 Os ydy’r Aelod yn anghytuno ag unrhyw ffaith berthnasol yn 
adroddiad yr ymchwiliad, heb roi gwybod am yr anghytundeb o 
flaen llaw, rhaid iddo ef neu iddi hi roi rhesymau da am beidio â 
son amdano cyn y gwrandawiad. Os nad yw’r Swyddog 
Ymchwilio’n bresennol, bydd y Pwyllgor Safonau’n ystyried a 
fyddai er lles y cyhoedd ai peidio i barhau yn ei (h)absenoldeb. Ar 
ôl ystyried esboniad yr Aelod am beidio â chodi’r mater yn 
gynharach, gallai’r Pwyllgor wedyn: 

(a) barhau â’r gwrandawiad, gan ddibynnu ar y wybodaeth yn 
adroddiad yr ymchwiliad; 

(b) galluogi’r Aelod i wneud sylwadau ar y mater, a gwahodd y 
Swyddog Ymchwilio i ymateb a galw ar unrhyw dystion, fel y 
bo angen; neu 

(c) gohirio’r gwrandawiad er mwyn trefnu i dystion priodol fod yn 
bresennol neu i’r Swyddog Ymchwilio fod yn bresennol os 
nad yw ef neu hi’n bresennol yn barod. 

10.5.4 Wrth gasglu’r sylwadau o ran materion ffeithiau, bydd y Pwyllgor 
Safonau’n gadael i benderfynu’n breifat ar y sylwadau, ac ar ôl 
hynny bydd Cadeirydd y Pwyllgor Safonau’n cyhoeddi’r ffeithiau 
maen nhw wedi’u canfod. 

10.6 Trydydd cam: Penderfynu ydy’r Aelod wedi methu ufuddhau i’r Cod 

10.6.1 Bydd y Pwyllgor Safonau’n ystyried wedyn ydy’r Aelod wedi 
methu ufuddhau i’r Cod ar sail y ffeithiau a ganfuwyd ganddynt. 

10.6.2 Bydd y Pwyllgor Safonau’n gwahodd y Swyddog Ymchwilio i 
wneud sylwadau o ran ydy’r Aelod wedi methu ufuddhau i’r Cod 
Ymddygiad ai peidio, ar sail y ffeithiau y mae’r Pwyllgor wedi’u 
canfod. 

10.6.3 Bydd y Pwyllgor Safonau’n gwahodd yr Aelod i ymateb i 
sylwadau’r Swyddog Ymchwilio ac i wneud sylwadau o ran ydy ef 
neu hi wedi methu ufuddhau i’r Cod Ymddygiad ai peidio ar sail y 
canfyddiadau y mae’r Pwyllgor wedi’u canfod. 

10.6.4 Gallai’r Pwyllgor Safonau gwestiynu unrhyw un sydd ynghlwm ar 
unrhyw bwynt a godant yn eu sylwadau, unrhyw bryd. 

10.6.5 Bydd yr Aelod yn cael ei wahodd i wneud unrhyw bwyntiau 
perthnasol terfynol. 
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10.6.6 Bydd y Pwyllgor Safonau’n gadael i benderfynu’n breifat ar y 
sylwadau ac I benderfynu ydy’r Aelod wedi methu ufuddhau i’r 
Cod Ymddygiad ai peidio, ac ar ôl hynny, bydd Cadeirydd y 
Pwyllgor Safonau’n cyhoeddi eu canfyddiadau. 

10.7 Pedwerydd cam: Camau i’w cymryd 

10.7.1 Os bydd y Pwyllgor Safonau’n penderfynu nad yw’r Aelod wedi 
methu ufuddhau i’r Cod Ymddygiad, bydd yn cofnodi’n ffurfiol nad 
oes tystiolaeth o unrhyw fethiant gan yr Aelod i ufuddhau i’r Cod 
Ymddygiad ac felly nid oes angen cymryd unrhyw gamau. 

10.7.2 Os bydd y Pwyllgor Safonau’n penderfynu bod yr Aelod wedi 
methu ufuddhau i’r Cod Ymddygiad, bydd yn gwahodd yr Aelod 
a’r Swyddog Ymchwilio i wneud sylwadau o ran: 

(a) a ddylai’r Pwyllgor osod cosb ai peidio; ac 

(b) ar ba ffurf ddylai unrhyw gosb fod. 

10.7.3 Bydd y Pwyllgor Safonau’n gadael i benderfynu’n breifat ar y 
sylwadau ac yn penderfynu naill ai: 

(a) nad oes angen unrhyw gamau mewn perthynas â’r methiant i 
ufuddhau i’r Cod Ymddygiad; 

(b) dylai’r Aelod gael ei geryddu; neu 

(c) dylai’r Aelod gael ei wahardd neu ei wahardd yn rhannol rhag 
bod yn Aelod neu’n aelod cyfetholedig o’i (h)awdurdod am 
gyfnod o nid mwy na chwe mis, 

ac ar ôl hynny, bydd Cadeirydd y Pwyllgor Safonau’n cyhoeddi eu 
penderfyniad. 

10.7.4 Ar ôl gwneud penderfyniad, bydd y Pwyllgor Safonau’n 
cyfarwyddo’r Swyddog Safonau i gadarnhau’r penderfyniad a’r 
rhesymau am y penderfyniad yn ysgrifenedig ac i anfon copi o’r 
penderfyniad ysgrifenedig (gan gynnwys manylion am hawl yr 
Aelod i apelio) at yr Aelod, yr Achwynydd a’r Ombwdsmon cyn 
gynted ag sy’n rhesymol ymarferol. 

11. METHU GWNEUD SYLWADAU/MYNYCHU’R GWRANDAWIAD 

11.1 Os bydd yr Aelod yn methu gwneud sylwadau, gallai’r Pwyllgor Safonau: 

11.1.1 oni bai ei fod yn fodlon bod digon o reswm am y fath fethiant, 
ystyried adroddiad yr ymchwiliad a gwneud penderfyniad yn 
absenoldeb yr Aelod; neu 
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11.1.2 roi cyfle pellach i’r Aelod wneud sylwadau. 

11.2 Os bydd parti’n methu bod yn bresennol na chael eu cynrychioli yn y 
gwrandawiad, gallai’r Pwyllgor Safonau, os ydyw’n fodlon fod y parti’n 
cael ei hysbysu’n briodol ynghylch y gwrandawiad ac nad oes rheswm da 
am y fath absenoldeb -

11.2.1 wrando ar y mater a phenderfynu arno yn absenoldeb y parti; neu 

11.2.2 ohirio’r gwrandawiad. 

12. SALWCH NEU ANALLUEDD 

Os bydd y Pwyllgor Safonau’n fodlon fod unrhyw barti’n methu, trwy salwch neu 
nam corfforol neu feddyliol, i fynychu’r gwrandawiad a bod anallu’r parti’n 
debygol o barhau am amser hir, gallai’r Pwyllgor Safonau wneud trefniadau fel 
yr ymddengys eu bod yn gweddu orau, yn holl amgylchiadau’r achos, i 
benderfynu ar y mater yn deg. 

13. GWAHARDDIAD 

Bydd cyfnod o waharddiad neu waharddiad rhannol yn dechrau ar y diwrnod ar 
ôl: 

13.1 y terfyn amser a ganiateir i gofnodi hysbysiad o apêl i dribiwnlys apeliadau 
dan y Rheoliadau (h.y. ymhen 21 niwrnod o gael hysbysiad o 
benderfyniad y Pwyllgor Safonau); 

13.2 cael hysbysiad o gasgliad unrhyw apêl yn unol â’r Rheoliadau; 

13.3 penderfyniad pellach gan y Pwyllgor Safonau a wnaed ar ôl cael 
argymhelliad gan dribiwnlys apeliadau dan y Rheoliadau, 

pa bynnag sy’n digwydd ddiwethaf. 

14. ATGYFEIRIAD GAN DRIBIWNLYS APELIADAU 

14.1 Lle mae’r Pwyllgor Safonau’n penderfynu bod yr Aelod wedi methu 
ufuddhau i’r Cod Ymddygiad, gallai’r Aelod apelio yn erbyn y penderfyniad 
i dribiwnlys apeliadau a dynnwyd o Banel Dyfarnu Cymru. 

14.2 Gallai tribiwnlys apeliadau gymeradwyo penderfyniad y Pwyllgor Safonau, 
cyfeirio mater yn ôl iddo gan argymell ei fod yn gosod cosb wahanol neu 
ddymchwel y penderfyniad. 

14.3 Os: 

14.3.1 bydd y Pwyllgor Safonau’n penderfynu bod yr Aelod wedi methu 
ufuddhau i’r Cod Ymddygiad; 
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14.3.2 bod yr Aelod yn apelio at dribiwnlys apeliadau a dynnwyd o Banel 
Dyfarnu Cymru; a 

14.3.3 bod y tribiwnlys dywededig yn cyfeirio’r mater yn ôl at y Pwyllgor 
Safonau gan argymell gosod cosb wahanol, 

bydd y Pwyllgor Safonau’n cwrdd cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol i 
ystyried argymhelliad y tribiwnlys apeliadau a bydd yn penderfynu a ddylai 
gynnal ei benderfyniad gwreiddiol neu dderbyn yr argymhelliad ai peidio. 

14.4 Ar ôl i’r Pwyllgor Safonau wneud ei benderfyniad, bydd yn cyfarwyddo’r 
Swyddog Safonau i gadarnhau’r penderfyniad a’r rhesymau am y 
penderfyniad yn ysgrifenedig ac i anfon copi o’r penderfyniad ysgrifenedig 
at yr Aelod, yr Achwynydd, yr Ombwdsmon a llywydd Panel Dyfarnu 
Cymru cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol. 

15. CYHOEDDI ADRODDIAD Y PWYLLGOR SAFONAU 

15.1 Bydd y Pwyllgor Safonau’n llunio ymhen 14 diwrnod ar ôl: 

15.1.1 y terfyn amser a ganiateir i gofnodi hysbysiad o apêl i dribiwnlys 
apeliadau dan y Rheoliadau; neu 

15.1.2 gael hysbysiad o gasgliad unrhyw apêl yn unol â’r Rheoliadau; neu 

15.1.3 benderfyniad pellach gan y Pwyllgor Safonau a wnaed ar ôl cael 
argymhelliad gan dribiwnlys apeliadau dan y Rheoliadau, 

pa bynnag un sy’n digwydd ddiwethaf, adroddiad ar ganlyniad yr 
ymchwiliad ac yn anfon copi at yr Ombwdsmon, y Swyddog Monitro, yr 
Aelod ac yn cymryd camau rhesymol i anfon copi at yr Achwynydd. 

15.2 O gael adroddiad y Pwyllgor Safonau, bydd y Swyddog Monitro: 

15.2.1 yn cyhoeddi’r adroddiad ar wefan y Cyngor am gyfnod o 21 
niwrnod ac yn sicrhau bod copïau ar gael i’w harchwilio gan y 
cyhoedd yn rhad ac am ddim ar bob amser rhesymol yn un neu fwy 
o swyddfeydd y Cyngor, lle bydd gan unrhyw un yr hawl i gymryd 
copïau o, neu ddetholiadau o’r adroddiad pan fo ar gael yn y modd 
hwnnw; 

15.2.2 yn cyflenwi copi o’r adroddiad i unrhyw un ar gais os bydd ef neu 
hi’n talu’r ffi y gallai’r Cyngor ofyn yn rhesymol amdani; a 

15.2.3 heb fod yn hwyrach na 7 niwrnod ar ôl i’r adroddiad ddod i law’r 
Pwyllgor Safonau, yn rhoi hysbysiad cyhoeddus, trwy hysbysebu 
mewn papurau newydd sy’n cylchredeg yn yr ardal ac mewn ffyrdd 
eraill yr ymddengys eu bod yn briodol iddo neu iddi. Bydd copïau 
o’r adroddiad ar gael a ddarperir yn ôl isbaragraffau 15.2.1 a 15.2.2 
uchod, a byddant yn dynodi’r dyddiad (sy’n ddyddiad heb fod yn 
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fwy na saith niwrnod ar ôl rhoi’r hysbysiad cyhoeddus yn y lle 
Cyntaf) y bydd y cyfnod o 21 niwrnod yn dechrau ohono. 

16. COSTAU 

Nid oes gan y Pwyllgor Safonau grym i ddyfarnu unrhyw gostau neu dreuliau 
sy’n codi o unrhyw un o’i drafodion. 
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ADRAN 19. COD YMARFER CYNLLUNIO 

1. CYFLWYNIAD 

1.1 Mae’r Cod Ymarfer hwn yn ganllaw i’r gweithdrefnau y dylai’r Cynghorwyr 
(‘Aelodau’) a Swyddogion y Cyngor eu defnyddio wrth ddelio â materion cynllunio 
ac yn gosod safonau uniondeb ac ymddygiad y gall pobl Wrecsam ei ddisgwyl 
ganddynt. 

1.2 Mae system cynllunio gwlad a thref yn golygu bod y Cyngor yn gwneud 
penderfyniadau ynglŷn â datblygu a defnydd o dir er budd y cyhoedd. Mae 
cyfraith cynllunio yn ei gwneud yn ofynnol bod yr holl geisiadau cynllunio yn cael 
eu penderfynu yn unol â chynllun datblygu mabwysiedig Wrecsam oni bai bod 
ystyriaethau cynllunio atodol yn nodi fel arall. 

1.3 Gan fod Cynllunio yn effeithio ar fywydau pobl a buddion preifat gall fod yn 
gynhennus. Felly mae’n bwysig bod pobl Wrecsam yn deall y system a bod 
ganddynt hyder yn ei uniondeb a thryloywder, a bod Aelodau a Swyddogion yn 
osgoi amhriodoldeb neu hyd yn oed yr amheuaeth o amhriodoldeb. Cefnogir yr 
ymagwedd hon gan Bwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus (Pwyllgor Nolan) 
Archwilio Rhanbarthol a Chymdeithas Llywodraeth Leol. 

1.4 Mae’n rhaid i aelodau a swyddogion sicrhau fod eu hymddygiad yn cydymffurfio â 
Chodau Ymddygiad y Cyngor ar gyfer Aelodau a Swyddogion, (sy’n cynnwys 
materion megis datgan cysylltiad, rhoddion a lletygarwch), ond, wrth ddelio â 
materion cynllunio, rhaid gweithredu’n unol â’r Cod Ymarfer Cynllunio hwn. 

1.5 Gall torri’r cod hwn, er nad yw fel arfer yn golygu torri cyfraith trosedd, gael effaith 
andwyol ar sefyllfa'r Cyngor. Gallai arwain at adolygiad barnwrol o benderfyniad 
neu gyflwyno cwyn am gamweinyddu neu honiad o dorri’r Cod Ymddygiad i’r 
Ombwdsmon Llywodraeth Leol. 

1.6 Os oes gan Aelodau neu Swyddogion amheuon ynglŷn â defnydd y Cod hwn 
dylent geisio cyngor gan Swyddog Monitro’r Cyngor. 

2. ROLAU, CYFRIFOLDEBAU AC YMDDYGIAD CYFFREDINOL 

2.1 Mae gan Gynghorwyr etholedig (‘Aelodau’) a swyddogion rolau gwahanol, ond 
sy’n ategu at ei gilydd yn y broses gynllunio. Mae gan Aelodau’r Pwyllgor 
Cynllunio rolau sy’n wahanol i rolau Cynghorwyr eraill. 

Aelodau'r Pwyllgor Cynllunio 

2.2 Mae’r Cynghorwyr sy’n Aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio yn penderfynu ar y 
ceisiadau cynllunio sylweddol a chynhennus y mae’r Cyngor yn eu derbyn ac yn 
gwneud argymhellion ynglŷn â mabwysiadu polisi Cynllunio, megis y Cynllun 
Datblygu. Drwy wneud hynny mae gan yr Aelodau hyn rôl led-farnwrol ac mae 
gofyn iddynt ystyried yr holl gynigion cynllunio yn erbyn buddion ehangach y 
cyhoedd. 
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2.3 Gall y Cyngor llawn, mewn amgylchiadau eithriadol, gyflawni swyddogaethau’r 
Pwyllgor Cynllunio. Mae ceisiadau eraill yn cael eu dirprwyo i Brif Swyddog 
Cynllunio a Rheoleiddio i'w penderfynu, fel y nodir ym Mharagraff 2.10 isod. 

2.4 Bydd Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio yn: 

1. ymddwyn yn deg ac yn agored ac yn osgoi unrhyw gamau a allai arwain at 
argraff o duedd. 

2. osgoi cyswllt cymdeithasol amhriodol gydag ymgeiswyr a’u hasiantau, 
gwrthwynebwyr a phartïon eraill â diddordeb. 

3. delio â phob cais / mater cynllunio gyda meddwl agored, gan osgoi 
cysyniadau a wnaed ymlaen llaw. 

4. peidio â threfnu cefnogaeth neu wrthwynebiad ar gyfer cais cynllunio 
5. peidio â mynegi barn yn gyhoeddus* cyn penderfynu ar gais a allai nodi eu 

bod wedi gwneud eu penderfyniad heb glywed yr holl dystiolaeth a’r 
safbwyntiau fydd yn cael eu cyflwyno yn y Pwyllgor Cynllunio. 

Os bydd Aelod o’r Pwyllgor Cynllunio yn cefnogi canlyniad penodol yn 
gyhoeddus* neu’n mynegi safbwynt terfynol ar gais cyn cyfarfod y Pwyllgor 
bydd yn anodd iawn i’r Aelod hwnnw gadarnhau'n argyhoeddiadol, pan 
ddaw'r Pwyllgor i wneud penderfyniad, ei fod ef neu hi wedi pwysoli’r 
safbwyntiau yn ofalus. Y camau priodol ar gyfer Aelod o’r fath fyddai 
gwneud datganiad agored, peidio â thrafod na phleidleisio ar y mater. 
Byddai methu â gwneud hynny’n rhoi’r Cyngor mewn perygl o adolygiad 
barnwrol neu gŵyn i’r Ombwdsmon Llywodraeth Leol. 

* Mae ‘yn gyhoeddus’ yn y cyd-destun hwn yn golygu unrhyw sefyllfa lle y 
disgwylir i safbwynt a fynegir dderbyn cylchrediad cyhoeddus ehangach gan 
gynnwys datganiad i’r wasg, mewn llythyr a gyflwynwyd gan yr Aelod i’r 
Adran Gynllunio a Rheoleiddio, neu mewn cyfarfod Cyngor Tref / Cymuned 
(neu un o’i Bwyllgorau). 

6. pwysoli'r holl faterion cynllunio perthnasol yn ofalus cyn gwneud 
penderfyniad. 

7. gwneud penderfyniadau ar seiliau cynllunio yn unig er budd y cyhoedd ac 
nid i ffafrio, neu ymddangos eu bod yn ffafrio, unrhyw unigolyn, cwmni, grŵp 
neu ardal. O ran hynny, er bod gan Aelodau’r Pwyllgor ddyletswydd 
arbennig i etholwyr eu Ward, gan gynnwys y rhai sydd heb bleidleisio 
amdanynt, mae eu dyletswydd gor-redol ar gyfer y gymuned gyfan. 

8. peidio â phenderfynu sut i bleidleisio ar geisiadau yn seiliedig ar ‘chwip’ 
wleidyddol, ond ar rinweddau cynllunio pob achos. (Safbwynt yr 
Ombwdsmon yw y gallai gwneud penderfyniad cynllunio yn destun 
disgyblaeth chwip wleidyddol arwain at gamweinyddu). 

9. sicrhau bod rhesymau dros eu penderfyniadau’n cael eu nodi’n glir 
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Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio sydd hefyd yn Aelodau o Gynghorau Tref 
/ Cymuned 

2.4 Mae aelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned yn darparu cyfle i wrando ar 
safbwyntiau lleol ac nid yw'n achosi gwrthdaro buddiannau ei hunan ar gyfer 
Aelod o’r Pwyllgor Cynllunio ar yr amod ei fod ef/ ei bod hi yn cadw meddwl 
agored nes y cyflwynwyd yr holl dystiolaeth a safbwyntiau yn y Pwyllgor 
Cynllunio. 

2.5 Os yw Aelod yn bresennol yng nghyfarfod Cyngor Tref / Cymuned (neu un 
o’i Bwyllgorau) pan fydd cais / mater cynllunio’n cael ei ystyried, gall ef/hi 
drafod a gofyn cwestiynau, ond ni ddylai fynegi safbwynt o blaid neu yn 
erbyn y cais ac ni ddylent bleidleisio. 

2.6 Os yw Aelod o’r Pwyllgor Cynllunio yn mynegi safbwynt cryf i gefnogi neu 
wrthwynebu cais yng nghyfarfod Cyngor Tref / Cymuned (neu un o’i 
Bwyllgorau), ni ddylai ef/hi gymryd rhan wrth benderfynu ar y cais yn y 
Pwyllgor Cynllunio. 

Aelodau’r Cyngor nad ydynt yn Aelodau Pwyllgor 

2.7 Mae Aelodau nad ydynt yn Aelodau Pwyllgor yn cynrychioli eu Wardiau a’r 
Fwrdeistref Sirol yn ei chyfanrwydd a gallant arfer eu hawl i fynychu'r 
Pwyllgor Cynllunio ac Ymweliadau Safle’r Pwyllgor i siarad ar unrhyw fater 
cynllunio (yn amodol ar ddatgan cysylltiad), ond ni chânt bleidleisio. Nid yw 
Aelodau o’r fath yn gweithredu'r rôl led-farnwrol sydd gan Aelodau'r Pwyllgor, 
ond byddant yn: -

1. ymddwyn yn deg ac yn agored ac osgoi unrhyw gamau a allai arwain at 
argraff o duedd neu ddylanwad gormodol. 

2. osgoi cyswllt cymdeithasol amhriodol gydag ymgeiswyr a’u hasiantau, 
gwrthwynebwyr a phartïon eraill â diddordeb. 

2.8 Gall Aelodau o’r fath fynegi cefnogaeth ar gyfer barn benodol cyn i’r mater 
gael ei ystyried gan y Pwyllgor (neu gan Brif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio o dan bwerau dirprwyol), ond dylent barchu’r ffaith na all 
Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio wneud yr un fath. 

Yr holl aelodau 

2.9 Ni ddylai Aelodau roi pwysau ar Swyddogion i wneud argymhellion penodol 
mewn adroddiadau. 

Swyddogion 

2.10 Mae Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn gwneud penderfyniadau ar 
gyfran o geisiadau cynllunio o dan bwerau dirprwyol ac yn gwneud 
argymhellion ar geisiadau sylweddol a chynhennus a materion cynllunio 
eraill sydd i’w penderfynu gan y Pwyllgor Cynllunio a’r Cyngor. Wrth ystyried 
ceisiadau a chynghori Aelodau a’r cyhoedd ynglŷn â pholisi cynllunio, 
penderfynu ar geisiadau cynllunio, gorfodi a materion cynllunio eraill, bydd y 
Swyddogion Cynllunio yn: -
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1. ymddwyn yn deg ac yn agored ac osgoi unrhyw gamau a allai arwain at 
argraff o duedd. 

2. osgoi cyswllt cymdeithasol amhriodol gydag ymgeiswyr a’u hasiantau, 
gwrthwynebwyr a phartïon eraill â diddordeb. 

3. delio â phob cais / mater cynllunio gyda meddwl agored, gan osgoi 
cysyniadau a wnaed ymlaen llaw. 

4. pwysoli'r holl faterion cynllunio perthnasol yn ofalus 
5. gwneud penderfyniadau ar sail cynllunio yn unig gan ystyried y cynllun 

datblygu ac ystyriaethau atodol eraill. 
6. rhoi cyngor cynllunio proffesiynol, gwrthrychol a chyson 
7. darparu dadansoddiad cynhwysfawr a chywir o faterion cynllunio 
8. rhoi argymhelliad clir 
9. gweithredu penderfyniadau'r Pwyllgor 

2.11 Mae Swyddogion Cyfreithiol y Cyngor yn cynghori Aelodau ar faterion 
cyfreithiol a gweithdrefnau. Wrth wneud hynny, mae'n rhaid iddynt: -

1. ymddwyn yn deg ac yn agored ac osgoi unrhyw gamau a allai arwain at 
argraff o duedd. 

2. osgoi cyswllt cymdeithasol amhriodol gydag ymgeiswyr a’u hasiantau, 
gwrthwynebwyr a phartïon eraill â diddordeb. 

3. rhoi cyngor proffesiynol, gwrthrychol a chyson 
4. gweithredu penderfyniadau'r Pwyllgor cyn belled ag y byddent yn 

ymwneud â chwblhau unrhyw gytundeb cyfreithiol, sefydliad / achosion 
amddiffyniad ac ati. 

3. TRAFODAETHAU CYN CYFLWYNO CAIS / PENDERFYNIAD A GORFODI 

3.1 Mae trafod yn hanfodol yn y broses gynllunio gan ei fod yn gallu darparu 
gwelliannau sy’n gallu golygu bod cais yn dderbyniol neu ddatrys problemau. 

3.2 Fel arfer bydd trafodaethau o’r fath yn cael eu cynnal ar lefel swyddog a 
bydd yr Aelodau, pan fo modd, yn atgyfeirio ceisiadau ar gyfer cyngor o’r fath 
i’r Swyddogion. Os bydd Aelodau’n rhan o drafodaethau o’r fath dylent 
egluro bod eu safbwyntiau’n bersonol ac yn rhai dros dro ac efallai y byddant 
yn dymuno gwneud cofnod o’r drafodaeth. 

3.3 Bydd pob Swyddog sy’n cymryd rhan mewn trafodaethau o’r fath yn: 

1. egluro'n glir ai nhw yw’r sawl sy’n gwneud y penderfyniad ai peidio at 
ddibenion y cais /mater dan sylw. 

2. egluro mai dim ond safbwyntiau personol a thros dro y gellir eu mynegi 
ac na fyddent yn ymrwymo’r Cyngor i wneud penderfyniad penodol wrth 
lunio penderfyniad ynglŷn â chais. 

3. mynegi safbwyntiau yng nghyd-destun y cynllun datblygu ac ystyriaethau 
cynllunio eraill. 

4. bod yn gyson wrth ddehongli polisïau cynllunio 
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5. cynghori ymgeiswyr a chymdogion / gwrthwynebwyr ynglŷn â materion 
trefniadol 

3.4 O bryd i’w gilydd bydd pobl leol neu Gynghorau Cymuned / Tref yn trefnu 
cyfarfodydd cyhoeddus i drafod cais cyfredol a gallant wahodd ymgeiswyr, 
Aelodau a Swyddogion i fynychu'r cyfarfod. 
O ystyried yr angen i osgoi rhag-benderfynu, bydd Aelodau’r Pwyllgor a 
Swyddogion sy’n mynychu cyfarfodydd o’r fath yn eu defnyddio i ganfod 
ffeithiau; nid i fynegi barn o blaid neu yn erbyn y cynnig a byddant yn 
ymddwyn yn unol â Pharagraffau 2.2 i 2.6 a 3.3 uchod. 

4. LOBÏO AELOD O’R PWYLLGOR CYNLLUNIO 

4.1 Mae’n rhan gyfreithlon o’r broses gynllunio bod ymgeiswyr, cymdogion, 
Aelodau nad ydynt yn Aelodau Pwyllgor a phartïon eraill â diddordeb yn 
cysylltu ag Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio. Gall y trafodaethau hyn gynorthwyo 
Aelodau i ddeall y materion a’r pryderon. Fel y nodwyd yn Nhrydydd 
Adroddiad Pwyllgor Nolan: “it is essential for the proper operation of the 
Planning system that local concerns are adequately ventilated” 

4.2 Wrth ymateb i'r dulliau hyn, bydd Aelodau’r Pwyllgor yn dilyn y 9 egwyddor a 
amlinellwyd ym Mharagraff 2.3 uchod ac efallai y byddant yn dymuno cadw 
cofnod o’r drafodaeth, ond hefyd byddant yn: -

1. egluro’r sefyllfa wrthdrawiadol y maent ynddi o bosib os ydynt yn 
mynegi barn ynglŷn â chynnig cyn ystyried y cais yn y Pwyllgor / gan 
Brif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio. 

2. egluro’r gweithdrefnau ar gyfer cyflwyno sylwadau; y system ddewisol 
sy'n caniatáu i'r cyhoedd siarad yn y Pwyllgor, pe bai’r cais yn cael ei 
gyflwyno i’r Pwyllgor i wneud penderfyniad yn ei gylch, ac y bydd y 
penderfyniad yn cael ei wneud ar ôl ystyried yr holl rwymedigaethau 
cynllunio perthnasol. 

3. egluro’r mathau o faterion cynllunio y gall y Cyngor eu hystyried. 
4. adrodd am faterion a godwyd i Swyddogion neu atgyfeirio’r cyhoedd i’r 

Swyddogion er mwyn iddynt ystyried eu safbwyntiau 
5. cynghori’r cyhoedd i gysylltu ag Aelodau nad ydynt yn Aelodau 

Pwyllgor a allai gynrychioli safbwyntiau lleol gyda llai o gyfyngiadau. 

5. CEISIADAU CYNLLUNIO A GYFLWYNIR GAN AELODAU, CYNGHORAU 
CYMUNED / TREF A SWYDDOGION 

5.1 Bydd Ceisiadau Cynllunio a gyflwynir gan neu ar ran Aelodau neu 
Swyddogion a gyflogir yng Nghyfarwyddiaeth Cynllunio a Rheoleiddio neu 
eu perthnasau agos* lle bo’n hysbys, yn cael eu penderfynu gan y Pwyllgor 
Cynllunio ac nid gan Brif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio o dan bwerau 
dirprwyol. Bydd hyn hefyd yn berthnasol pan fydd Aelod neu Swyddog yn 
gweithredu fel asiant ar ran parti arall. (*Diffinnir 'perthynas agos’ fel priod, 
partner, rhiant, plentyn, brawd neu chwaer). 
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5.2 Bydd yr Aelod yr effeithir arnynt yn datgan cysylltiad ac ni fyddant yn cymryd 
rhan yn y penderfyniad. 

5.3 Ni fydd y swyddog yr effeithir arnynt yn cymryd rhan yn y penderfyniad. 

5.4 Pan fydd Cyngor Cymuned / Tref yn cyflwyno cais cynllunio, dylai Aelodau'r 
Cyngor Bwrdeistref Sirol sydd hefyd yn Aelodau o’r Cyngor Cymuned / Tref 
ddatgan cysylltiad ac ni ddylent bleidleisio ar y cais pe bai’n cael ei gyflwyno 
i’r Pwyllgor i wneud penderfyniad yn ei gylch. 

6 ADRODDIADAU SWYDDOGION I’R PWYLLGOR CYNLLUNIO 

6.1 Bydd yr holl faterion Cynllunio sy’n cael eu hystyried gan y Pwyllgor 
Cynllunio yn destun adroddiadau ysgrifenedig llawn gan Brif Swyddog 
Cynllunio a Rheoleiddio (neu, yn achos materion cyfreithiol, Prif Swyddog 
Llywodraethu Chwsmeriaid) gan ymgorffori eu hargymhellion. Bydd 
adroddiadau o’r fath yn gynhwysfawr, ond yn gryno o ran nodi’r materion 
cynllunio (neu gyfreithiol) allweddol y dylid eu hystyried (o ran 
darpariaethau’r cynllun datblygu a rhwymedigaethau cynllunio eraill), 
cynnwys unrhyw sylwadau a dderbyniwyd ac unrhyw hanes cynllunio 
perthnasol. 

7 SIARAD CYHOEDDUS YN Y PWYLLGOR CYNLLUNIO 

Hawl i Siarad 

7.1 Mae’n rhaid i’r cais cynllunio dan sylw fod ar raglen cyfarfod y Pwyllgor 
Cynllunio dan sylw. 
Ni chaniateir siarad cyhoeddus mewn 

 Cyfarfodydd Pwyllgor os yw’r cais wedi’i drafod mewn cyfarfod blaenorol, 
ond wedi’i ohirio 

 Ymweliadau safle’r pwyllgor, oni bai ei fod ar gais y Cadeirydd er mwyn 
egluro materion ffeithiol 

 Cyfarfodydd Pwyllgor a drefnwyd i benderfynu ar geisiadau yn dilyn 
ymweliadau safle 

7.2 Gall yr ymgeiswyr (neu eu hasiant) a'r gwrthwynebwyr (neu eu hasiant) 
siarad ac nid oes unrhyw feini prawf cymhwyso heblaw cydymffurfio â 
gweithdrefn y Cyngor ynghlwm fel Atodiad 1. 

7.3 Fel arfer, dim ond un person all siarad ‘o blaid’ ac un person all siarad ‘yn 
erbyn’ cais. Mewn achosion eithriadol iawn gall Cadeirydd y Pwyllgor arfer 
eu disgresiwn i ganiatáu un siaradwr ychwanegol ar bob ‘ochr’. Gellir arfer y 
disgresiwn hwn fel arfer ar gyfer ceisiadau mawr pan fo gwahaniaethau 
sylweddol o ran safbwyntiau o fewn un ‘ochr’ (e.e. dau berson yn siarad yn 
erbyn cais ar gyfer archfarchnad fawr pan fydd un yn cynrychioli safbwyntiau 
adwerthwyr a’r llall yn cynrychioli safbwyntiau preswylwyr lleol). Mewn 
achosion o’r fath caniateir 2 siaradwr ar gyfer ‘yr ochr arall’ neu ddwbl yr 
amser arferol, os ydynt yn dymuno ei ddefnyddio. 
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7.4 Gall unrhyw un sy’n gofyn am gael siarad ganiatáu i’r Cyngor roi eu henw a’u 
rhif cyswllt i bobl eraill (o’r un safbwynt) sy’n dymuno siarad er mwyn iddynt 
gytuno ar siaradwr, y materion i’w codi ac ati. Os na allant gytuno, yr 
unigolyn cyntaf a hysbysodd y Cyngor o’u bwriad i siarad fydd yn cael eu 
dewis i siarad fel arfer. 

7.5 Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau i siarad i’r Rheolwr Gweinyddol yn yr Adran 
Gynllunio a Rheoleiddio cyn y terfyn amser a nodwyd yn y llythyrau hysbysu 
a anfonwyd at yr ymgeiswyr a’r cymdogion a’u cyhoeddi ar y wefan (ar hyn o 
bryd 4.30pm y Dydd Gwener cyn y Pwyllgor). 

Amser i Siarad 

7.6 Caniateir i’r siaradwyr gael hyd at 3 munud i gyfarch y Pwyllgor. 

Cymorthyddion Gweledol  

7.7 Ni chaiff siaradwr ddosbarthu nac arddangos deunydd ysgrifenedig yng 
nghyfarfod y Pwyllgor. Dylai unrhyw sylwadau ysgrifenedig gael eu cyflwyno 
i’r Cyngor yn ystod y cyfnod cyhoeddusrwydd statudol a chânt eu crynhoi yn 
adroddiad y Swyddog. 

Gweithdrefn 

7.8 Disgrifir y weithdrefn ar gyfer siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor yn Atodiad 1. 

8 ARCHWILIADAU SAFLE’R PWYLLGOR CYNLLUNIO 

Diben Archwiliadau Safle’r Pwyllgor Cynllunio 

8.1 Mae archwiliadau safle’r Pwyllgor yn ymarferion canfod ffeithiau sy’n 
caniatáu i’r Pwyllgor Cynllunio wneud penderfyniad yn seiliedig ar 
wybodaeth na fyddai’n bosib ei chael o ddarllen adroddiad y swyddog ac 
ystyried y safbwyntiau a fynegwyd yn y cyfarfod Pwyllgor gan y partïon â 
diddordeb. 

Ceisiadau am Archwiliadau 

8.2 Cyflwynir ceisiadau gan Aelodau ar gyfer archwiliadau safle i’r Pwyllgor 
Cynllunio gyda’r rhesymau a’r materion yr hoffent i’r Pwyllgor eu harchwilio 
ar y safle. 

Meini Prawf ar gyfer Cytuno i Gynnal Archwiliadau Safle 

8.3 Mae ymweliadau safle yn cynnwys oedi o ran penderfynu ar y ceisiadau dan 
sylw a chostau ychwanegol. Er bod y penderfyniad a ddylid cynnal 
archwiliad yn fater i’r Pwyllgor Cynllunio, bydd yr Aelodau’n sicrhau bod 
ymweliadau o’r fath yn cael eu cynnal pan na all y Pwyllgor wneud 
penderfyniad ar sail gwybodaeth heb weld y safle eu hunain ac y byddai’r 
archwiliad yn darparu buddion sylweddol yn unig. Mae enghreifftiau lle na 
ddylid cynnal ymweliad safle yn cynnwys: 
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1. materion polisi neu faterion o ran egwyddor yw’r mater dan sylw 
2. pan fydd yr Aelod yn anghytuno â’r casgliad yn yr adroddiad yn unig. 

Presenoldeb 

8.4 Bydd Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio yn cynnal yr archwiliadau, ond gall 
Aelodau nad ydynt yn Aelod Pwyllgor fynychu a chyfarch y cyfarfod ar 
faterion o ffaith. 

8.5 Mae gan yr ymgeisydd yr hawl i fod yn bresennol ar y safle, ond ni chânt 
ymuno â’r cyfarfod, heblaw i ateb cwestiynau gan Gadeirydd y Pwyllgor ar 
faterion o ffaith. 

8.6 Nid oes gan y cyhoedd hawl i fod yn bresennol ar y safle, heblaw o 
olygfannau cyhoeddus ac ni chânt annerch y cyfarfod, heblaw i ateb 
cwestiynau Cadeirydd y Pwyllgor ar faterion o ffaith. 

8.7 Gall Aelodau Lleol a’r cyhoedd fynychu’r cyfarfod Pwyllgor Cynllunio sy’n 
dilyn yr archwiliadau safle. 

Ymddygiad 
8.8 Bydd yr archwiliadau’n cael eu cadeirio gan Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio 

(neu yn eu habsenoldeb gan yr Is-gadeirydd) fydd yn sicrhau y cânt eu 
cynnal fel cyfarfod sengl ac yn drefnus. 

8.9 Ni chaiff Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio sy’n mynychu’r archwiliad safle wneud 
sylwadau a fyddai’n creu’r argraff eu bod eisoes wedi llunio safbwynt ar y 
cais. 

8.10 Ni chaiff Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio drafod y cais, heblaw i egluro materion 
o ffaith, ac ni chânt wneud penderfyniad ar y safle. 

8.11 Os bydd Aelod yn ei gweld yn ofynnol ymweld â safle ar eu pennau eu 
hunain (efallai pan nad oedd modd iddynt fynychu archwiliad y Pwyllgor), 
gallant weld y safle o olygfannau cyhoeddus yn unig, ceisio osgoi trafodaeth 
gyda phartïon â diddordeb, ac, os oes trafodaeth, egluro y gwneir 
penderfyniad ar ôl iddo gael ei drafod gan y Pwyllgor ar ôl yr archwiliadau 
safle. 

Gweithdrefn 

8.12 Disgrifir y weithdrefn ar gyfer siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor yn Atodiad 2. 

9 PENDERFYNIADAU’R PWYLLGOR CYNLLUNIO SY’N GROES I 
ARGYMHELLIAD Y SWYDDOG 
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9.1 O bryd i’w gilydd bydd y Pwyllgor yn anghytuno â’r cyngor proffesiynol a 
roddwyd gan y swyddogion ac efallai y byddant yn llunio penderfyniad ar 
gais sy’n groes i’r cyngor hwnnw. Pan fydd hyn yn digwydd bydd Cadeirydd 
y Pwyllgor Cynllunio yn ceisio sicrhau bod yr egwyddorion canlynol yn cael 
eu dilyn:-
1. Bydd yr Aelodau’n mynegi’r rheswm (rhesymau) cynllunio dros eu 

penderfyniad a bydd y rhain yn cael eu cofnodi 
2. Bydd swyddogion yn cael cyfle i egluro i'r Pwyllgor Cynllunio beth yw 

goblygiadau cynllunio a/neu gyfreithiol eu penderfyniad bwriedig cyn 
cadarnhau'r penderfyniad hwnnw. 

3. Pan fydd Pwyllgor yn dymuno ychwanegu neu addasu 
amodau/rhesymau neu atodi rhwymedigaeth cynllunio rhoddir cyfle i’r 
Swyddogion egluro’r goblygiadau cynllunio a /neu gyfreithiol cyn 
cadarnhau’r penderfyniad hwnnw. 

10 APELIADAU YN ERBYN PENDERFYNIADAU’R CYNGOR 

10.1 Bydd swyddogion yn trefnu ac yn ymddangos fel tystion cyffredinol mewn 
apeliadau cynllunio ac achosion eraill ar ran y Cyngor. Mewn rhai 
amgylchiadau, efallai y bydd yn ofynnol penodi ymgynghorwyr i ymddangos 
ar ran y Cyngor. 

10.2 Wrth roi tystiolaeth bydd Swyddogion yn cyflwyno’r achos gorau posibl ar ran 
y Cyngor wrth gydymffurfio â Chod Ymddygiad Proffesiynol RTPI*. 

10.3 Mewn achosion pan fydd apêl yn erbyn penderfyniad y mae’r Pwyllgor wedi’i 
wneud yn groes i argymhelliad y Swyddog, efallai y gall y swyddog achos 
cynllunio roi tystiolaeth, ond mewn rhai achosion, bydd swyddog neu 
ymgynghorwyr eraill yn cael eu cyflogi os bydd Prif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio o’r farn y gallai safbwyntiau a nodwyd gan y swyddog achos yn 
flaenorol eu rhwystro rhag cyflwyno achos llawn. 

10.4 Mae gan Aelodau rôl bwysig i’w chwarae mewn apeliadau ac efallai, o fewn 
terfynau amser penodedig, y gallant wneud sylwadau ysgrifenedig i’r 
arolygydd ac efallai y gallant ymddangos mewn Gwrandawiadau Anffurfiol 
neu fel tyst mewn Ymchwiliad. Wrth wneud hynny dylent nodi a ydynt yn 
gweithredu yn eu rôl fel Cynghorydd Lleol, neu, mewn eithriad, yn cynrychioli 
achos y Cyngor. 

10.5 Bydd Swyddogion yn cefnogi Aelodau sy’n dymuno mynychu’r apêl a/neu 
wneud sylwadau a’u cynghori ynglŷn â pharatoi a darparu tystiolaeth. 

* Mae Cod Ymarfer Proffesiynol Sefydliad Cynllunio Tref Brenhinol yn ei 
gwneud yn ofynnol, ymysg pethau eraill, nad yw’r Swyddogion Cynllunio sy’n 
aelodau o’r Sefydliad yn cyflwyno datganiadau sydd i bob golwg yn safbwynt 
eu hunain, ond sy’n groes i’w gwir safbwynt broffesiynol. 

11 HYFFORDDIANT AELODAU 

11.1 Mae’r Cyngor wedi penderfynu y bydd Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio yn 
ymgymryd â hyfforddiant a bod y cyfle hwn yn cael ei gynnig i’r holl Aelodau. 
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11.2 Bydd Aelodau’n cael cynnig hyfforddiant craidd o fewn tri mis o’u penodi i’r 
Pwyllgor. Bydd hyn ar ffurf 2 sesiwn undydd yn ymdrin â gweithdrefnau 
cynllunio, y cynllun datblygu ac ystyriaethau cynllunio sylweddol, uniondeb a 
thestunau eraill sy’n cael eu penderfynu o bryd i’w gilydd gan Swyddogion 
mewn ymgynghoriad â’r Aelodau. 

11.3 Bydd hyfforddiant arall ar gael ar ffurf sesiynau ychwanegol, cyflwyniadau 
byr i’r Pwyllgor a dosbarthu nodiadau briffio. 
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______________________________ 

ATODIAD 1 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM 

PROTOCOL AR SIARAD CYHOEDDUS YN Y PWYLLGOR CYNLLUNIO 

MEHEFIN 2015 
1. CYFLWYNIAD 

1.1 Mae’r protocol hwn yn egluro’r weithdrefn er mwyn i’r cyhoedd allu cyfarch y 
Pwyllgor Cynllunio. Ni all y cyhoedd gyfarch y Pwyllgor fel mater o hawl, ond 
yn ôl disgresiwn Cadeirydd y Pwyllgor ac yn unol â Chod Ymarfer Cynllunio’r 
Cyngor a’r weithdrefn a nodwyd isod. 

2. Y WEITHDREFN 

Hysbysiad i'r Cyhoedd Cyn y Pwyllgor 

2.1 Mae llythyrau’r Cyngor yn cydnabod eu bod wedi derbyn ceisiadau ac yn 
hysbysu’r cymdogion o’r ceisiadau yn cynnwys nodyn yn egluro sut y gellir 
gwneud sylwadau ac yn crynhoi’r weithdrefn er mwyn i’r cyhoedd siarad yn y 
Pwyllgor. Mae'r nodyn hefyd yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor. 

2.2 Mae’n rhaid i unigolion ysgrifennu, e-bostio neu ffonio’r Rheolwr 
Gweinyddol yn yr Adran Gynllunio a Rheoleiddio i fynegi eu dymuniad i 
siarad neu gael eu hysbysu os yw’r cais yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor er 
mwyn iddynt ddewis a ydynt am siarad yn hwyrach. Naill ffordd neu’r llall, 
bydd y Rheolwr Gweinyddol yn eu cynghori efallai na fydd y cais yn cael ei 
benderfynu gan y Pwyllgor, oni bai y gwneir sylwadau sy'n groes i 
argymhelliad arfaethedig y Swyddogion Cynllunio, ond os yw’n cael ei 
atgyfeirio i’r Pwyllgor byddant yn eu ffonio / ysgrifennu atynt/ gyrru e-bost. 

2.3 Mae’n rhaid cyflwyno cais i siarad cyn y terfyn amser a nodwyd ar yr 
hysbysiad i ymgeiswyr a chymdogion ac sy'n cael ei gyhoeddi ar wefan y 
Cyngor. Ar hyn o bryd, y terfyn amser yw 4.30pm y dydd Gwener cyn y 
cyfarfod Pwyllgor, ond gallant newid dros amser. Os derbynnir cais i siarad 
ar ôl y terfyn amser, bydd y Rheolwr Gweinyddol yn ei gwneud yn glir i’r 
aelod o’r cyhoedd y gallai Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio arfer eu disgresiwn 
i ganiatáu iddynt siarad, ond na fydd modd cadarnhau hyn tan yn union cyn 
y cyfarfod Pwyllgor (ar ôl cadarnhad gan y Cadeirydd yng nghyfarfod Briffio 
cyn y Pwyllgor) ac y dylent ofyn i'r Clerc Pwyllgor wrth fynychu’r Cyfarfod 
Pwyllgor. 

2.4 Mae’n rhaid i unigolion sy'n dymuno siarad ganiatáu i’r Cyngor roi eu henw 
a’u rhif ffôn i eraill â’r un safbwynt sydd hefyd yn gwneud cais i siarad. Mae 
hyn yn eu galluogi i gytuno pwy fydd yn siarad ar y noson a’r materion i’w 
codi, ond os nad ydynt yn cytuno, y sawl a gyflwynodd y cais gyntaf fydd fel 
arfer yn cael eu caniatáu i wneud hynny. Byddwn hefyd yn gofyn i’r siaradwr 
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pwy y maent yn eu cynrychioli er mwyn nodi hyn ar yr adroddiad i’r Pwyllgor 
(e.e. ymgeisydd, asiant, cymydog yn cynrychioli’r gymuned). 

2.5 Os bydd ail unigolyn yn cysylltu â’r Cyngor i siarad yn y pwyllgor, bydd y 
Rheolwr Gweinyddol yn eu hysbysu bod y Cyngor eisoes wedi derbyn cais 
ac yn rhoi enw a rhif ffôn yr unigolyn dan sylw iddynt er mwyn iddynt allu 
trafod cynnwys ac ati. Cedwir enw’r ail unigolyn rhag ofn y bydd yr unigolyn 
cyntaf yn penderfynu nad ydynt eisiau siarad mwyach. 

2.6 Mae’r Rheolwr Gweinyddol yn cofnodi ceisiadau i siarad ar gronfa ddata. 

2.7 Os bydd cais yn cael ei benderfynu gan Brif Swyddog Cynllunio a 
Rheoleiddio o dan bwerau dirprwyol mae’r Rheolwr Gweinyddol yn ffonio 
neu anfon e-bost at y ‘siaradwr’ i’w hysbysu o’r penderfyniad. 

2.8 Pan fydd y Rheolwr Cynllunio yn trefnu eitem ceisiadau cynllunio ar Raglen 
y Pwyllgor byddant yn cysylltu â'r unigolyn cyntaf ar y rhestr a fynegodd 
ddiddordeb mewn siarad, ac yn eu hysbysu ynglŷn â'r canlynol: 

 yr argymhelliad 

 lle y gellir arolygu’r adroddiad 
 trefniadau ar gyfer mynychu’r Pwyllgor (e.e. lleoliad, parcio, mynediad i bobl 

anabl, angen adrodd i'r Clerc Pwyllgor rhwng 3.30 a 3.45 pm). 

 nad oes angen ailadrodd y pwyntiau a nodwyd yn y sylwadau ysgrifenedig 

Os nad yw’r unigolyn cyntaf ar y rhestr yn dymuno siarad bydd y Rheolwr 
Gweinyddol yn cysylltu â’r ail unigolyn. 

Rhaglen y Pwyllgor 

2.9 Bydd Rhaglen y Pwyllgor yn dilyn y drefn ganlynol fel nad oes yn rhaid i’r 
siaradwyr eistedd trwy’r rhaglen gyfan: 

1. ymddiheuriadau 
2. cofnodion 
3. Ceisiadau Cynllunio 
4. eitemau eraill i'w penderfynu 
5. eitemau eraill er gwybodaeth 

Diwrnod y Pwyllgor 

2.10 Ar ddiwrnod y Pwyllgor, bydd y Rheolwr Rheoli Cynllunio yn paratoi 
Adendwm i’r Adroddiad sydd, yn ogystal â rhestru gwybodaeth a sylwadau a 
dderbyniwyd ers paratoi’r rhaglen, yn rhestru’r ceisiadau sydd â siaradwyr ar 
eu cyfer. Mae’r Adendwm yn aildrefnu’r rhaglen ar y noson er mwyn i’r 
ceisiadau â ‘siaradwyr’ gael eu cyflwyno yn gyntaf. 

2.11 Mae'r Rheolwr Rheoli Cynllunio yn hysbysu Aelodau’r Ward o unrhyw 
fwriad i newid argymhelliad. 
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2.12 Mae’r Rheolwr Rheoli Adeiladu yn argraffu'r Adendwm i’w gasglu gan y 
Clerc Pwyllgor erbyn 1.30pm ar ddiwrnod y Pwyllgor. 

2.13 Mae’r Clerc Pwyllgor yn dod â’r Adendwm i’r Cyfarfod Briffio Cyn y 
Pwyllgor. 

2.14 Mae Swyddogion Gweinyddol Cynllunio yn gosod copïau o’r Adendwm yn 
ardaloedd eistedd yr Aelodau a’r cyhoedd pan fyddant yn dod â ffeiliau 
ceisiadau i’r Ystafell Bwyllgor. 

Cyfarfod Briffio’r Cadeirydd / Is-gadeirydd Cyn y Pwyllgor 

2.15 Mae’r Cadeirydd yn ystyried ceisiadau i siarad sy’n hwyr. 
Fel arfer byddant yn arfer eu disgresiwn i ganiatáu siaradwr dim ond pan 
fydd siaradwr ar yr ‘ochr arall’ eisoes. Fel arall byddai’n annheg ar gyfer y 
rhai nad ydynt yn bresennol gan eu bod yn ymwybodol nad oes unrhyw un 
wedi gofyn am gael siarad. 

Cyn dechrau’r Cyfarfod 

2.16 Am 3.30 p.m. (hyd at 3.45pm), bydd y Clerc Pwyllgor yn cyfarch y 
siaradwyr, yn egluro y bydd y Cadeirydd yn eu galw ymlaen i siarad, ble i 
eistedd, fod ganddynt 3 munud ac y bydd y Cadeirydd yn gofyn iddynt 
ddychwelyd i’w sedd oni bai fod gan yr Aelodau gwestiynau iddynt. 

2.17 Os bydd unrhyw un yn gofyn i gael siarad nad ydynt wedi’u rhestru yn yr 
Adendwm, bydd y Clerc Pwyllgor yn egluro efallai ei bod yn rhy hwyr, ond y 
byddant yn gofyn i’r Cadeirydd. 

2.18 Efallai y bydd rhai yn egluro eu bod yn siarad yn lle'r unigolyn sydd wedi’u 
rhestru yn yr Adendwm a bod y Clerc Pwyllgor yn nodi'r rhain ar yr 
Adendwm. Mae’n annhebyg y bydd dadleuon ynglŷn â hyn, ond os oes, 
bydd yr unigolyn a enwyd yn yr Adendwm yn cael eu galw ymlaen i siarad. 

2.19 Mae’r Clerc Pwyllgor yn hysbysu’r Cadeirydd trwy roi fersiwn o’r Adendwm 
i’r Adroddiad wedi’i farcio iddynt . 

2.20 Mae’r Cadeirydd yn nodi a ydynt am ganiatáu’r siaradwyr hwyr. 

2.21 Mae’r Clerc Pwyllgor yn hysbysu’r siaradwr hwyr o benderfyniad y 
Cadeirydd. 

Rheoli’r Cyfarfod Pwyllgor 

2.23 Mae’r Cadeirydd yn croesawu’r cyhoedd ac yn egluro ar ôl ystyried y 
cofnodion, y bydd yr eitemau sydd â siaradwyr yn cael eu cyflwyno yn 
gyntaf. Bydd yn cyfeirio pobl at yr Adendwm, sy’n dangos y drefn 
ddiwygiedig ac yn cynghori y bydd y rhaglen yn parhau â’r drefn wreiddiol ar 
ôl trafod yr eitemau hyn. 

S 13 

13 



 
 

        
            

  
 

        
         

 
 

     
            

    
 

 

          
   

 
 

           
        

         
      

       
 

 

          
    

  
 

        
  

 

            
           

       
  

     
          

  
 

       
         

        
 

          
 

      
 

         
 
 
 

2.24 Os oes cais mawr iawn fel arfer bydd y Cadeirydd yn ymdrin â’r mater hwn 
yn gyntaf, hyd yn oed cyn y cofnodion, er mwyn caniatáu i’r cyhoedd adael a 
gwneud gweddill y cyfarfod yn fwy hylaw. 

2.25 Mae’r Cadeirydd yn rhoi gwybod i’r cyhoedd bod Aelodau’r Ward yn yr 
ystafell. Mae’r cyhoeddiad hwn yn dangos i’r cyhoedd y gwahanol rolau 
sydd gan yr Aelodau yn y cyfarfod. 

2.26 Mae’r Cadeirydd yn galw’r siaradwr cyntaf yn erbyn y cais ymlaen. 
Mae’r siaradwr yn eistedd wrth y prif fwrdd gyda’r microffon. Ni chaniateir i’r 
siaradwr ddosbarthu deunydd ysgrifenedig, dal hysbyslen ac ati na 
defnyddio fideos. 

2.27 Unwaith y bydd y siaradwr yn dechrau siarad, mae'r Clerc Pwyllgor yn 
dechrau cloc sy’n gwneud sŵn ‘bîp’ y gall yr ystafell ei gyd ei glywed. 
Unwaith y bydd y 3 munud i ben bydd sŵn ‘bîp’ arall. 

2.28 Os yw’r siaradwr yn cymryd mwy na 3 munud fel arfer bydd y Cadeirydd yn 
aros iddynt orffen eu brawddeg ac yna’n dweud yn garedig rhywbeth tebyg i 
“Mae’n ddrwg gennyf i ond mae eich 3 munud ar ben”. Nid yw’n caniatáu 
mwy o amser er lles tegwch, ond os ydynt yn ymddangos yn anghyfarwydd 
â’r broses gall ganiatáu ambell eiliad ychwanegol ac yna caniatáu i’r 
siaradwr ‘o blaid’ y cynnig i gael estyniad amser tebyg. 

2.29 O bryd i’w gilydd efallai y bydd Aelodau Pwyllgor yn gofyn cwestiwn i'r 
siaradwr drwy’r Cadeirydd, ond ni chaniateir i’r siaradwyr ddechrau 
trafodaeth gyda’r Aelodau. 

2.30 Mae’r Cadeirydd yn gofyn i’r siaradwr ddychwelyd i'w sedd cyn gwahodd y 
siaradwr ‘o blaid’ y cais i’r microffon. 

2.31 Os nad yw un o’r siaradwyr yn cyrraedd a bod y siaradwr sy’n weddill o blaid 
argymhelliad y swyddogion ac nad oes Aelod Ward sy’n dymuno siarad, gall 
Aelod Pwyllgor ofyn am gael cynnig yr argymhelliad ac os cymeradwyir y 
cais heb drafodaeth, yna ni wahoddir y siaradwr i siarad. 
Fodd bynnag, os bydd Aelod Ward yn dymuno siarad neu fod Aelodau eisiau 
gofyn cwestiynau neu drafod y cais, bydd y Cadeirydd yn gwahodd y 
siaradwr i siarad yn gyntaf. 

2.32 Mae’r Cadeirydd yn gwahodd Aelodau nad ydynt yn aelodau Pwyllgor i siarad ar ôl 
y cyhoedd / ymgeisydd, ond cyn y drafodaeth gan y Pwyllgor. 
Mae’r Aelodau hyn yn dod at y microffon a ddefnyddiwyd gan y cyhoedd. 

2.33 Mae’r cais yn cael ei drafod yn y dull arferol. 

2.34 Mae’r Cadeirydd yn adrodd y penderfyniad i’r cyhoedd. 

2.35 Mae’r Clerc Pwyllgor yn cofnodi pwy siaradodd yn y Pwyllgor. 
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Dychwelyd at y Brif Raglen 

2.36 Pan fydd yr eitemau gyda siaradwyr wedi dod i ben bydd y rhaglen arferol yn 
parhau. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol bod rhestr o’r rhifau tudalen sydd wedi’u 
trafod yn cael eu marcio wrth i’r cyfarfod fynd yn ei flaen er mwyn llenwi’r bylchau. 
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ATODIAD 2 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM 
PROTOCOL ARCHWILIADAU SAFLE’R PWYLLGOR CYNLLUNIO 

MAI 2003 

1. CYFLWYNIAD 

1.1 Mae’r protocol hwn yn egluro’r weithdrefn ar gyfer cynnal archwiliadau safle’r 
Pwyllgor Cynllunio. 

2. GWEITHDREFN 

2.1 Bydd yr holl Aelodau Cyngor yn cael eu hysbysu ynglŷn ag archwiliadau 
safle. 

2.2 Bydd yr ymgeisydd yn cael eu hysbysu i hwyluso mynediad i’r safle. 

2.3 Bydd rhestr o ymweliadau safle ac amseroedd yn cael eu cyhoeddi yn unol 
â’r trefniadau arferol a’r gofynion statudol ar gyfer cyfarfodydd Pwyllgor. 

2.4 Bydd y Cadeirydd (neu’r Is-gadeirydd yn ei absenoldeb) yn galw’r cyfarfod i 
drefn. 

2.5 Bydd y Swyddog Cynllunio’n darparu crynodeb byr o’r cais a’r materion 
cynllunio ar ddechrau pob archwiliad. 

2.6 Caniateir i Aelodau nad ydynt yn Aelodau Pwyllgor i annerch y Pwyllgor ar 
faterion o ffaith. 

2.7 Ni chaniateir i’r ymgeisydd a’r cymdogion i annerch y Pwyllgor yn ystod yr 
archwiliad, ond efallai y bydd y Cadeirydd yn gofyn iddynt egluro materion o 
ffaith. 

2.8 Ni fydd y Pwyllgor Cynllunio’n trafod y cais nac yn gwneud penderfyniad ar y 
safle, ond gallant, drwy’r Cadeirydd, ofyn cwestiynau i’r swyddogion, 
ymgeisydd neu’r cyhoedd i egluro materion o ffaith.Bydd unrhyw gwestiynau 
o’r fath a ofynnir i’r ymgeisydd neu’r cyhoedd yn cael eu gofyn er mwyn 
iddynt gael eu clywed gan y naill ochr a’r llall. 

2.9 Bydd y Pwyllgor Cynllunio’n ymgynnull ar ôl yr archwiliad olaf yn Neuadd y 
Dref i wneud penderfyniad lle y bydd gan yr Aelodau'r holl wybodaeth 
ofynnol o’u blaen er mwyn gallu gwneud penderfyniad ar sail gwybodaeth a 
bydd cyfle i’r holl bartïon fod yn bresennol. 
Gall Aelodau Lleol annerch y Pwyllgor, ond ni chaniateir i’r ymgeisydd na’r 
cymdogion siarad. 
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ADRAN 20 

Cod Ymddygiad Gweithwyr 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
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CYNNWYS 

1. Cyflwyniad 
2. Egwyddorion Cyffredinol 
3. Atebolrwydd 
4. Cydraddoldeb 
5. Safonau ac Agwedd 
6. Cyfrinachedd a Datgelu Gwybodaeth 
7. Cyfyngiad Gwleidyddol neu Niwtraliaeth Wleidyddol 
8. Perthnasau gydag Aelodau, Contractwyr, y Cyhoedd a Gweithwyr Eraill 
9. Penodiadau a Materion Cyflogaeth Allanol 
10. Ymrwymiadau Allanol 
11. Cysylltiadau Personol 
12. Rheoliadau Ariannol 
13. Stiwardiaeth 
14. Gweithdrefnau Tendro 
15. Llygredd a Llwgrwobrwyo 
16. Rhoddion a Lletygarwch 
17. Nawdd – Rhoi a Derbyn 
18. Rhannu Pryderon 
19. Ymchwiliad gan y Swyddog Monitro 
20. Polisi a Gweithdrefn Ddisgyblu, Gweithdrefnau Cwynion ac Amodau 

Gwasanaeth 
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1. CYFLWYNIAD 

1.1 Wedi’i amlinellu isod y mae’r Cod Ymddygiad (y Cod) sydd wedi’i ymgorffori yn ôl y 
gyfraith yn nhelerau ac amodau cyflogaeth pob un o weithiwr y Cyngor (ac eithrio 
athrawon). Mae hwn yn seiliedig ar God Ymddygiad Statudol Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru. 

1.2 Mae'r Cod yn cynnwys y Cod Statudol yn ogystal â safonau ychwanegol sy’n 
ddisgwyliedig gan holl weithwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nod y Cod yw 
amlinellu’r gofynion ar gyfer gweithwyr sy’n helpu cynnal a gwella safonau ac 
amddiffyn gweithwyr rhag camddealltwriaeth neu feirniadaeth ac mae wedi ei 
gynllunio i ddarparu canllawiau clir i gynorthwyo gweithwyr yn eu gwaith o ddydd i 
ddydd. Dyma’r safonau gofynnol a ddylai fod yn berthnasol. 

1.3 Bydd rhai o’r darpariaethau’n effeithio ar weithwyr uwch, rheolwyr a gweithwyr 
proffesiynol yn fwy nag eraill. Mae'r Cod, fodd bynnag, yn cynnwys pob gweithiwr 
sydd â chontract cyflogaeth gyda'r Cyngor, gan gynnwys deiliaid swyddi fel 
cofrestrwyr. 

2. EGWYDDORION CYFFREDINOL 

2.1 Mae hawl gan y cyhoedd i ddisgwyl y safonau ymddygiad uchaf oddi wrth bob 
gweithiwr. Swyddogaeth gweithwyr o’r fath yw gwasanaethu'r Cyngor o safbwynt rhoi 
cyngor, gweithredu ei bolisïau, a darparu gwasanaethau i'r gymuned leol. Wrth 
gyflawni eu dyletswyddau, rhaid iddynt weithredu yn gywir, yn onest, yn ddiduedd ac 
yn wrthrychol. 

2.2 Mae'r Cod yn nodi'r safonau a ddisgwylir gan weithwyr ac yn darparu fframwaith a 
fydd yn helpu i hyrwyddo arfer gorau. Dylid cyfeirio hefyd at Saith Egwyddor Bywyd 
Cyhoeddus Nolan. Mae'n ofynnol i bob un o weithwyr y Cyngor gadw at a chynnal 
safonau’r Cod a holl bolisïau a gweithdrefnau'r Cyngor. Bydd methu â gwneud hynny 
yn fater difrifol a allai arwain at gamau disgyblu, gan gynnwys diswyddo. 

2.3 Felly, dylai pob gweithiwr ddarllen y ddogfen yn ofalus ac, os ydynt yn ansicr 
ynghylch unrhyw agwedd ar ei gynnwys, dylent gysylltu â'u rheolwr neu oruchwyliwr 
uniongyrchol. 

3. ATEBOLRWYDD 

3.1 Mae gweithwyr yn gweithio i'r Cyngor ac yn gwasanaethu'r Cyngor cyfan. Mae 
gweithwyr yn atebol i, ac mae arnynt ddyletswydd i'r Cyngor. Mae’n rhaid iddynt 
weithredu yn unol â’r egwyddorion a nodwyd yn y Cod hwn, gan gydnabod 
dyletswydd holl weithwyr y sector cyhoeddus i gyflawni swyddogaethau cyhoeddus 
yn rhesymol ac yn unol â’r gyfraith. 

3.2 Mae'n bwysig i weithwyr gydnabod yr hyn sy'n cymell y Cyngor, sut y bydd y Cyngor 
yn darparu’r gwasanaethau a sut mae'r Cyngor yn disgwyl i weithwyr ymddwyn fel 
sefydliad. 

Dyma werthoedd y Cyngor a disgwylir i’r rhain gael eu dangos trwy ymddygiad y 
gweithwyr. 
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Ymddiriedaeth – dweud beth fyddwch chi’n ei wneud, gwneud hynny, a rhoi 
gwybod i bobl beth rydych wedi’i wneud; 

Parch – gwerthfawrogi ac ystyried y bobl a’r cymunedau rydym yn 
gweithio gyda nhw 

Arloesi – yr uchelgais a’r brwdfrydedd i greu a gwneud Wrecsam i fod y 
gorau; 

Hyblygrwydd – y gallu i addasu i newidiadau a chreu hinsawdd newydd i 
gyflawni canlyniadau; 

Uniondeb – hyder mewn pobl i gyflawni. Atebolrwydd ar y lefel gywir; 
Ymrwymiad – ymroddiad i gyflawni ein blaenoriaethau a bod yn gymuned 

gref 

4. CYDRADDOLDEB 

Mae hawl gan bob aelod o'r gymuned leol, cwsmeriaid a gweithwyr y Cyngor i gael eu trin 
yn deg ac yn gyfartal. Dylai gweithwyr ddod yn gyfarwydd â, a chadw at holl bolisïau'r 
Cyngor sy'n ymwneud â materion cydraddoldeb, e.e. y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
sy'n adlewyrchu gofynion sector cyhoeddus Deddf Cydraddoldeb 2010. 

5. SAFONAU AC AGWEDD 

Disgwylir i holl weithwyr y Cyngor gynnig gwasanaeth o'r safon uchaf posibl i'r cyhoedd a 
lle mae'n rhan o'u dyletswyddau, darparu cyngor diduedd sy’n briodol i berfformiad i 
gynghorwyr a chydweithwyr. 

5.1 Wrth gyflawni eu dyletswyddau, rhaid i bob gweithiwr weithredu’n gywir, yn onest, yn 
ddiduedd ac yn wrthrychol. 

5.2 Mae agweddau gweithwyr wrth ddelio â phobl yn adlewyrchu ar y Cyngor felly mae'n 
bwysig eich bod yn gymwynasgar, yn foneddigaidd ac yn gwrtais. 

5.3 Disgwylir i bob gweithiwr adrodd, yn y lle cyntaf i’w rheolwr neu oruchwyliwr, unrhyw 
anghyfreithlondeb, amhriodoldeb, torri gweithdrefn neu bolisi gan y Cyngor. 

5.4 Gall y gweithwyr wneud hyn mewn sawl ffordd, gan gynnwys Gweithdrefn Gwynion y 
Cyngor, y Polisi Rhannu Pryderon (Adran 18) neu, os yw'n ymwneud ag amheuaeth 
o dwyll, i'r Rheolwr Archwilio a Thechnegol. 

5.5 Ym mhob achos, nid yw'n ddigon i osgoi amhriodoldeb gwirioneddol, gan fod 
canfyddiadau'r cyhoedd yn bwysig iawn. Dylai gweithwyr, bob amser osgoi dangos 
unrhyw ymddygiad amhriodol a allai arwain at amheuaeth. 

6. CYFRINACHEDD A DATGELU GWYBODAETH 

Dylai'r Cyngor fod yn agored wrth rannu gwybodaeth neu wneud penderfyniadau. Er 
hynny, gall gwybodaeth benodol fod yn gyfrinachol neu'n sensitif ac felly yn amhriodol ar 
gyfer cynulleidfa eang. Mae'n rhaid i weithwyr ddilyn y Polisi Defnydd Derbyniol o TGCh 
bob amser, yn enwedig wrth ddelio â gwybodaeth bersonol neu gyfrinachol. 
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6.1 Lle mae cyfrinachedd yn angenrheidiol er mwyn diogelu preifatrwydd neu hawliau 
eraill unigolion neu gyrff, ni ddylid rhyddhau gwybodaeth i unrhyw un ac eithrio aelod, 
gweithiwr yr awdurdod perthnasol neu unrhyw berson arall y mae ganddo hawl i’w 
derbyn neu y mae angen iddo eu gweld er mwyn cyflawni swyddogaethau priodol 
neu ymrwymiadau cyfraith gyffredin i gadw gwybodaeth benodol yn gyfrinachol neu 
ddatgelu gwybodaeth benodol. 

6.2 Ni ddylid cymryd fod unrhyw beth yn y Cod hwn yn drech na'r ymrwymiadau statudol 
neu gyfraith gyffredin bresennol i gadw gwybodaeth benodol yn gyfrinachol, neu i 
ddatgelu gwybodaeth benodol. 

6.3 Derbynnir yn gyffredinol y dylid annog llywodraeth agored. Mae’r gyfraith yn mynnu 
bod mathau penodol o wybodaeth ar gael i gynghorwyr, archwilwyr, adrannau’r 
llywodraeth, defnyddwyr gwasanaeth a'r cyhoedd. Mae rheolau gwahanol yn 
berthnasol mewn gwahanol sefyllfaoedd. Os yw gweithiwr yn ansicr a allant ryddhau 
unrhyw wybodaeth benodol, dylai'r gweithiwr bob amser wirio gyda'u rheolwr neu 
oruchwyliwr yn gyntaf. 

6.4 Mae gofyniad cyfreithiol i raglenni, adroddiadau a phapurau cefndir fod ar gael i’w 
harchwilio gan y cyhoedd ar gyfer y Bwrdd Gweithredol. Mae canllawiau manwl ar 
gael gan Brif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. Mae rhwystro aelod o’r 
cyhoedd sy’n dymuno arfer yr hawliau hyn yn drosedd. 

6.5 Dylid parchu cyfrinachedd gwybodaeth a dderbynnir fel rhan o ddyletswyddau'r 
gweithiwr a ni ddylid byth eu defnyddio ar gyfer budd personol neu wleidyddol. 
Hefyd, ni ddylai'r gweithiwr drosglwyddo gwybodaeth yn fwriadol i eraill a allai ei 
defnyddio yn y fath fodd. 

6.6 Dylai gweithwyr ddilyn unrhyw reolau penodol a fabwysiadwyd gan y Cyngor mewn 
perthynas â gwybodaeth sy’n sensitif yn fasnachol, yn enwedig o ran tendro 
cystadleuol. 

6.7 Ni ddylai'r gweithiwr gyfathrebu gwybodaeth na dogfennau cyfrinachol i eraill nad oes 
ganddynt hawl gyfreithlon i wybod. Dylai gwybodaeth ond gael ei datgelu yn unol â 
gofynion deddfwriaeth diogelu data, sy'n cynnwys gwybodaeth ar gyfrifiadur ac â llaw 
sy’n cael ei dal ar unigolion. Mae angen i bob gweithiwr gadw mewn cof bod e-bost 
yr un mor rhwymol yn gyfreithiol a llythyr a gellir defnyddio negeseuon anffurfiol a 
anfonwyd yn fewnol fel tystiolaeth mewn achos llys. 

6.8 Dylai'r wybodaeth a roddir yn ystod dyletswyddau'r gweithiwr fod yn gywir ac yn deg 
a ni ddylai fyth fod wedi ei chynllunio i gamarwain. 

6.9 Ni all unrhyw wybodaeth benodol y mae gweithwyr yn ei derbyn gan Gynghorydd 
sy’n bersonol i’r Cynghorydd hwnnw ac nad yw’n eiddo i’r Cyngor gael ei rhannu gan 
y gweithiwr heb ganiatâd gan y Cynghorydd ymlaen llaw, heblaw pan fydd datgeliad 
yn ofynnol yn ôl y gyfraith. 

6.10 Ni ddylai gweithwyr gyfathrebu â'r cyhoedd na’r cyfryngau, ynglŷn â thrafodion 
unrhyw gyfarfod Pwyllgor na chynnwys unrhyw ddogfen sy’n ymwneud â’r Cyngor, 
sy’n gyfrinachol neu sydd wedi’i heithrio rhag y gofyniad i wneud gwybodaeth o'r fath 
yn gyhoeddus. 
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6.11 Mae’n rhaid i bob Prif Swyddog sicrhau bod y gweithwyr yn gwbl ymwybodol o’r 
wybodaeth y mae’r Cyngor yn ei chyhoeddi a’r hyn nad yw’n ei chyhoeddi. Mae 
Cynllun Cyhoeddi’r Cyngor yn nodi manylion y wybodaeth y mae’r Cyngor yn ei 
chyhoeddi. Os oes unrhyw amheuaeth, dylai’r gweithiwr holi eu rheolwr neu 
Bennaeth Adran. 

7. CYFYNGIAD GWLEIDYDDOL NEU NIWTRALIAETH WLEIDYDDOL 

7.1 Mae gweithwyr yn gwasanaethu’r Cyngor yn ei gyfanrwydd ac nid aelodau neu 
grwpiau unigol. 

7.2 Rhaid i weithwyr wasanaethu pob cynghorydd yn gyfartal a sicrhau bod hawliau 
unigol yr holl gynghorwyr yn cael eu parchu. Nid yw’n ofynnol i weithwyr gynghori 
neu fynd i gyfarfodydd grwpiau gwleidyddol. Ni ddylai safbwyntiau personol neu 
wleidyddol y swyddogion amharu ar eu gwaith. 

7.3 O bryd i'w gilydd, efallai y bydd gofyn i rai gweithwyr hefyd gynghori cyfarfod llawn 
grŵp wleidyddol neu ei bwyllgor gwaith. Rhaid i'r gweithiwr wneud hynny mewn 
ffyrdd nad ydynt yn peryglu eu niwtraliaeth wleidyddol a rhoi gwybod ymlaen llaw i'r 
Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. 

7.4 Lle bo cyfyngiadau gwleidyddol ar weithwyr (oherwydd swydd y gweithiwr, natur y 
gwaith y mae’r gweithiwr yn cyflawni, neu'r cyflog a delir iddynt), rhaid iddynt 
gydymffurfio ag unrhyw gyfyngiadau statudol ar eu gweithgarwch gwleidyddol. Mae 
hyn wedi'i gynnwys yng Nghontract Cyflogaeth y gweithiwr. 

7.5 Boed gweithiwr yn dal swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol neu beidio, ni ddylai'r 
gweithiwr ganiatáu i'w barn bersonol neu wleidyddol hwy eu hunain ymyrryd â 
gwaith. 

7.6 Os oes unrhyw amheuaeth a yw gweithgarwch gwleidyddol yn cael ei ganiatáu, dylid 
ymgynghori â Phrif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. Bydd contractau 
Cyflogaeth ar gyfer gweithwyr sydd wedi'u cyflogi i swyddi â chyfyngiad gwleidyddol 
yn cynnwys cyfyngiad yn erbyn gweithgareddau gwleidyddol penodol. Gall Adnoddau 
Dynol hysbysu gweithwyr os oes cyfyngiad gwleidyddol ar swyddi. 

7.7 Mae cyfyngiadau gwleidyddol yn hynod bwysig yn ystod cyfnodau etholiad. Ni ddylid 
gofyn i staff ymgysylltu, a dylid osgoi ymgysylltu â gweithgareddau a allai achosi 
cyhuddiadau fod pobl sy’n cael eu talu o gronfeydd cyhoeddus yn cael eu defnyddio 
at ddibenion plaid wleidyddol neu etholiadau. Bydd Prif Swyddog Llywodraethu a 
Chwsmeriaid yn cyflwyno canllaw ar wahân i staff ynglŷn â’u hymddygiad yn ystod 
cyfnodau o’r fath. 

8. PERTHNASAU GYDAG AELODAU, CONTRACTWYR, Y CYHOEDD A 
GWEITHWYR ERAILL 

Cynghorwyr 

8.1 Mae parch rhwng gweithwyr a chynghorwyr yn hanfodol ar gyfer llywodraeth leol dda. 
Mae angen i rai gweithwyr weithio'n agos gyda chynghorwyr. Gall agosrwydd 
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personol rhwng gweithwyr a chynghorwyr unigol niweidio'r berthynas a pheri 
embaras i weithwyr a chynghorwyr eraill ac felly dylid osgoi hynny. 

Y Gymuned Leol a Defnyddwyr Gwasanaethau 

8.2 Dylai gweithwyr bob amser gofio eu cyfrifoldebau i'r holl gymuned y maent yn ei 
gwasanaethu a sicrhau y darperir gwasanaeth cwrtais, effeithiol a diduedd i'r holl 
grwpiau ac unigolion yn y gymuned honno yn unol â pholisïau'r Cyngor. Dylai 
gweithwyr ddelio â'r cyhoedd, aelodau a gweithwyr eraill yn sympathetig, effeithlon 
ac yn ddiduedd. 

Contractwyr a Chyflenwyr 

8.3 Mae’n rhaid i weithwyr sydd yn, neu sydd wedi, cael perthynas fusnes neu breifat 
gyda chontractwyr allanol (neu gontractwyr posibl) y Cyngor, gan gynnwys 
sefydliadau sector gwirfoddol neu trydydd sector, ddatgan eu perthynas i’w Brif 
Swyddog a fydd yn cofnodi hynny mewn cofrestr a gedwir at y diben hwn. Mae hyn yr 
un mor berthnasol i’r holl weithwyr, boed nhw’n ymgysylltu neu’n goruchwylio 
contractwyr ai peidio, neu bod ganddynt unrhyw berthynas swyddogol arall â 
chontractwyr, ar ran y Cyngor. 

8.4 Mae’n rhaid dyfarnu archebion a chontractau ar sail teilyngdod yn unol â 
Gorchmynion Sefydlog a Rheoliadau Ariannol y Cyngor ac ni ddylid dangos ffafriaeth 
arbennig i fusnesau sydd, er enghraifft, yn cael eu rhedeg gan gyfeillion, partneriaid 
neu berthnasau yn y broses dendro. Ni ddylid gwahaniaethu yn erbyn unrhyw ran o'r 
gymuned leol. 

8.5 Tynnir sylw gweithwyr at y Protocol ynglŷn â Pherthnasau Aelodau / Swyddogion 
sy’n darparu canllawiau i aelodau a swyddogion ynglŷn â’u perthnasau gyda’i gilydd, 
a’r hyn y dylent ddisgwyl o’i gilydd o ran ymddygiad. Mae gweithrediad y Protocol yn 
cael ei fonitro gan Bwyllgor Safonau’r Cyngor. 

9. PENODI A MATERION CYFLOGAETH ERAILL 

Mae'n anghyfreithlon i benodi ar sail unrhyw beth ar wahân i allu'r ymgeisydd i ymgymryd 
â dyletswyddau'r swydd. Os ydych yn cyfrannu at wneud penodiadau, dylech wneud 
popeth posibl i sicrhau bod y rhain yn cael eu gwneud ar sail teilyngdod ac yn unol â 
pholisïau a gweithdrefnau'r Cyngor. 

9.1 Er mwyn osgoi unrhyw gyhuddiad posibl o ragfarn, ni ddylech fod yn rhan o unrhyw 
apwyntiad os ydych yn perthyn i ymgeisydd neu os oes gennych berthynas bersonol 
agos ag ef / hi. 

9.2 Rhaid i reolwyr ddatgelu i'w Prif Swyddog os ydynt i fod yn rhan o'r broses benodi a’u 
bod yn ymwybodol o unrhyw berthynas y gwyddant sy’n bodoli rhyngddynt ac unrhyw 
berson y maent yn gwybod sy'n ymgeisydd am benodiad gyda'r Cyngor. 

9.3 Os yw gweithiwr yn gwneud cais am ddyrchafiad neu am swydd arall yn y Cyngor, ni 
ddylai'r gweithiwr ofyn i unrhyw gynghorydd am eirda. Dylid codi materion sy’n 
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ymwneud ag amodau gwasanaeth, trefniadau gweithio neu raddfa gweithiwr gyda 
rheolwr neu oruchwyliwr y gweithiwr ac nid gyda chynghorwyr. 

9.4 Yn yr un modd, ni ddylai gweithwyr gyfrannu at benderfyniadau sy'n ymwneud â 
dyrchafiad disgyblaeth neu dâl addasu mewn perthynas ag unrhyw weithiwr arall sy'n 
berthynas neu y mae gennych berthynas bersonol agos ag ef neu hi; ac ni ddylai 
gweithiwr geisio dylanwadu ar benderfyniadau o'r fath. 

10. YMRWYMIADAU ALLANOL 

Yn ystod oriau gwaith ac oriau eraill, dylai gweithwyr sicrhau nad ydynt yn gadael i'w 
buddiannau preifat wrthdaro ag ymrwymiadau cytundebol neu eu bod yn niweidiol i 
fuddiannau neu enw da'r Cyngor. 

10.1 Ni ddylai gweithwyr gamddefnyddio eu swydd swyddogol na gwybodaeth a geir wrth 
wneud eu gwaith er eu budd preifat, neu er budd eraill. 

Yn benodol, mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â:-

a) unrhyw reolau perthnasol i’r Cyngor ynglŷn â chofrestru a datgan cysylltiadau 
ariannol neu heb fod yn ariannol y gweithwyr (gweler paragraff 12.1 isod) 

b) unrhyw reolau sydd gan y Cyngor ynglŷn â gweithwyr yn datgan lletygarwch neu 
roddion a gynigiwyd iddynt neu a dderbyniwyd ganddynt, gan unrhyw unigolyn 
neu sefydliad sy’n ceisio gwneud busnes, neu sy’n elwa fel arall neu’n ceisio 
elwa o berthynas gyda’r Cyngor. Ni ddylai gweithwyr dderbyn buddion gan 
drydydd parti oni bai eu bod wedi cael awdurdod i wneud hynny gan eu rheolwr 
(gweler Adran 16 isod). 

10.2 Mae’n rhaid i weithwyr sy’n atebol i amodau’r Llyfr Gwyrdd ac yn cael eu talu o Bwynt 
Cyflog 29, ymroi eu holl amser gwasanaeth i waith y Cyngor ac ni ddylent ymgysylltu 
ag unrhyw fusnes arall na dderbyn unrhyw benodiad ychwanegol heb ganiatâd 
penodol ymlaen llaw gan eu Prif Swyddog (mewn ymgynghoriad â Phrif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid). Bydd pob Prif Swyddog yn cynnal cofrestr o geisiadau 
o'r fath. 

10.3 Ni fydd y Cyngor yn atal gweithwyr rhag ymgymryd â chyflogaeth ychwanegol yn 
afresymol, ond ni ddylai’r gyflogaeth hon, ym marn y Cyngor, wrthdaro gyda na bod 
yn niweidiol i’w fuddiannau, na gwanhau hyder y cyhoedd wrth gynnal ei fusnes. 

10.4 Disgwylir i bob gweithiwr ar raddfa is na Phwynt Cyflog 29 hysbysu eu Prif Swyddog 
am unrhyw waith preifat neu weithgarwch busnes y maent yn ei gyflawni (boed yn 
broffesiynol neu heb fod yn broffesiynol) y gellid ei ystyried yn niweidiol i fuddiannau’r 
Cyngor. (Gweler paragraff 11.1) 

10.5 Hyd yn oed os nad yw gweithiwr yn destun darpariaethau’r Llyfr Gwyrdd, dylent 
sicrhau nad yw unrhyw weithgareddau allanol yn niweidiol i fuddiannau'r Cyngor. 

10.6 Os yw'r gweithiwr yn ysgrifennu llyfr neu erthygl am daliad ar destunau sy'n ymwneud 
â gwaith y gweithiwr i’r Cyngor, rhaid i'r gweithiwr ofyn am ganiatâd ymlaen llaw gan 
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y Cyngor drwy’i Phrif Swyddog. Y rhagdybiaeth gyffredinol yw y bydd unrhyw ffi neu 
freindal sy'n daladwy yn cael ei dalu i'r Cyngor. 

10.7 Ni ddylai’r gweithiwr ymgymryd â gwaith preifat neu bersonol o unrhyw fath yn ystod 
oriau gwaith, boed hynny yn eu man gwaith arferol neu mewn unrhyw leoliad arall lle 
maent yn cyflawni eu dyletswyddau. 

10.8 Ni chaniateir defnydd preifat o gyfleusterau ac offer y Cyngor. 

11. BUDDIANNAU PERSONOL 

Mae’n rhaid i weithwyr ddatgan i Brif Swyddog unrhyw gysylltiad ariannol neu heb fod yn 
ariannol y maent yn ystyried y gallai achosi gwrthdaro gyda buddiannau’r Cyngor. 

11.1 Os yw gweithiwr yn amau fod yna wrthdaro posibl o ran buddiannau, dylent dynnu’r 
mater i sylw eu rheolwr neu eu goruchwyliwr ar unwaith fel y gellir gwneud 
penderfyniad ynghylch sut orau i symud ymlaen. 

11.2 Ni ddylai gweithiwr wneud, na bod yn rhan o unrhyw benderfyniadau swyddogol neu 
broffesiynol am faterion lle mae gan y gweithiwr gysylltiad personol. 

11.3 Mae Adran 117 Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn gofyn i'r gweithiwr wneud datganiad 
ffurfiol ynghylch contractau neu gytundebau personol gyda'r Cyngor lle mae gan y 
gweithiwr gysylltiad ariannol. Dylid gwneud datganiadau o'r fath i'w Brif Swydddog a 
fydd yn trafod y mater gyda Phrif Swyddog Llywdraethu a Chwsmeriaid. Mae'n 
drosedd i fethu â chydymffurfio â'r ddarpariaeth hon. 

11.4 Rhaid i weithwyr ddatgan, i'r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, eu 
haelodaeth o unrhyw sefydliad nad ydynt yn agored i'r cyhoedd, lle mae ymrwymiad 
o deyrngarwch yn ofynnol, neu sydd â chyfrinachedd o safbwynt rheolau, aelodaeth 
neu ymddygiad, er enghraifft, y seiri rhyddion. Dylid defnyddio’r diffiniad canlynol: -

a) nid yw’n agored i aelodau’r cyhoedd nad ydynt yn aelod o’r gyfrinfa, siapter, 
cymdeithas neu ymddiriedolaeth; 

b) yn cynnwys ymrwymiad yn yr aelodaeth ar ran yr aelod i wneud ymrwymiad 
(boed ar lw ai peidio) o deyrngarwch i’r gyfrinfa, siapter, cymdeithas, cynulliad 
neu gyfarfod; a 

c) yn cynnwys (boed i ddechrau neu wedi hynny) ymrwymiad (boed ar lw neu fel 
arall) o gyfrinachedd ynglŷn â’r rheolau, aelodaeth neu ymddygiad y gyfrinfa, 
siapter, cymdeithas, ymddiriedolaeth, cynulliad neu gyfarfod. 

12. RHEOLIADAU ARIANNOL 

Rhaid i bob gweithiwr ddilyn Rheoliadau Ariannol y Cyngor bob amser. Mae hyn yn 
cynnwys staff dros dro a staff asiantaeth. Mae hyn yn berthnasol yn arbennig i’r staff 
hynny sy'n ymwneud â gweithgareddau a thrafodion ariannol ar ran y Cyngor, gan 
gynnwys rheoli cyllidebau, taliadau cyfrifon, taliadau cyflogau, arian mân ac 
archebion am waith, nwyddau neu wasanaethau. 
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13. STIWARDIAETH 

13.1 Mae’n rhaid i bob gweithiwr sicrhau eu bod yn defnyddio arian cyhoeddus yr 
ymddiriedwyd ynddynt mewn modd cyfrifol a chyfreithlon. Dylai’r gweithiwr ymdrechu 
i sicrhau gwerth am arian i’r gymuned leol ac osgoi unrhyw her gyfreithiol i’r Cyngor. 
Ni ddylai’r gweithiwr ddefnyddio eiddo, cerbydau neu gyfleusterau eraill y Cyngor at 
ddibenion personol oni bai yr awdurdodir hwy i wneud hynny. 

13.2 Er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ddryswch o ran y defnydd o gerbydau ac offer y 
Cyngor (ynghyd â'r defnydd o gerbydau ac offer a roddir o dan gontract i’r Cyngor) 
mae’r canllawiau canlynol yn berthnasol:-

(a) Ni ddylai’r cerbydau na’r offer gael eu defnyddio’n breifat o dan unrhyw 
amgylchiadau, a phan nad ydynt mewn defnydd swyddogol, mae'n rhaid eu 
cadw bob amser (dros nos ac ar benwythnosau) yn nepo neu swyddfeydd y 
Cyngor. DS: gellir awdurdodi’r defnydd o gerbydau neu offer gan weithwyr pan 
fod angen ar gyfer y gwasanaeth neu ei fod yn rhan o Amodau Cyflogaeth y 
gweithiwr e.e. galw allan yn rheolaidd. 

(b) Ni ellir benthyg neu logi offer sy'n eiddo i'r Cyngor i weithwyr ac eithrio yn yr 
amgylchiad canlynol: -

 lle bod offer yn cael ei logi ynghyd â'r defnydd o lety’r Cyngor (fel Siambr y 
Cyngor neu'r Ystafell Bwyllgora); 

 lle bernir bod yr un cyfleuster ar gael i'r cyhoedd. 

Offer TGCh 

13.3 Mae Cyngor Wrecsam yn cydnabod pwysigrwydd diogelwch TGCh fel rhan annatod 
o'r gweithrediadau o ddydd i ddydd ac yn sicrhau bod gweithdrefnau a phrosesau 
priodol ar waith i gynnal amgylchedd diogel bob amser. Mae'r Polisi a Chanllawiau 
Diogelwch TGCh wedi cael eu datblygu i ddarparu lefel o ymwybyddiaeth ar gyfer 
pob defnyddiwr ac i sicrhau eu bod yn deall pwysigrwydd diogelwch TGCh a'u 
cyfrifoldebau unigol. 

Llywodraethir mynediad a defnydd o gyfleusterau TGCh Wrecsam gan y Polisi a’r 
Canllawiau Defnydd Derbyniol o Gyfleusterau TGCh. Mae hwn yn darparu 
arweiniad i weithwyr ar y defnydd priodol o gyfleusterau TGCh. Noder - Mae holl staff 
Wrecsam wedi cytuno i’r Polisi hwn fel rhan o'u telerau ac amodau gwaith safonol 
neu drwy broses dderbyn electronig. 

Y Wasg a Chyfryngau Cymdeithasol 

13.4 Dylid dilyn Canllawiau Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor ar gyfer Gweithwyr bob 
amser. Maent yn cynnig arweiniad ar ymddygiad gweithwyr wrth ymgysylltu â 
chyfryngau cymdeithasol. 

Mae cyfryngau cymdeithasol yn cyfeirio at dechnoleg ar-lein a ddefnyddir i rannu 
barn a gwybodaeth, hybu trafodaeth, meithrin perthynas a chreu a chyhoeddi 
gwybodaeth ar-lein. 
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Mae'r defnydd cynyddol o gyfryngau cymdeithasol yn gadael sefydliadau yn agored i 
fwy o risg i enw da naill ai drwy anwybodaeth neu fwriad maleisus. Atgoffir gweithwyr 
bod yr un rheolau'n berthnasol i weithredoedd yn gyffredinol, fel y canfyddir ym 
mholisi Defnydd Derbyniol o TGCh Cyngor Wrecsam ac mae'r Cod Ymddygiad yn 
berthnasol i ymddygiad ar-lein. 

Mae'r Cyngor yn parchu hawliau cyfreithiol gweithwyr ac, ar y cyfan, nid yw’r hyn 
mae gweithwyr yn ei wneud yn eu hamser eu hunain yn bryder i’r Cyngor. Fodd 
bynnag, mae gweithredoedd yn y gwaith neu’r tu allan i'r gwaith sy'n effeithio ar 
berfformiad gwaith, gwaith eraill, neu fuddiannau ac enw da'r Cyngor yn cael sylw o 
dan Ganllawiau Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor ar gyfer Gweithwyr. 

Mae gan y Cyngor gyswllt dyddiol gyda'r cyfryngau ac mae Swyddfa'r Wasg yn 
rheoli, cydlynu ac yn delio â holl gyfryngau’r Cyngor. Rhaid i unrhyw weithiwr y mae 
newyddiadurwr yn cysylltu'n uniongyrchol â nhw drosglwyddo eu manylion i 
Swyddfa'r Wasg er mwyn iddyn nhw ddelio â’r mater. Ceir canllawiau ar gyfer 
ymdrin â'r cyfryngau a sut i ymateb i gyhoeddusrwydd gwallus a negyddol ar 
fewnrwyd y Cyngor. 

Dim ond rhai gweithwyr sydd â chaniatâd i gael mynediad i safleoedd cyfryngau 
cymdeithasol cymeradwy er mwyn eu cynorthwyo gyda'u gwaith. Fodd bynnag, 
mae'r Cyngor yn ymwybodol bod gweithwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn 
rheolaidd tu allan i'r gwaith ac, er mwyn sicrhau eu bod yn deall eu cyfrifoldebau’n 
well, y tu mewn a'r tu allan i'r gwaith, mae'r Canllawiau Cyfryngau Cymdeithasol ar 
gyfer Gweithwyr yn cynnwys canllawiau y dylid eu dilyn bob amser . 

14. GWEITHDREFNAU TENDRO 

14.1 Rhaid dilyn Rheoliadau Ariannol y Cyngor bob amser. 

14.2 Mae'n rhaid i weithwyr sy'n ymwneud â'r broses dendro neu sydd ag unrhyw 
berthynas swyddogol arall gyda chontractwyr, arfer tegwch a bod yn ddiduedd wrth 
ymdrin â phob cwsmer, cyflenwr, contractwyr eraill ac isgontractwyr. Rhaid iddynt 
fod yn glir, bob amser, ynghylch gwahaniad clir o swyddogaethau cleientiaid a 
chontractwr yn y Cyngor. 

14.3 Rhaid i weithwyr sydd â chyfrifoldeb client a chontractwr fod yn ymwybodol o'r angen 
i fod yn atebol ac yn agored ac na allant wneud cais am gontract penodol a 
chyfrannu at werthuso’r cynigion a dderbyniwyd. 

14.4 Os bydd y gweithiwr yn gyfrifol am ymgysylltu neu oruchwylio contractwyr ac wedi 
cael perthynas flaenorol, neu ar hyn o bryd yn cael perthynas breifat neu ddomestig 
gyda chontractwyr, rhaid i'r gweithiwr ddatgan y berthynas honno i’w rheolwr neu 
oruchwyliwr. 

14.5 Mae'n rhaid i weithwyr arfer tegwch a bod yn ddiduedd wrth ymdrin â phob cwsmer, 
cyflenwr, contractwyr eraill ac is-gontractwyr. 

14.6 Efallai na fydd gweithwyr sy’n derbyn gwybodaeth gyfrinachol am dendrau neu 
gostau ar gyfer contractwyr mewnol neu allanol yn cael datgelu'r wybodaeth honno i 
unrhyw barti neu sefydliad anawdurdodedig. 
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14.7 Rhaid i weithwyr sicrhau nad oes unrhyw ffafriaeth arbennig yn cael ei ddangos i 
gyn-weithwyr neu weithwyr presennol neu eu partneriaid, perthnasau agos neu 
gymdeithion, wrth ddyfarnu contractau i fusnesau sy’n cael eu rhedeg ganddynt neu 
eu cyflogi mewn swyddogaeth uwch neu swyddogaeth reoli berthnasol. 

14.8 Rhaid i weithwyr sy'n ystyried prynu cwmni fel rheolwyr neu gam tebyg, cyn gynted 
ag y maent wedi dod i benderfyniad pendant, roi gwybod i Brif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid (Swyddog Monitro) a thynnu allan o'r broses o ddyfarnu 
contract. 

15. LLYGREDD A LLWGRWOBRWYO 

15.1 Mae'r Cyngor yn disgwyl y safonau uchaf o briodoldeb a moesau wrth ddarparu ei 
wasanaethau a rheoli ei adnoddau ac asedau, a bydd yn cynnal ei fusnes yn deg, 
gonest ac agored bob amser. 

15.2 Nid yw’r Cyngor yn barod i oddef unrhyw fath o dwyll, llygredd na llwgrwobrwyo ac 
mae’n ceisio gwneud ei fusnes yn deg, yn onest ac yn agored bob amser. Byddwn yn 
mynd i’r afael â phob achos o dwyll, llygredd neu lwgrwobrwyo gan ddefnyddio pob 
cosb sydd ar gael. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr y profir sydd wedi cynnal twyll 
budd-daliadau tai. Ceir rhagor o wybodaeth yn y Strategaeth Gwrth-dwyll. 

15.3 Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gynnal cydymffurfiad gwrth-lwgrwobrwyo fel 'busnes 
arferol'. Yn unol â hynny, nid yw'r Cyngor yn ac ni fydd yn: 

 talu llwgrwobrwyon nac yn cynnig cymhellion amhriodol i unrhyw un at unrhyw 
ddiben, nac yn derbyn llwgrwobrwyon na chymhellion amhriodol. 

 ymgysylltu’n anuniongyrchol mewn llwgrwobrwyo nac yn ei annog fel arall. 

15.4 Rhaid i weithwyr fod yn ymwybodol ei bod yn drosedd ddifrifol o dan Ddeddf 
Llwgrwobrwyo 2010 iddynt dderbyn neu roi unrhyw rodd, benthyciad neu wobr neu 
fantais yn rhinwedd eu swydd “am wneud, neu beidio â gwneud, unrhyw beth”, neu 
“ddangos ffafriaeth , neu anffafriaeth i unrhyw berson”. Os gwneir honiad yn eich 
erbyn, mater i chi fydd dangos na dderbyniwyd unrhyw wobrwyon o’r fath mewn 
modd llwgr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Strategaeth Gwrth-dwyll neu gan 
y Pennaeth Gwasanaeth, Archwilio a Thechnegol. 

15.5 Rhaid i weithwyr sicrhau nad ydyn nhw neu drydydd parti yn dangos unrhyw fath o 
driniaeth ffafriol, nac mewn unrhyw amgylchiadau amheus mewn cysylltiad â 
chontract, mae'n rhaid i chi roi gwybod i’ch Prif Swyddog am y mater. 

15.6 Mae’n rhaid i bob gweithiwr sicrhau eu bod yn defnyddio arian cyhoeddus yr 
ymddiriedwyd ynddynt mewn modd cyfrifol a chyfreithlon a sicrhau eu bod yn cael eu 
cadw’n ddiogel bob amser. Dylai’r gweithiwr ymdrechu i sicrhau gwerth am arian i’r 
gymuned leol ac osgoi unrhyw her gyfreithiol i’r Cyngor. 

15.7 Os bydd unrhyw weithiwr yn pryderu a fydd cronfeydd neu asedau penodol yn cael 
eu defnyddio'n briodol, dylent godi'r mater gyda'r pennaeth adran yn y lle cyntaf 
(gweler Adran 18 – Rhannu Pryderon). 
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16. RHODDION A LLETYGARWCH 

Cyflwyniad 

Un ffynhonnell bosibl o wrthdaro rhwng buddiannau cyhoeddus a phreifat yw’r cynnig o 
roddion, lletygarwch neu fuddion mewn nwyddau i weithwyr mewn cysylltiad â'u 
dyletswyddau swyddogol. Mae'n bwysig osgoi unrhyw awgrym o ddylanwad amhriodol yn 
y maes hwn ac felly dylid dilyn y gofynion canlynol bob amser 

16.1 Rhoddion yn Gyffredinol 

16.1.1 Mae’n bosibl nad yw rhoddion achlysurol a gynigir i weithwyr gan 
gontractwyr, sefydliadau, cwmnïau neu unigolion, wedi eu bwriadu fel 
cymhelliad neu’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â chyflawni eich 
dyletswyddau swyddogol fel eu bod yn cynnwys Deddf Llwgrwobrwyo 2010. 

16.1.2 Dylai gweithwyr wrthod unrhyw roddion personol a gynigir iddyn nhw neu eu 
partner, neu i aelod o'u teulu, gan unrhyw berson neu sefydliad sy’n dod i 
gysylltiad â'r Cyngor. Yr eithriad i'r rheol hon yw unrhyw roddion ansylweddol 
fel dyddiaduron, calendrau, beiros a rhoddion tebyg y gellir eu derbyn. 

16.1.3 Pan fydd angen gwrthod rhodd, dylid gwneud hyn gyda thact a chwrteisi, gan 
fod cynnig anrhegion yn arferiad ac arfer cyffredin yn y byd masnachol, yn 
enwedig adeg y Nadolig. Os bydd y rhodd yn cael ei dosbarthu i’ch man 
gwaith, gall fod y broblem i’w dychwelyd, ac os felly, dylid riportio hynny ar 
unwaith i’ch Prif Swyddog i’w gofnodi yn y Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch. 
Yna dylai'r rhodd fynd tuag at Elusen y Maer. 

16.2 Rhoddion i Weithwyr gyda Swydd Gofal 

16.2.1 Weithiau mae problemau arbennig yn cael eu hwynebu gan weithwyr sydd 
â swydd "gofal", neu sy’n darparu gwasanaeth personol uniongyrchol i bobl 
ddiamddiffyn. 

16.2.2 Nid yw'n anarferol i breswylwyr mewn cartrefi gofal preswyl neu i bobl sy'n 
derbyn cymorth yn y cartref gan weithwyr y Cyngor, neu eu perthnasau, 
ddymuno mynegi eu diolch a'u gwerthfawrogiad i weithwyr gofal drwy 
gynnig anrhegion, arian neu hyd yn oed, mewn rhai eithriadau, drwy wneud 
gweithwyr yn fuddiolwr yn eu hewyllys. 

16.2.3 Mae'n bwysig mewn sefyllfaoedd o'r fath fod gweithwyr a'r Cyngor yn cael 
eu diogelu rhag unrhyw awgrym o gymhellion neu ymddygiad amhriodol. I 
osgoi unrhyw amheuaeth, ni chaniateir i staff a'u teuluoedd dderbyn 
rhoddion neu gymynroddion gan gleientiaid. 

16.2.4 Os bydd y gweithiwr yn cael gwybod bod cleient yn ystyried gwneud rhodd 
iddynt neu gynnwys y gweithiwr yn eu hewyllys, neu wedi mynd ati i wneud 
hynny, dylai'r gweithiwr roi gwybod i’w rheolwr am y mater, fydd yn ei godi 
gyda'r cleient ar unwaith. 

16.2.5 Yn yr un modd, ni ddylai'r gweithiwr byth gyfrannu at greu ewyllysiau ar 
gyfer cleientiaid na gweithredu fel ysgutor yn ewyllys cleient. 
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16.2.6 At ddibenion Adran yr hon o'r Cod, ystyr “cleient” yw unrhyw gleient 
presennol neu gyn-gleient. 

16.3 Eithriadau 

16.3.1 Anrhegion o werth symbolaidd a roddir adeg y Nadolig, fel calendrau, 
dyddiaduron, padiau papur, beiros neu eitemau eraill o offer swyddfa syml 
i'w defnyddio yn swyddfeydd y Cyngor, ond dim ond os yw’n dwyn enw neu 
arwyddlun y cwmni. 

16.3.2 Anrhegion o natur hyrwyddo ar ddiwedd ymweliad cwrteisi â ffatri neu 
swyddfeydd cwmni, o’r math a roddir fel arfer gan y cwmni i ymwelwyr. 

16.4 Lletygarwch 

16.4.1 Mae cynigion o letygarwch yn rhan arferol o gwrteisi yn y byd busnes, ond, 
yn y gwasanaeth cyhoeddus, mae'n bwysig i weithwyr osgoi creu 
ymddangosiad o ddylanwad amhriodol, a thrwy hynny danseilio hyder y 
cyhoedd. Gellir derbyn lletygarwch ansylweddol, a ddiffinnir fel lluniaeth 
sylfaenol (gan gynnwys pryd o fwyd) ac wedi’i gyfyngu i fwyd a diod yn unig. 

16.4.2 Gall gweithwyr dim ond derbyn cynigion o letygarwch os oes angen 
gwirioneddol i rannu gwybodaeth neu i gynrychioli'r Cyngor yn y gymuned. 
Dylai cynigion i fynd i ddigwyddiadau cymdeithasol neu chwaraeon ond gael 
eu derbyn pan eu bod yn rhan o fywyd y gymuned neu lle y dylai’r Cyngor 
gael ei weld i fod yn cynrychioli a dylent gael eu hawdurdodi a'u cofnodi'n 
gywir (mewn achosion o'r fath dylai'r gweithiwr naill ai gynnig talu am y 
tocyn neu roi gwerth sylfaenol y tocyn i’r elusen o'u dewis). 

16.4.3 Lle cynigir rhoddion sylweddol neu letygarwch neu bresenoldeb mewn 
digwyddiadau cymdeithasol neu chwaraeon, dylid cofnodi'r ffaith mewn 
"Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch" a gynhelir gan y Prif Swyddog. Byddant 
yn cael eu cofnodi ar y gofrestr boed y cynnig yn cael ei dderbyn ai peidio. 
Bydd y cofnodion yn cael eu hardystio gan y Prif Swyddog. Pan wrthodir 
lletygarwch, dylid rhoi gwybod yn gwrtais ond yn bendant i'r sawl sy'n 
gwneud y cynnig am y gweithdrefnau a'r safonau sydd ar waith yn y 
Cyngor. Dylid hefyd cofnodi'r rhain ar y Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch. 

16.4.4 Os cynigir lletygarwch i weithiwr, mae angen cymryd gofal arbennig, yn 
enwedig pan fydd y gwesteiwr yn ceisio gwneud busnes gyda'r Cyngor neu 
gael penderfyniad oddi wrtho. Rhaid i'r gweithiwr arfer y gofal mwyaf wrth 
ddelio â chontractwyr, datblygwyr, ac ati, a allai elwa o ewyllys da’r Cyngor. 
Efallai na fydd gweithwyr yn derbyn cynigion o letygarwch pan fydd y 
Cyngor ar fin gwneud penderfyniad sy'n effeithio ar y sawl sy’n cynnig y 
lletygarwch. 

16.4.5 Dylai'r gweithiwr hefyd fod yn ofalus ynglŷn â mynd i arddangosfeydd, 
seminarau neu ymweld â gweithgynhyrchwyr, ac ati. Mae tuedd gynyddol 
tuag at gysylltu ymweliadau o'r fath, er enghraifft, i ddigwyddiad chwaraeon 
o bwys, sioe neu gyngerdd gyda'r bwriad o gyfiawnhau cynigion o 
letygarwch. Mae yn dderbyniol i weithwyr dderbyn lletygarwch, pan eu bod 
mewn cynadleddau a chyrsiau perthnasol, lle mae'n amlwg bod y 
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lletygarwch yn gorfforaethol yn hytrach nac yn bersonol, lle mae'r Cyngor yn 
rhoi caniatâd ymlaen llaw i fod yn bresennol a lle bo'r Cyngor yn fodlon nad 
yw unrhyw benderfyniadau prynu’n cael eu cyfaddawdu . Lle mae angen 
ymweliadau i archwilio offer, dylai gweithwyr sicrhau bod y Cyngor yn talu 
costau ymweliadau o'r fath er mwyn osgoi peryglu gonestrwydd 
penderfyniadau prynu dilynol. 

16.4.6 Yn gyffredinol, mae'n fwy tebygol o fod yn dderbyniol ar gyfer y gweithiwr i 
ymuno yn lletygarwch a gynigir i grŵp, nag i dderbyn rhywbeth unigryw i'r 
gweithiwr. Pan fydd gan berson neu gorff penodol fater presennol gyda'r 
Cyngor, er enghraifft, cyflafareddu yn deillio o gontract, yna, bydd synnwyr 
cyffredin yn amlwg yn mynnu y dylid gwrthod cynigion o letygarwch, hyd yn 
oed os byddent yn dderbyniol ar adegau arferol. 

16.4.7 Os oes amheuaeth bod cymhelliad amhriodol yn bodoli ynghylch cynnig, 
dylai’r gweithiwr dan sylw roi gwybod ar unwaith i'r pennaeth adran a fydd, 
ar y cyd â'r swyddog monitro, yn penderfynu ar y cam gweithredu priodol 
e.e. y posibilrwydd ddiddymu busnes neu gyfeirio at yr heddlu. 

17. NAWDD – RHOI A DERBYN 

17.1 Lle bo sefydliad allanol yn dymuno noddi neu’n awyddus i noddi gwasanaeth y 
cyngor, boed drwy wahoddiad, tendr, trafodaeth neu’n wirfoddol, mae'r confensiynau 
sylfaenol yn ymwneud â derbyn rhoddion neu letygarwch yn berthnasol. Rhaid 
cymryd gofal arbennig wrth ddelio â chontractwyr neu gontractwyr posibl gan y 
byddai Rheoliad Ariannol 10 yn berthnasol. 

17.2 Pan fydd y Cyngor yn dymuno noddi digwyddiad neu wasanaeth, ni ddylai’r 
gweithiwr nac unrhyw bartner, priod neu berthynas gael budd o nawdd o'r fath heb 
ddatgelu cysylltiad o’r fath yn llawn i'r Prif Swyddog. Yn yr un modd, os bydd y 
Cyngor, trwy nawdd, cymorth grant, mesur ariannol neu fesur arall, yn rhoi cymorth 
yn y gymuned, dylai gweithwyr sicrhau y rhoddir cyngor diduedd ac nad oes unrhyw 
wrthdaro buddiannau. 

18. RHANNU PRYDERON 

18.1 Os bydd y gweithiwr yn dod i wybod am weithgarwch y maent yn credu i fod yn 
anghyfreithlon, yn anfoesol neu’n mynd yn groes i’r Cod hwn mewn unrhyw ffordd 
arall, dylai'r gweithiwr adrodd y mater, yn unol ag Adran 7 o Bolisi Rhannu Pryderon 
y Cyngor. 

18.2 Mae hwn yn rhoi manylion cysylltiadau mewnol ac allanol ar gyfer codi pryderon ac 
yn annog gweithwyr, fel cam cyntaf, i godi pryderon gyda'u rheolwr, ond os bydd y 
gweithiwr yn pryderu na fydd y wybodaeth yn cael ei thrin yn briodol drwy'r sianel 
hon gall gysylltu â'r Prif Weithredwr, y Swyddog Monitro (sef y Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid), y Prif Swyddog Cyllid a TGCh neu'r Pennaeth 
Gwasanaeth, Archwilio a Thechnegol. 

18.3 Mae Deddf Hawliau Cyflogaeth 1996 (fel y’i diwygiwyd dan Ddeddf Datgelu er Lles y 
Cyhoedd 1998) yn rhoi sicrwydd cyfreithiol i weithwyr (gan gynnwys contractwyr a 
staff asiantaeth) sy'n codi pryderon gwirioneddol ac yn datgelu camymddwyn y 
maent yn credu sydd er lles y cyhoedd. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn anghyfreithiol 
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i’r Cyngor ddiswyddo unrhyw un neu ganiatáu iddynt gael eu cosbi neu eu herlid ar y 
sail eu bod wedi gwneud datgeliad cyfreithiol priodol yn unol â Deddf Hawliau 
Cyflogaeth 1996 (a gyfeirir ati o hyn allan fel “y Ddeddf”). 

19. YMCHWILIADAU GAN Y SWYDDOG MONITRO (PENNAETH GWASANAETHAU 
CORFFORAETHOL A CHWSMERIAID) 

Pan fydd swyddog monitro'n cynnal ymchwiliad yn unol â rheoliadau a wnaed o dan 
Adran 73 (1) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, rhaid i weithiwr cymwys gydymffurfio 
ag unrhyw ofynion a wneir gan y swyddog monitro hwnnw mewn cysylltiad ag 
ymchwiliad o'r fath. 

20. POLISI A GWEITHDREFN DISGYBLU, GWEITHDREFNAU CWYNION AC 
AMODAU GWASANAETH 

20.1 Nid yw’r Cod Ymddygiad hwn yn disodli Polisi a Gweithdrefnau Disgyblu'r Cyngor a 
Gweithdrefnau Cwynion na Thelerau ac Amodau Gwasanaeth Llywodraeth Leol, y 
gellir cael copïau ohono gan y Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol. Fodd 
bynnag, bernir bod y cod statudol wedi’i ymgorffori rŵan, yn ôl y gyfraith, yn 
nhelerau penodi ac amodau cyflogaeth pob gweithiwr. 

20.2 Gall mynd yn groes i’r Cod olygu fod gweithwyr yn agored i achos disgyblu a allai, 
yn dibynnu ar yr amgylchiadau, arwain at derfynu cyflogaeth. 
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ADRAN 21. 
Protocol ar Berthnasau Aelod / Swyddog 

1 Cyflwyniad 

1.1 Diben y protocol hwn yw rhoi arweiniad i aelodau a swyddogion y Cyngor 
ynglŷn â’u perthnasau gyda’i gilydd. Mae ansawdd y rhyngwyneb rhwng y naill 
ochr a’r llall yn hanfodol er mwyn sicrhau fod gan y Cyngor y safonau uchaf o 
ran ei fusnes preifat a chyhoeddus. 

1.2 O ystyried amrywiaeth a chymhlethdod perthnasau o’r fath, nid yw’r protocol 
hwn yn ceisio bod yn rhagnodol na chynhwysfawr. Yn syml, mae’n ceisio 
cynnig arweiniad ar rai o’r materion mwyaf cyffredin. Y gobaith yw, fodd 
bynnag, y bydd yr ymagwedd y mae’n ei ddefnyddio ar y materion yn 
gweithredu fel canllaw i ddelio â materion eraill. 

1.3 Mae’r protocol hwn i raddau helaeth yn ddim mwy na datganiad ysgrifenedig o 
arferion cyfredol. Mewn rhai ffyrdd, fodd bynnag, mae’n ceisio hyrwyddo mwy 
o eglurder a sicrwydd. 

1.4 Mae’r protocol hwn hefyd yn ceisio adlewyrchu’r egwyddorion sy’n sail i’r Cod 
Ymddygiad sy'n berthnasol i aelodau a swyddogion. Nod cyffredin y codau 
hyn yw gwella a chynnal uniondeb (gwirioneddol a chysyniadol) o lywodraeth 
leol ac felly mae angen ymddygiad personol o safon uchel iawn. 

1.5 Mae rhannau perthnasol Codau Ymddygiad yr Aelodau a’r Gweithwyr wedi’u 
nodi isod: 

2. Mae gweithwyr yr awdurdod yn gweithio ar gyfer yr awdurdod sy’n eu 
cyflogi ac yn gwasanaethu’r awdurdod cyfan. Maent yn atebol i, ac mae 
ganddynt ddyletswydd i'r awdurdod hwnnw (Cod y Gweithwyr).  

4. Mae parch rhwng gweithwyr ac Aelodau i’w gilydd yn hanfodol i 
lywodraeth leol dda, a dylai perthnasoedd gwaith gael eu cadw ar sail 
broffesiynol. 

Dylai gweithwyr cymwys ddelio â’r cyhoedd, Aelodau a gweithwyr eraill 
yn sympathetig, effeithlon ac yn ddiduedd (Cod y Gweithwyr). 

1.6 Mae Egwyddorion Ymddygiad sy’n llywodraethu ymddygiad yr Aelodau yn 
cynnwys:-

“Mae’n rhaid iddynt (yr Aelodau) barchu amhleidioldeb ac uniondeb swyddogion 
statudol yr awdurdod a’i weithwyr eraill.” 
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Yn unol â gofynion y Cod, mae’n bwysig bod unrhyw drafodion rhwng yr 
aelodau a’r swyddogion yn arsylwi safonau rhesymol o gwrteisi ac na ddylai’r 

naill na’r llall geisio cymryd mantais annheg o’u sefyllfa. 

2 Cyngor Swyddogion i Grwpiau Plaid 

2.1 Mae cydnabyddiaeth statudol ar gyfer grwpiau plaid ac mae’n arfer cyffredin ar 
gyfer grwpiau o’r fath i roi ystyriaeth ragarweiniol i faterion busnes y Cyngor cyn 
i faterion o’r fath gael eu hystyried gan gorff perthnasol y Cyngor sy’n gwneud 
penderfyniadau. Gellir gofyn yn briodol i Swyddogion trwy’r Prif Weithredwr, 
pan fo’n briodol, i gefnogi a chyfrannu at ystyriaethau o’r fath gan grwpiau plaid. 
Yn benodol, mae’n hanfodol fod ceisiadau ar gyfer presenoldeb Swyddog 
mewn cyfarfodydd grwpiau plaid llawn yn cael eu cyflwyno trwy'r Prif 
Weithredwr. Dylid nodi nad yw'n ofynnol i Swyddogion fynychu cyfarfodydd 
grŵp o’r fath. 

2.2 Gall y gefnogaeth a ddarperir gan swyddogion fod mewn amryw o ffurfiau, gan 
amrywio o gyfarfod briffio gyda Chadeirydd cyn cyfarfod Bwrdd neu Bwyllgor i 
gyflwyniad i gyfarfod grŵp plaid llawn. Er yn ymarferol y ceisir cefnogaeth 
swyddog yn bennaf gan y grŵp plaid sy’n rheoli’r Cyngor, mae cefnogaeth o’r 
fath ar gael i'r holl grwpiau plaid. 

2.3 Fodd bynnag mae’n rhaid i’r rhai sy’n rhan o'r fath hon o broses, yr aelodau a'r 
swyddogion, ddeall rhai pwyntiau penodol. Yn benodol: 

(a) Dylai’r aelodau barchu niwtraliaeth ac amhleidioldeb gwleidyddol yr holl 
swyddogion. 

(b) Ni ddylai cefnogaeth swyddog o dan yr amgylchiadau hyn fod yn fwy na 
darparu gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â materion busnes y 
Cyngor. Ni ddylai’r swyddogion gynghori ynglŷn â materion busnes y 
blaid. Bydd cadw at y gwahaniaeth hwn yn cael ei gynorthwyo os nad 
oes disgwyl i swyddogion fod yn bresennol mewn cyfarfodydd, neu 
rannau o gyfarfodydd, pan fydd materion busnes y blaid yn cael eu 
trafod; 

(c) Nid yw cyfarfodydd grwpiau plaid, er eu bod yn ffurfio rhan o’r 
rhagbaratoadau i wneud penderfyniadau yn y Cyngor, yn cael eu 
grymuso i wneud penderfyniadau ar ran y Cyngor. Felly nid yw’r 
casgliadau a wneir mewn cyfarfodydd o’r fath yn cyfrif fel 
penderfyniadau'r Cyngor ac mae'n ofynnol nad ydynt yn cael eu dehongli 
nac eu gweithredu fel hynny; ac 

(ch) Yn yr un modd, pan roddir awdurdod i swyddogion gan y Prif Weithredwr 
i ddarparu gwybodaeth a chyngor i gyfarfod grŵp plaid mewn perthynas 
â mater busnes y Cyngor, ni all weithredu'n amnewid am ddarparu’r holl 
wybodaeth a chyngor i’r Cyngor, Bwrdd Gweithredol, Pwyllgor neu Is-
bwyllgor pan fydd y mater dan sylw’n cael ei ystyried. 
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2.4 Mae angen arfer gofal arbennig pan fydd swyddogion yn darparu gwybodaeth a 
chyngor i gyfarfod grŵp plaid sy’n cynnwys unigolion nad ydynt yn aelodau o’r 
Cyngor. Ni fydd unigolion o’r fath wedi’u hymrwymo o dan y Cod Ymddygiad 
(yn enwedig, y darpariaethau sy’n ymwneud â datgan cysylltiad a 
chyfrinachedd) ac am y rheswm hwn a rhesymau eraill efallai na all swyddogion 
ddarparu’r un lefel o wybodaeth a chyngor ag y gallant pe bai'n gyfarfod i 
aelodau'n unig. 

2.5 Mae’n rhaid i swyddogion barchu cyfrinachedd unrhyw drafodaethau grwpiau 
plaid y maent yn bresennol ar eu cyfer yn y modd na ddylent ailadrodd cynnwys 
unrhyw drafodaeth o’r fath i grŵp plaid arall. 

2.6 Dylid codi unrhyw achosion penodol anodd neu ansicr ym maes cyngor 
swyddog i grwpiau plaid gyda’r Prif Weithredwr fydd yn eu trafod gydag 
arweinydd (arweinwyr) y grŵp perthnasol. 

3 Gwasanaethau Cefnogaeth i Aelodau a Grwpiau Plaid 

3.1 Yr unig sail y gall y Cyngor ddarparu gwasanaethau cefnogaeth cyfreithlon (e.e. 
offer swyddfa, teipio, argraffu, llungopïo, cludiant ac ati) i aelodau yw i 
gynorthwyo i gyflawni eu rôl fel aelodau'r Cyngor. Felly dylid defnyddio 
gwasanaethau cefnogaeth o’r fath at ddibenion busnes y cyngor yn unig. Ni 
ddylid eu defnyddio mewn cysylltiad â gweithgareddau plaid wleidyddol neu 
ymgyrchu neu at ddibenion preifat. 

4 Mynediad aelodau at wybodaeth ac at ddogfennau’r Cyngor 

4.1 Mae gan aelodau hawl i gysylltu ag unrhyw Adran y Cyngor i geisio 
gwybodaeth, eglurhad a chyngor (ynglŷn â swyddogaethau'r Adran honno) fel 
sy’n rhesymol er mwyn eu cynorthwyo i gyflawni eu rôl fel aelodau’r Cyngor. 
Gall hyn amrywio o gais am wybodaeth gyffredinol ynglŷn ag unrhyw agwedd o 
weithgareddau’r Adran i gais am wybodaeth benodol ar ran etholwr. Fel arfer, 
dylai dulliau o’r fath gael eu cyfeirio at Brif Swyddog neu i uwch swyddog arall 
yr Adran dan sylw ar gyfer materion dydd i ddydd. 

4.2 O ran hawliau cyfreithiol yr aelodau i arolygu dogfennau’r Cyngor, mae’r rhain 
yn dod o dan statud yn rhannol ac yn rhannol o dan y gyfraith gyffredin. 

4.3 Mae gan aelodau hawl statudol i archwilio unrhyw ddogfen y Cyngor sy’n 
cynnwys deunydd sy’n ymwneud ag unrhyw fusnes sy’n cael ei drafod mewn 
cyfarfod y Cyngor, Bwrdd Gweithredol, Pwyllgor neu Is-bwyllgor. Mae’r hawl 
hwn yn berthnasol boed yr aelod yn aelod o’r Pwyllgor neu’r Is-bwyllgor dan 
sylw ai peidio ac yn ymwneud â'r adroddiadau sy'n cael eu cyflwyno yn y 
cyfarfod, ond hefyd yn cynnwys unrhyw bapurau cefndir perthnasol. Fodd 
bynnag, nid yw’r hawl hwn yn berthnasol i ddogfennau mewn perthynas ag 
eitemau sy'n cynnwys gwybodaeth eithriedig mewn perthynas â gweithwyr, 
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preswylwyr eiddo'r Cyngor, ymgeiswyr am grantiau a gwasanaethau eraill, gofal 
plant, trafodaethau contractau a chysylltiadau diwydiannol, cyngor gan 
Gwnselwyr ac ymchwiliadau troseddol. 

4.4 Mae hawl cyfraith gyffredin yr aelodau yn ehangach ac yn seiliedig ar yr 
egwyddor fod gan unrhyw aelod hawl prima facie i archwilio dogfennau’r 
Cyngor cyn belled ag y bo ei fynediad / ei mynediad i’r dogfennau yn rhesymol 
er mwyn galluogi’r aelod i berfformio ei ddyletswyddau / ei dyletswyddau fel 
aelod o’r Cyngor. Cyfeirir at yr egwyddor hon yn aml fel yr egwyddor “angen ei 
wybod”. 

4.5 Mae arfer yr hawl cyfraith gyffredin hwn felly'n dibynnu ar allu’r aelod i 
arddangos fod ef neu hi "angen gwybod” yr wybodaeth. Yn hyn o beth nid oes 
gan yr aelod unrhyw hawl i “gomisiwn crwydro” i fynd ac archwilio dogfennau’r 
Cyngor. 

Nid yw chwilfrydedd yn unig yn ddigonol. Y cwestiwn hanfodol yw penderfynu 
a oes "angen ei wybod”. Mae’n rhaid i Brif Swyddog sydd yn dal y ddogfen 
dan sylw benderfynu ar yr ateb i’r cwestiwn hwn yn gyntaf (gyda chyngor gan 
Brif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid). Mewn achos o anghydfod, mae’r 
cwestiwn yn cael ei benderfynu gan gorff perthnasol y Cyngor – h.y. y Bwrdd 
Gweithredol neu’r Pwyllgor sydd â'r swyddogaethau a nodir yn y ddogfen. 

4.6 Mewn rhai amgylchiadau (e.e. aelod Bwrdd neu Bwyllgor yn dymuno archwilio 
dogfennau sy’n ymwneud â swyddogaethau’r Bwrdd neu’r Pwyllgor) bydd 
“angen yr aelod i wybod” yn cael ei ragdybio fel arfer. O dan amgylchiadau 
eraill (e.e. aelod yn dymuno archwilio dogfennau sy’n cynnwys gwybodaeth 
bersonol ynglŷn â thrydydd parti) fel arfer bydd disgwyl i aelod gyfiawnhau’r cais 
mewn telerau penodol. 

4.7 Er bod term “dogfen y Cyngor” yn eang iawn ac yn cynnwys er enghraifft, 
unrhyw ddogfen sy'n cael ei chynhyrchu gydag adnoddau'r Cyngor, derbynnir 
trwy gonfensiwn na fydd gan aelod o un grŵp plaid yr "angen i wybod”, ac felly’r 
hawl i archwilio, dogfen sy’n ffurfio rhan o waith mewnol grŵp plaid arall. 

4.8 Gellir cael cyngor pellach a manwl mewn perthynas â hawliau aelodau i 
archwilio dogfennau'r Cyngor gan Brif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. 

4.9 Yn olaf, dylid defnyddio unrhyw wybodaeth y Cyngor a ddarparwyd i Aelod gan 
yr Aelod at y diben y darparwyd yr wybodaeth honno, h.y. mewn cysylltiad â 
pherfformiad cywir o ddyletswyddau’r Aelod fel aelod o’r Cyngor. Mae’n rhaid i 
aelodau fod yn ystyriol o'u hymrwymiadau ac ymrwymiadau’r Cyngor o dan y 
ddeddfwriaeth diogelu data. Pwysleisir y pwynt hwn hefyd yn y Cod Ymddygiad 
gyda’r telerau canlynol: 

4.10.Ni ddylai aelodau ddatgelu gwybodaeth a roddwyd yn gyfrinachol heb ganiatâd 
datganedig gan unigolyn sydd ag awdurdod i roi caniatâd o’r fath, neu oni bai 
bod gofyniad cyfreithiol i wneud hynny. 
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5 Perthynas Swyddog / Cadeirydd 

5.1 Mae’n amlwg yn bwysig y dylid cael perthynas waith agos rhwng Cadeiryddion 
y Bwrdd Gweithredol, a Phwyllgorau, Prif Swyddogion ac uwch swyddogion 
sy’n adrodd i'r cyrff hynny. Fodd bynnag, ni ddylid caniatáu i berthnasau o’r 
fath fod mor agos, neu ymddangos mor agos, fel y gellir cwestiynu gallu'r 
swyddog i ddelio ag aelodau eraill a grwpiau plaid eraill yn ddiduedd. 

5.2 Er yr ymgynghorir â Chadeiryddion y Bwrdd Gweithredol a Phwyllgorau (neu Is-
bwyllgorau) yn rheolaidd fel rhan o’r broses o lunio rhaglen ar gyfer y cyfarfod 
sydd i ddod, rhaid cydnabod mewn rhai amgylchiadau bod dyletswydd ar Brif 
Swyddogion Adran i gyflwyno adroddiad ar fater penodol. Yn yr un modd, 
bydd Prif Swyddogion bob tro yn gwbl gyfrifol am gynnwys unrhyw adroddiad 
sy’n cael ei gyflwyno yn eu henw. Dylid cyfeirio unrhyw faterion sy’n codi 
rhwng Cadeirydd a Prif Swyddog yn y maes hwn at y Prif Weithredwr i’w 
ddatrys gyda chydweithrediad Arweinydd y Cyngor. 

5.3 Mewn perthynas â chamau gweithredu rhwng cyfarfodydd, mae’n bwysig cofio 
bod Cyfansoddiad y Cyngor yn caniatáu gwneud penderfyniadau (mewn 
perthynas â chyflawni swyddogaethau’r Cyngor) gan y Bwrdd Gweithredol, 
Pwyllgor, Is-Bwyllgor neu swyddog yn unig. Nid yw’n caniatáu i’r Arweinydd 
nac unrhyw aelod unigol arall wneud penderfyniadau o’r fath. 

5.4 Mae’n arferiad yng nghyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau ac Is-
Bwyllgorau er mwyn cymeradwyo penderfyniad, sy’n awdurdodi swyddogion a 
enwyd i gymryd camau gweithredu rhwng y cyfarfodydd mewn ymgynghoriad 
â’r Cadeirydd a/neu’r Is-Gadeirydd. Mewn sefyllfaoedd o’r fath, y swyddog sy’n 
atebol am y camau gweithredu, yn hytrach na’r Cadeirydd ac/neu'r Is-
gadeirydd. 

5.5 Yn olaf, rhaid cofio bod swyddogion mewn Adran yn atebol i Brif Swyddog ac er 
y dylai swyddogion geisio cynorthwyo Cadeirydd (neu unrhyw Aelod) ni ddylent, 
drwy wneud hynny, fynd y tu hwnt i'r awdurdod a roddwyd iddynt gan eu Prif 
Swyddog. 

6 Gohebiaeth 

6.1 Ni ddylai gohebiaeth rhwng aelod unigol a swyddog gael ei gopïo (gan y 
swyddog) i unrhyw aelod arall fel arfer. Lle mae’n briodol i gopïo’r wybodaeth i 
aelod arall, dylid egluro hyn yn glir i’r aelod gwreiddiol. Mewn geiriau eraill, ni 
ddylid defnyddio system o “gopïau tawel”. 

6.2 Fel arfer, dylai llythyrau swyddogol ar ran y Cyngor gael eu gyrru yn enw’r 
swyddog priodol yn unig, yn hytrach nag yn enw aelod unigol. Bydd yn briodol 
ar adegau bod llythyrau yn ymddangos yn enw'r Aelod megis fel yr Arweinydd, 
ond byddai hyn yn eithriad yn hytrach na’r arfer. Ni ddylai llythyrau sydd, er 
enghraifft, yn creu rhwymedigaeth neu’n rhoi cyfarwyddiadau ar ran y Cyngor 
gael eu hanfon yn enw’r aelod. 
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7 Ymgysylltiad Cynghorwyr Ward 

7.1 Pryd bynnag y bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei drefnu gan y Cyngor i 
ystyried mater lleol, dylid gwahodd yr holl aelodau sy’n cynrychioli’r ward neu’r 
wardiau yr effeithir arnynt fel mater o drefn. Yn yr un modd, pan fydd y Cyngor 
yn cynnal unrhyw fath o ymarfer ymgynghori ar fater lleol, dylid hysbysu 
aelodau’r Ward ar ddechrau’r ymarfer. 

8 Cwynion ynglŷn â Thorri’r Protocol hwn 

8.1 Gall torri’r protocol hwn arwain at gamau disgyblu yn achos y Swyddogion neu 
eu hatgyfeirio at Bwyllgor Safonau’r Cyngor yn achos yr Aelodau. 

8.2 Os bydd Aelod yn anfodlon ag ymddygiad swyddog dylai ef/hi drafod y mater 
gyda Phrif Swyddog i ddechrau er mwyn ceisio datrys y mater yn anffurfiol. Ni 
fydd gweithdrefnau disgyblu'r Cyngor o reidrwydd yn berthnasol a /neu’n 
briodol yn yr holl amgylchiadau ond yn yr achosion priodol bydd y Prif Swyddog 
perthnasol yn dilyn y gweithdrefnau hyn. 

8.3 Os bydd Swyddog yn anfodlon gydag ymddygiad Aelod, dylai ef/hi godi’r mater 
gyda'u rheolwr atebol neu Brif Swyddog er mwyn ceisio datrys y mater yn 
anffurfiol gyda’r Aelod. Gall y Prif Swyddog, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, 
ymgynghori â’r Prif Weithredwr neu’r Swyddog Monitro (Prif Swyddog 
Llywodraethu a Chwsmeriaid) a allai, pan fo’n briodol, godi’r mater gydag 
Arweinydd y grŵp gwleidyddol perthnasol. 

8.4 Dylid gwneud pob cwyn ffurfiol h.y. y rhai na ellir eu datrys yn anffurfiol, yn 
ysgrifenedig i’r Swyddog Monitro (Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid). 
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V. ADRAN 22 



ADRAN 22.  
Gweithdrefn Rhannu Pryderon  
 

1.  CYFLWYNIAD  
 
1.1  Yr unigolion sy’n gweithio i’r Cyngor neu gyda’r Cyngor yn aml yw’r  cyntaf i 

sylweddoli bod rhywbeth, o bosibl, yn bod oddi mewn i’r Cyngor.   Fodd  bynnag, 
efallai na  fyddant yn teimlo eu bod yn gallu  mynegi eu pryder oherwydd eu bod  
yn teimlo y byddai lleisio eu barn yn bradychu  eu cydweithwyr, rheolwyr neu’r  
Cyngor.   Efallai y byddant hefyd yn ofni aflonyddwch neu annhegwch.   Efallai y  
byddant yn poeni am godi materion o'r  fath  neu efallai y byddant am  gadw'r  
pryderon iddyn nhw eu hunain, yn teimlo o bosibl nad yw'n fusnes iddynt hwy  
neu  mai amau yn unig y maent.   Efallai y byddant yn penderfynu dweud  
rhywbeth ond yn gweld eu  bod wedi siarad â'r person anghywir neu  wedi codi'r 
mater yn y ffordd anghywir ac yn ansicr o'r hyn i'w  wneud nesaf.  

 
1.2  Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi’r polisi hwn er mwyn eich galluogi i godi eich 

pryderon yn fuan ac yn y ffordd gywir.   Byddai’n well gennym eich bod yn codi'r 
mater pan  fydd gennych bryder yn hytrach nag aros am dystiolaeth.  

 
1.3  Mae'r polisi hwn yn ei gwneud yn glir y gallwch fynegi eich pryderon heb ofni 

aflonyddwch, annhegwch, gwahaniaethu yn deillio o hynny neu  anfantais, a’i nod  
yw annog a galluogi i bobl sy’n gweithio i'r Cyngor neu gyda'r Cyngor i godi 
pryderon am broblemau o  fewn y sefydliad yn hytrach na  throi cefn  ar broblem.  
Mae'r polisi hwn yn darparu gweithdrefn  adrodd  fewnol ac ystod o gysylltiadau  
allanol y gellir cysylltu â hwy lle rydych yn teimlo nad  oes modd  trin  eich pryderon  
yn briodol o  fewn y sefydliad.  Os oes rhywbeth yn eich poeni ac y credwch y  
dylem wybod amdano  neu  edrych i mewn iddo, defnyddiwch y polisi hwn.   

 
1.4  Mae’r polisi hwn yn gymwys i bob un o'r canlynol:  

 

  Gweithwyr Cyngor Bwrdeistref  Sirol Wrecsam;  

  Ymgynghorwyr, gweithwyr neu gontractwyr asiantaeth (neu  eu gweithwyr)  
sy’n gweithio i'r Cyngor (gan gynnwys y rhai nad ydynt yn gweithio ar 
safleoedd y   Cyngor);  

  Y rhai sy'n darparu gwasanaethau  o dan gontract neu gytundeb arall gyda'r  
Cyngor ar eu safle eu  hunain, er enghraifft, cartrefi gofal;  

  Gweithwyr gwirfoddol sy'n gweithio gyda'r Cyngor fel rhan o, neu ynghyd â, 
gwasanaethau'r Cyngor.  

 
Fodd  bynnag, nid yw'r  polisi hwn yn berthnasol i Aelodau etholedig, a allai 
ddymuno gwneud adroddiad rhannu  pryderon neu gŵyn.  Nid oes gan Aelodau  
Etholedig  yr un diogelwch statudol â gweithwyr eraill, ac fel y cyfryw, ni fyddant 
yn cael eu  diogelu o dan y polisi hwn.  Rhaid cyfeirio at adran 8  o’r polisi hwn sy'n  
ymdrin ag achosion lle caiff adroddiad rhannu  pryderon ei dderbyn gan Aelod yn  
uniongyrchol.  
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Ar ben hynny, nid yw'r polisi hwn yn berthnasol i weithwyr a benodir  gan Gorff  
Llywodraethu ysgol o  fewn Bwrdeistref Sirol Wrecsam lle bydd gweithdrefn  fel 
arfer yn cael ei ddarparu gan y Corff  Llywodraethu perthnasol.  

 

2.  NODAU A  CHWMPAS Y POLISI HWN  
 
2.1  Mae'r  Polisi  Rhannu  Pryderon  yn  rhan  bwysig  o  fframwaith  llywodraethu  

corfforaethol y Cyngor a'i nodau yw:  
 

  eich annog  i deimlo'n  hyderus wrth  godi pryderon  ac  i gwestiynu  pryderon  
am gamwedd a  mynd i’r afael â hwy;  

  darparu llwybrau  i chi godi pryderon  a  derbyn  adborth  am  unrhyw  gamau  
gweithredu a gymerir;  

  sicrhau  eich bod  yn  cael ymateb  i’ch  pryderon  a'ch  bod  yn  ymwybodol o  
sut i'w dilyn os nad ydych yn fodlon;  

  eich sicrhau  y  cewch  eich diogelu rhag  gweithrediadau  dial neu  weithred  
arall  os credwch  yn  rhesymol eich  bod  wedi gwneud  unrhyw  ddatgeliad  
mewn ewyllys da.  

 
2.2  Nod  y  Polisi Rhannu  Pryderon  yw  cwmpasu  pryderon  heblaw  eich  cyflogaeth,  

lle  bydd  budd  eraill neu  fudd  y  Cyngor ei hun  o  dan  risg.   Mae'r  rhain yn  
cynnwys:  

 

  ymddygiad sy'n drosedd neu’n dor-cyfraith;  

  datgeliadau sy’n gysylltiedig â chamwedd;  

  achosion  lle  mae  iechyd  a  diogelwch  unrhyw  unigolyn  wedi cael ei 
beryglu neu'n debygol o  fod mewn perygl;  

  gwahaniaethu  anghyfreithlon;  

  niwed i'r amgylchedd;  

  defnydd  anawdurdodedig o arian cyhoeddus;  

  llwgrwobrwyaeth, twyll  ac anonestrwydd posibl;  

  lladrata  neu ddefnyddio arian  neu offer cyhoeddus heb awdurdod;  

  cam-drin cleientiaid yn rhywiol neu’n gorfforol;  

  esgeuluso  plant,  eu  cam-drin  yn  emosiynol, corfforol neu  rywiol neu  
ymddygiad amhriodol arall tuag atynt,   

  triniaeth  anfoesol arall; neu  

  gwybodaeth  sy'n  tueddu  i ddangos fod  unrhyw  un  o'r  materion  hyn  yn  
cael neu'n  debygol o gael ei guddio yn  fwriadol.  

 
Ni fwriedir i hon  fod yn  rhestr drylwyr.  

 
2.3  Felly, gellir  adrodd  am  unrhyw  bryderon  sydd  gennych  am  unrhyw agwedd  ar 

ddarpariaeth  gwasanaeth  neu  ddull  o  reoli  swyddogion  neu  aelodau  o'r  cyngor  
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neu  eraill sy'n  gweithredu  ar ran  y  cyngor o  dan  y  Polisi Rhannu  Pryderon.   
Gall hyn  fod yn unrhyw un  o'r canlynol:  

 

  rhywbeth  sy’n gwneud  i chi  deimlo'n  anghyfforddus o  ran  safonau  sy’n 
hysbys i chi, eich profiad  neu'r  safonau  y  credwch  y  mae'r  Cyngor yn  eu  
dilyn; neu  

  rhywbeth  sydd  yn  erbyn  Gorchmynion  Sefydlog  y  Cyngor, ei Reoliadau  
Ariannol a'i bolisïau; neu  

  rhywbeth sydd ddim yn cyrraedd safonau ymarfer sefydledig; neu   

  rhywbeth sy’n cyfateb i ymddygiad amhriodol  
 
2.4  Mae  Cod  Ymddygiad  Swyddogion  Para.  5.2  yn  dweud, os bydd  gweithiwr yn  

gwybod  am  weithgareddau  sydd, yn  ei farn ef  neu  hi, yn  anghyfreithlon,  
amhriodol neu  anfoesegol, yna  dylai’r  gweithiwr  roi gwybod  am  y  mater yn  unol  
â’r Polisi hwn.    

 
2.5  Nid yw’r Polisi hwn yn  gymwys yn yr amgylchiadau canlynol:  
 

2.5.1  Materion sy'n ymwneud â Chyflogaeth  
 
 Os ydych  yn  weithiwr, mae  gweithdrefnau  presennol ar waith  er mwyn  

eich galluogi i godi pryderon  sy'n  ymwneud  â'ch  cyflogaeth  eich  hun,  
megis materion  yn  ymwneud  â’ch  contract  cyflogaeth,  cyflog, problemau  
gyda'ch  cydweithwyr  ac ati.  Nid  yw'r  materion  hyn  yn  faterion  rhannu  
pryderon  ar y  cyfan, ond  yn  hytrach  achwyniadau  neu  gwynion  
cyflogaeth  cyffredinol.  Dylid codi’r mathau  hyn  o faterion  yn  uniongyrchol 
gyda'ch  rheolwr fel arfer ac yn  unol â’r  polisi Cyngor perthnasol (megis y 
Weithdrefn  Gwyno, Polisi a  Gweithdrefn  Gwrth-Fwlio  ac Aflonyddwch  
Urddas yn y Gwaith, ac ati).  

 
2.5.2  Ymddygiad Aelodau Etholedig (ar  wahân i'r uchod)   
 
 Dylid codi pryderon  sy'n  ymwneud  ag  ymddygiad  Aelodau  etholedig, ar 

wahân i'r mathau o  bryder a  amlinellir yn   2.2  uchod, o  dan  
ddarpariaethau  cwynion  y  Protocol ar Berthnasau  Aelodau/Swyddogion,  
a chânt eu cyfeirio fel arfer at eich rheolwr atebol yn y lle cyntaf.  

 
2.5.3  Cwynion   
 Nid  yw’r  polisi hwn  yn  disodli’r  Weithdrefn  Gwyno  gorfforaethol  sy’n 

mynd i'r afael â chwynion am wasanaethau'r  Cyngor.  
 
2.5.4  Gwasanaethau Eraill  
 Os oes  gennych  unrhyw  bryderon  am  sefydliad  arall  sy'n  darparu  

gwasanaethau  ar ran  y  Cyngor, dylech  gysylltu  â'r  darparwr gwasanaeth  
yn  y  lle  cyntaf.   Mewn  achosion  lle  mae'r  Cyngor yn  contractio  gyda  
sefydliad  preifat,  gall  fod  yn  briodol i roi  gwybod  i Faes Gwasanaeth  
perthnasol y  Cyngor.   Mewn  rhai achosion,  efallai y  bydd  angen  rhoi  
gwybod i'r sefydliad rheoleiddio priodol hefyd.  
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3. MESURAU DIOGELU – EIN SICRWYDD I CHI 

3.1. Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i sicrhau arfer da a safonau uchel ac mae am 
gefnogi gweithwyr ac eraill gan ddefnyddio'r polisi hwn. 

Eich hawliau cyfreithiol 

3.2. Mae Deddf Hawliau Cyflogaeth 1996 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Datgelu er 
Lles y Cyhoedd 1998) yn rhoi diogelwch cyfreithiol i weithwyr (gan gynnwys 
contractwyr a staff asiantaeth) sy'n codi pryderon gwirioneddol ac yn gwneud 
datgeliadau am gamwedd sydd, yn eu barn hwy, er lles y cyhoedd. Mae’r 
Ddeddf yn ei gwneud yn anghyfreithiol i’r Cyngor ddiystyru unrhyw un neu 
ganiatáu iddynt gael eu cosbi neu eu herlid ar y sail eu bod wedi gwneud 
datgeliad cyfreithiol priodol yn unol â Deddf Hawliau Cyflogaeth 1996 (“y 
Ddeddf” o hyn ymlaen) . 

Cefnogaeth i chi 

3.3. Mae’r Cyngor yn cydnabod y gall y penderfyniad i adrodd am bryder fod yn un 
anodd ei wneud. Os credwch fod yr hyn rydych yn ei ddweud yn wir a’i fod er 
lles y cyhoedd, yna nid oes gennych unrhyw beth i'w ofni oherwydd byddwch 
yn gwneud eich dyletswydd i'ch cyflogwr ac i'r rheini rydych yn darparu 
gwasanaeth iddynt. Ni fyddwch mewn perygl o golli eich swydd na dioddef 
unrhyw fath o gosb o ganlyniad. 

3.4. Ni fydd y Cyngor yn caniatáu darostyngiad y rhai sydd wedi adrodd pryderon 
am wahaniaethu, aflonyddwch nac erledigaeth (gan gynnwys pwysau 
anffurfiol) a bydd yn cymryd y camau gweithredu priodol, gan gynnwys camau 
disgyblu er mwyn eich diogelu pan fyddwch yn codi pryder. 

3.5. Ni fydd unrhyw ymchwiliadau i honiadau o gamwedd posibl a godwyd gennych 
yn dylanwadu ar, neu’n cael ei ddylanwadu gan weithdrefnau eraill fel 
ymchwiliadau a gwrandawiadau o dan y gweithdrefnau disgyblu, salwch, 
galluedd, colli swydd neu unrhyw weithdrefn arall sydd eisoes yn effeithio 
arnoch neu a allai effeithio arnoch yn y dyfodol. 

3.6. Bob tro yr eir i'r afael ac y gwneir ymchwil i'ch pryderon: 

3.6.1 cewch gefnogaeth lawn gan yr Uwch Dîm Rheoli; 

3.6.2 caiff eich pryderon eu cymryd o ddifrif; 

3.6.3 bydd y Cyngor yn gwneud popeth o fewn ei allu i’ch helpu drwy gydol 
yr ymchwiliad, e.e. darparu gwasanaethau eiriolaeth, cyfieithwyr ac ati 

3.7. Os yw’n briodol ar ôl cael ymgynghoriad llawn, bydd y Cyngor yn ystyried eich 
ail-leoli chi neu eraill dros dro dros gyfnod yr ymchwiliad. 
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4  CYFRINACHEDD  
 

4.1.  Caiff  yr holl  bryderon  eu  trin  yn  gyfrinachol a  gwneir  pob  ymdrech  i beidio  â  
datgelu eich hunaniaeth  os mai dyna  ydi eich dymuniad.   Os bydd  sefyllfa’n  
codi lle  na  fyddwn  yn  gallu  datrys y  pryder heb  ddatgelu eich  hunaniaeth,  
cewch  eich hysbysu  o  hyn  ac  o'r  rhesymau.  Weithiau,  efallai y  bydd  angen 
pasio eich manylion  ymlaen  i gyrff  gorfodi’r gyfraith  allanol, fel yr Heddlu.  Os  
yw  hynny'n  angenrheidiol, bydd  ond  yn  cael ei wneud  ar  ôl cynnal 
ymgynghoriad â chi eich hun.  

 

5  HONIADAU DIENW   
 

5.1.  Mae'r  polisi hwn  yn  eich annog  i gynnwys eich enw  wrth  wneud  honiad  lle  y  
bo'n  bosibl.  
 

5.2.  Mae  pryderon  a  gaiff  eu  mynegi'n  ddienw  yn  llawer llai pwerus,  ond  cânt eu  
hystyried  yn  ôl disgresiwn  Prif  Swyddog  Llywodraethu a  Chwsmeriaid (sydd, fel 
y  nodwyd  uchod, yn  Swyddog  Monitro i'r Cyngor)  lle  caiff y  rhain eu  gwneud  yn  
fewnol.   
 

5.3.  Wrth  roi’r disgresiwn  hwn  ar waith, byddai'r ffactorau  i'w  hystyried  yn  cynnwys y 
canlynol:  

  difrifoldeb y mater a godwyd;  

  hygrededd y pryder; a'r  

  tebygolrwydd  y  caiff  yr honiad  ei  gadarnhau  gan  ffynonellau  y  gellir  eu  
priodoli.  

 

5.4.  Cofiwch  y  bydd  yn  llawer anoddach  i ni edrych  i mewn  i'r mater, diogelu eich  
sefyllfa, a  rhoi adborth  i chi os na  fyddwch  yn  dweud  wrthym  pwy ydych  chi, 
neu  os ydych  yn  gwrthod  ymgysylltu  â'r  swyddog  ymchwilio.   Yn  unol â  hynny,  
fe'ch  anogir  i roi eich enw  er mwyn  sicrhau  y  gellir  edrych  i  mewn  i’ch  
adroddiad i'r graddau llawnaf  posibl.    

 

5.5.  Os bydd  y  Prif Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid yn  penderfynu  peidio  â  
mynd  ar drywydd  honiad  dienw, bydd  ef/hi yn  cofnodi'r rhesymau  dros y  
penderfyniad  hwn  yn  ysgrifenedig.   Bydd  y penderfyniadau  hyn  yn  cael eu  
cynnwys  yn  adroddiad  blynyddol Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid i’r  
Pwyllgor Safonau a gyfeirir ato ym  mharagraff 11.7  isod.  
 

 
 

6  HONIADAU  ANWIR  
 

6.1.  Os byddwch  yn  gwneud  honiad  sydd  er budd  y  cyhoedd  yn  eich  barn chi, ond  
nad  yw  wedi'i gadarnhau  gan  yr ymchwiliad, ni chymerir camau  yn  eich erbyn.   
Fodd  bynnag, os byddwch  yn  gwneud  honiad  yn  wamal, yn  faleisus neu  er  
budd personol, gellir cymryd camau disgyblu yn eich erbyn.  

 
6.2.  Caiff  y  cwestiwn  o  p’un  ai y  gwnaed  honiad  yn  wamal, yn  faleisus neu  er budd  

personol ei bennu gan  ganlyniad yr ymchwil i'ch pryder.  
  

V 5 



7  SUT I GODI PRYDER  
 
7.1  Mae’r  Cyngor am  sicrhau  bod  unigolion  sydd  â  phryderon  y  dylid  eu  codi o  dan  

y  Polisi hwn  yn  gwneud  hynny.   Mae  paragraffau  7.2-7.7  yn  nodi'r  weithdrefn  i  
chi wneud  hynny  yn  fewnol a  bydd  yr atodiadau  ar ddiwedd  y  polisi hwn  yn  rhoi  
manylion cyswllt ar gyfer y cysylltiadau mewnol ac allanol.   
 

7.2  Pan  fyddwch  yn  teimlo na  allwch  godi pryder o  fewn  y  sefydliad, gallwch  
gysylltu  ag  un  o'r  cyrff  allanol a  restrir yn  Atodiad  2  i'r polisi hwn  ac, os byddant  
yn derbyn eich cwyn, bydd ganddynt eu gweithdrefn eu hunain i'w dilyn.   

 
7.3  Fel cam  cyntaf, rydym  yn  gobeithio  y  byddwch  yn  teimlo y  gallwch  godi  

pryderon  gyda'ch  rheolwr uniongyrchol.  Yna,  bydd  angen  i'ch  rheolwr roi  
gwybod  am  hyn  i  Brif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid  ("Swyddog  
Monitro" y Cyngor)  yn unol â pharagraff 9.3.   

 
7.4  Mewn  rhai achosion,  efallai y  bydd  yn fwy  priodol i  godi pryderon  â rhywun  â  rôl  

uwch  neu'n  uniongyrchol ag  un  o'r  cysylltiadau  allanol a  restrir ar ddiwedd  y  
ddogfen  hon  (gweler Atodiad  1). Unwaith  eto,  bydd  yr unigolion  hyn  yn  sicrhau  
y caiff hyn ei godi gyda Phrif Swyddog Llywodraethu  a Chwsmeriaid.  

 
7.5  Fodd  bynnag, mae  hyn  yn  dibynnu  ar ddifrifoldeb  a  sensitifrwydd  y materion  a'r 

sawl a  ddrwgdybir  o  gamymddygiad.   Er enghraifft,  os  ydych  yn  credu  bod  eich  
tîm  rheoli  yn  cymryd  rhan,  dylech  fynd  at  y  Prif Weithredwr, y  Prif  Swyddog  
Llywodraethu  a  Chwsmeriaid,  y  Prif  Swyddog  Cyllid  a  TGCh  neu'r  Pennaeth  
Gwasanaeth, Archwilio a  Thechnegol.  

 
7.6  Os bydd  unrhyw  wybodaeth  yn  codi  pryderon  am  niwed  neu  niwed  posibl  o  

blant  neu  oedolion  diamddiffyn,  yna  dylid  adrodd  am  y  pryderon  hyn  ar unwaith  
i'r Cydlynydd  Amddiffyn  Plant neu'r  Cydlynydd  Diogelu Oedolion  Diamddiffyn  
neu'r  Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng  y tu allan i oriau.  

 
7.7  Os oes gennych bryderon difrifol y teimlwch na allwch eu codi â'r Cyngor am ba  

bynnag  reswm, dylech  godi'r mater ag  un  o'r  pwyntiau  cyswllt allanol y  cyfeirir  
atynt yn Atodiad 2 i’r ddogfen  hon.  
 

7.8  Gellir  mynegi pryderon  ar lafar neu'n  ysgrifenedig.  Lle byddwch  yn  gwneud  eich  
pryderon  yn  hysbys ar lafar,  gall  y  Cyngor ysgrifennu  atoch  yn  amlinellu  eich  
pryderon  er mwyn  sicrhau  bod  y  rhain wedi’u  nodi’n  gywir.   Os hoffech  wneud  
adroddiad ysgrifenedig, yna gallwch ddefnyddio'r fformat canlynol:  

 

   cefndir a hanes y pryder (gan gynnwys dyddiadau perthnasol);  
 

   y rheswm pam eich bod yn pryderu'n benodol am y sefyllfa.  
 

Gallwch  ddefnyddio’r  ffurflen  adroddiad  sydd  ar ddiwedd  y  polisi hwn  os  
byddai’n  well  gennych  wneud  hynny, a'i  rhoi i'r unigolyn  rydych  yn  codi'ch  
pryder â  nhw.  Rhowch  gymaint  o  wybodaeth  ag  y gallwch,  ond  mae'n  bwysig  
nad  ydych  yn  rhoi honiadau  di-sail, peidiwch  â  chadw  golwg  ar yr unigolion  dan  
sylw  fel na  fyddwch  yn  cyflawni unrhyw  weithred  anghyfreithlon  neu’n rhoi eich 
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hun neu eraill mewn perygl o niwed wrth gael y wybodaeth. Bydd y pryderon a 
godwch yn cael eu hymchwilio’n llawn unwaith y byddant wedi cael eu dwyn at 
sylw Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, a fydd yn sicrhau y caiff 
unrhyw ymchwiliad ei gynnal yn gyfreithlon ac yn briodol. 

7.9 Po gynharaf y byddwch yn mynegi eich pryder, yr hawsaf y bydd i gymryd 
camau gweithredu. 

7.10 Er na ddisgwylir i chi brofi gwirionedd honiad, bydd angen i chi ddangos i'r 
unigolyn y byddwch yn cysylltu â nhw bod sylfaen digonol i’ch pryder. 

7.11 Gellir cael cyngor a chanllawiau ar sut i ddilyn materion o bryder naill ai gan 
eich Prif Swyddog, neu Brif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid. 

7.12 Gallwch wahodd eich cynrychiolydd Undeb Llafur neu gydweithiwr i fod yn 
bresennol yn ystod unrhyw gyfarfodydd neu gyfweliadau mewn perthynas â'r 
pryderon rydych wedi'u codi. Os bydd angen cyfleusterau cyfieithu, yna dylech 
roi gwybod i'r swyddog ymchwilio perthnasol cyn gynted ag y bo modd. 

8 ADRODDIADAU RHANNU PRYDERON A RODDIR I AELODAU 
ETHOLEDIG 

8.1 Mae'r adran hon yn berthnasol i achosion lle bydd cyflogai, neu unigolyn arall y 
mae'r polisi hwn yn gymwys iddo, yn gwneud adroddiad rhannu pryderon neu 
gŵyn yn uniongyrchol i aelod etholedig yr awdurdod hwn. 

8.2 Os bydd rhywun yn mynd at aelod etholedig mewn cysylltiad â phryder a 
gwmpesir gan y polisi hwn, dylent annog unigolion i godi pryder yn unol â'r 
polisi hwn. 

8.3 Mewn achosion lle bydd aelod etholedig yn cael adroddiad rhannu pryderon, 
rhaid iddynt ei anfon ymlaen at Brif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid a 
fydd wedyn yn prosesu'r adroddiad yn unol â'r polisi hwn. 

8.4 Ni ddylai'r unigolion ei hunain ymchwilio i bryderon a gaiff eu codi ganddynt eu 
hunain. 

9 SUT BYDD Y CYNGOR YN YMATEB 

9.1 Bydd yr adran hon yn berthnasol i bob pryder a godir yn fewnol. Pan fydd cwyn 
yn cael ei godi gyda chorff allanol, a restrir yn Atodiad 2, efallai y bydd y 
weithdrefn yn amrywio yn dibynnu ar sut bydd y corff allanol yn bwriadu ymdrin 
â'r mater. 

9.2 Bydd y Cyngor yn ymateb i'ch pryderon (ar yr amod eich bod wedi darparu 
manylion cyswllt) ac efallai y bydd angen gofyn cwestiynau i chi fel rhan o'r 
ymchwiliad. Peidiwch ag anghofio nad yw profi eich pryderon yr un fath â'u 
derbyn neu eu gwrthod. Fodd bynnag, trafodaethau uniongyrchol gyda chi eich 
hun yn aml yw'r ffordd orau o ymchwilio i bryderon ac felly byddai'n fuddiol pe 
byddech yn gwneud yn siŵr eich bod ar gael ar gyfer ymchwiliad y Cyngor. 
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9.3  Rhaid  i’r person  rydych  yn  adrodd  eich  pryderon  wrthynt,  o  dan  y  polisi hwn,  

eu  hadrodd  i Brif Swyddog  Llywodreathu  a  Chwsmeriaid o  fewn  tri  diwrnod  
gwaith.  

 
9.4  Bydd  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid  yn  cysylltu  â'r Pennaeth  

Gwasanaeth, Archwilio  a  Thechnegol i ystyried  y  dull  mwyaf  priodol o  
ymchwilio  i’r materion  o  bryder y  byddwch  yn  eu  codi.   Peidiwch  â  cheisio  
archwilio’r materion  hyn  eich hun  unwaith  y  byddant wedi cael eu  codi  
oherwydd gallai hyn gyfaddawdu unrhyw archwiliad dilynol i’ch pryder.  

 
9.5  Er mwyn  diogelu unigolion  a'r  rhai a  gyhuddir  o  droseddau  neu  o  gamweddau  

posibl, gwneir  ymholiadau  cychwynnol i benderfynu  a  yw  ymchwiliad  yn  briodol 
ac, os hynny, pa  fath  o  ymchwiliad  a  ddylid  ei gynnal.   Egwyddor bwysicaf  y 
Cyngor fydd budd y cyhoedd.    
 

9.6  Efallai y  ceir  achosion  lle  bydd  adroddiad  rhannu  pryderon  yn  cynnwys  
amrywiaeth  o  faterion, efallai y  bydd  rhai y tu  allan  i gwmpas y  polisi hwn  
(megis lle  caiff  materion  cyflogaeth  cyffredinol eu  codi).  Yn  unol â  hynny, i fynd  
i’r afael â’r  posibilrwydd  hwn, bydd  y  Cyngor yn  ymdrechu  i alw  cyfarfod  
cychwynnol gyda  chi (a  gall  cynrychiolydd  Undeb  Llafur  neu  gydweithiwr ddod  
gyda  chi)  i drafod eich pryderon  ac i bennu a ellir  ymdrin  â  hwy  yn  gyfan  gwbl o  
dan  y  polisi hwn, neu  a  fydd  angen  defnyddio  polisïau  eraill ar  gyfer rhan  o’ch  
pryderon  neu  eich  pryderon  i gyd.  Mewn  achosion  lle  ystyrir  nad  yw  eich 
pryderon  yn  dod  o  dan  y  polisi hwn  yn  eu  cyfanrwydd, ni fydd  y  polisi hwn  yn  
gymwys, er y  bydd  y Cyngor yn  ymdrechu  i gadw  manylion  eich  cyfarfod  
cychwynnol yn gyfrinachol fel y nodir yn adran 4  uchod.  
 

9.7  Gellir  datrys rhai pryderon  drwy  gymryd  camau  gweithredu  y  cytunir  arnynt,  
heb  orfod  cynnal ymchwiliad  pellach.  Os bydd  angen  cymryd  camau  ar frys, eir  
i’r afael â  hyn cyn cynnal unrhyw  ymchwiliad.  
 

9.8  Lle y bo’n briodol, gall  y materion  a godwyd:  
 

  gael eu  harchwilio’n  fewnol gan  y  tîm  rheoli, adain  archwilio mewnol neu  
drwy'r broses ddisgyblu;  

  gael eu cyfeirio at yr Heddlu;  

  gael eu cyfeirio at yr Archwiliwr Allanol;  

  ffurfio pwnc ymholiad annibynnol.  
 

9.9  O fewn  deg  diwrnod  gwaith  ar ôl mynegi pryder,  byddwch  yn  cael llythyr (neu  
wybodaeth yn eich  fformat dewisol) yn nodi'r canlynol:  
 

  cydnabod  bod y pryder wedi ei derbyn;  

  nodi sut rydym yn bwriadu  mynd i'r afael â'r  mater;  

  rhoi amcangyfrif o  ba  mor hir y bydd yn ei gymryd i roi ymateb  terfynol;  

  dweud  wrthych  p’un  a  oes  unrhyw  ymholiadau  cychwynnol wedi'u  
gwneud;   

  rhoi gwybodaeth i chi am  fecanweithiau i gefnogi  staff; a  
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  rhoi gwybod  i chi a  fydd  ymchwiliadau  pellach  yn  cael eu  cynnal,  ac os 
ddim, beth yw'r rheswm am  hynny.  

 
9.10  Bydd faint  o gyswllt a  geir rhwng  y swyddogion sy’n ystyried y materion a chi yn  

dibynnu ar natur y materion a godwyd, yr anawsterau posibl sy'n ymwneud â'r  
materion  ac eglurder y  wybodaeth  a ddarperir.   Ceisir mwy o  wybodaeth  
gennych os bydd angen.  
 

9.11  Lle caiff unrhyw gyfarfod  ei drefnu, oddi ar y safle os byddai'n well gennych, gall  
cynrychiolydd Undeb neu  gydweithiwr  ddod gyda chi  
 

9.12  Bydd y Cyngor yn cymryd camau i leihau unrhyw anawsterau y gallech eu profi  
o ganlyniad i godi pryder.   Er enghraifft,  os mai canlyniad ymchwiliad  fydd  
camau'n cael eu cymryd yn erbyn testun  y pryder a’i bod yn ofynnol i chi roi 
tystiolaeth  mewn achos troseddol neu  ddisgyblu, bydd y Cyngor yn rhoi cyngor i  
chi am y weithdrefn  ac yn ymdrechu i roi'r cymorth angenrheidiol mewn  
perthynas ag achosion o'r  fath.  
 

9.13  Mae’r Cyngor yn derbyn bod angen eich sicrhau yr aethpwyd i'r afael â'r mater 
yn briodol.   Yn amodol ar gyfyngiadau cyfreithiol, byddwch yn cael gwybodaeth  
am ganlyniad  unrhyw  ymchwiliad.  
 

9.14  Er na  allwn fod yn sicr y byddwn yn  ymateb i bob  mater yn y  ffordd y byddech  
yn dymuno, byddwn yn ceisio mynd i'r afael â'r mater yn deg, yn gywir a heb  
unrhyw oedi diangen.   Drwy ddefnyddio’r polisi hwn, byddwch  yn ein helpu i 
gyflawni hyn.  
 

9.15  Lle mae'n ofynnol i'r Cyngor gyfweld aelodau eraill o staff, bydd ganddynt yr 
hawl i gael cwmni cynrychiolydd Undeb Llafur neu gydweithiwr mewn unrhyw  
gyfweliad/cyfarfod o'r  fath.  Ar ben hynny, pan fydd ymchwiliad yn cloi gyda  
chanfyddiad nad  oedd  unrhyw achos i'w ateb, bydd gweithwyr a gafodd eu  
cyfweld yn cael eu hysbysu o hyn drwy lythyr.  

 
10  CYNGOR ANNIBYNNOL  
 
10.1  Os ydych  yn  ansicr  o  sut i godi pryder neu  os hoffech  gael cyngor cyfrinachol,  

gallwch  gysylltu  â'r  elusen  annibynnol, Public Concern at Work ar 020  7404  
6609  neu  ar www.pcaw.co.uk.Gall  eu  cyfreithwyr a’u cynghorwyr roi cyngor  
cyfrinachol am  ddim i chi ar sut i godi pryder am gamwedd  difrifol yn  y gwaith.   
 

10.2  Efallai y  byddai’n  well  gennych  siarad  â’ch Undeb  Llafur i gael cyngor am  sut i  
godi pryder o  dan  y  polisi hwn.   Mae’r  manylion  cyswllt ar gyfer yr undebau  
llafur a  gydnabyddir  gan  y  Cyngor ar gyfer dibenion  bargeinio  cyfunol yn  
Atodiad 2.  

 
11  Y SWYDDOG CYFRIFOL  
 
11.1  Mae  gan  Brif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid gyfrifoldeb  cyffredinol am  

y gwaith cynnal a chadw a gweithredu'r polisi hwn.   
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11.2  Mae  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid  yn  cadw  a  chynnal cofnodion  
o  bryderon  a  godwyd  a  chanlyniadau'r  ymchwiliadau  mewn  ffordd  nad  yw'n  
peryglu eich cyfrinachedd.  

 
11.3  Rhaid i’r unigolyn  sy’n  derbyn  eich pryderon  eu  hadrodd  i Brif Swyddog  

Llywodraethu  a Chwsmeriaid yn unol â phwynt 7.3 uchod.  
 
11.4  Rhaid i’r unigolyn  sy'n  derbyn  yr adroddiad  ynghylch ymchwilio  eich pryderon  

adrodd ar y canlyniadau i  Brif Swyddog Llywodraethu  a Chwsmeriaid.  
 

11.5  Bydd  Prif Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid yn  mynd  i'r afael â  
chanlyniadau'r  ymchwiliad  os  na  chânt  eu hadrodd  yn  brydlon  yn unol â  phwynt 
11.4 uchod.  
 

11.6  Bydd  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid yn  adolygu'r  holl  bryderon  a'r  
canlyniadau  yn  achlysurol er mwyn  sicrhau  y  caiff pob  un  eu  hymchwilio yn  
unol â'r  Polisi hwn.  
 

11.7  Bydd  Prif Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid yn  adrodd,  mewn  ffordd  na  
fydd  yn  cyfaddawdu  cyfrinachedd, o  leiaf  unwaith  y  flwyddyn  i’r Pwyllgor  
Safonau  ar gamau  gweithredu'r  Polisi hwn, ar ganlyniadau’r  adolygiadau  a  
gynhaliwyd  o  dan  11.6  uchod  ac  unrhyw  newidiadau  mewn  ymarfer a  
gyflwynwyd o ganlyniad i bryder a godwyd dan y Polisi hwn.  

 
 
 

12  SUT Y GELLIR MYND  Â’R MATER YMHELLACH  
 

12.1  Bwriedir  i’r Polisi hwn  roi llwybr i chi godi pryderon  o  fewn  y  Cyngor.   Mae’r  
Cyngor yn  gobeithio y  byddwch  yn  fodlon  ag  unrhyw  gamau  gweithredu  a  
gymerir.   Os nad  ydych  yn  fodlon  a'ch  bod  yn  teimlo mai'r peth  iawn  i'w  wneud  
yw  mynd  â'r  mater y  tu  allan  i'r Cyngor, mae pwyntiau  cyswllt pellach  ar gael  yn  
y Rhestr o Gysylltiadau Allanol yn Atodiad  2 i’r polisi hwn.  
 

12.2  Os byddwch  yn  mynd  â’r  mater y  tu  allan  i'r Cyngor, dylech  sicrhau  nad  ydych  
yn  cynnwys gwybodaeth  y  dylai aros yn  gwbl gyfrinachol.   Bydd  angen  i chi  
gadarnhau hyn â'r  unigolyn neu’r sefydliad y byddwch  yn dewis cysylltu  â  nhw..   

 
12.3  Mae'n  ddyletswydd  ar y  Cyngor i gydymffurfio â  Deddf  Diogelu Data  2018 

(sydd  â'r  nod  o  sicrhau  eich  preifatrwydd) a  Deddf Rhyddid Gwybodaeth  2000  
(sy'n  ymwneud  â  rhyddhau  gwybodaeth  i'r cyhoedd).  Fodd  bynnag, bydd  y 
Cyngor yn  ymdrechu  i sicrhau  bod  eich cyfrinachedd  a’ch  preifatrwydd  yn  cael  
ei ddiogelu bob  amser.  Os oes gennych  unrhyw  bryderon  am  hyn,  yna  dylech  
eu cyfeirio at Brif  Swyddog Llywodraethu  a Chwsmeriaid.  
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Atodiad 1 
RHESTR GYSWLLT MEWNOL 

Gellir cael cyngor neu arweiniad am sut i fynd i'r afael â materion o bryder gan 
unrhyw un o'r unigolion a enwir isod: 

Prif Weithredwr, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY - Rhif Ffôn 01978 292100 

Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY -
Rhif Ffôn: 01978 292202 

Dirprwy Swyddog Monitro, Adain Gwasanaethau Cyfreithiol, Neuadd y Dref, 
Wrecsam, LL11 1AY - Rhif Ffôn: 01978 292221 

Prif Swyddog Cyllid a TGCh, Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR - Rhif Ffôn: 
01978 292704 

Pennaeth Gwasanaeth, Archwilio a Thechnegol, Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 
1AR - Rhif Ffôn: 01978 292750 

Cadeirydd y Pwyllgor Safonau - Drwy lythyr wedi’i selio i'r Adain Bwyllgorau, Neuadd 
y Dref, Wrecsam, LL11 1AY 

Unrhyw Brif Swyddog neu unrhyw swyddog Undeb Llafur lleol arall. 

Unrhyw Aelod Etholedig o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (a fydd yn cyfeirio'r 
pryderon yn unol ag adran 8 o'r polisi hwn) 

Dylai pryderon am niwed neu niwed posibl i blentyn, person ifanc neu oedolyn 
diamddiffyn gael eu hadrodd ar unwaith at: 

Plentyn neu Berson Ifanc: 

Un Pwynt Mynediad (SPOA) - Rhif Ffôn: 01978 292039 

Oedolion Diamddiffyn: 

Amddiffyn Oedolion Bregus - Rhif Ffôn: 01978 292066 

Ar gyfer Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc: 

Tîm Dyletswydd Argyfwng (tu allan i oriau) - Rhif Ffôn: 0345 0533116 

V 11 



  
 

 
 

         
          

       
  

   
         

           
   

 
 

  

 
 

     
 

   
     

 

  
 

    

      
     

 

   
  

 
     

  
  

 
 
      

    
 

 

     
  

  
  

 
    

 

      
       

        
 

  

 

    
       

  
 
 
 

                                            
   

      
         

Atodiad 2 

RHESTR GYSWLLT ALLANOL 

Er bod y Cyngor yn annog gweithwyr i wneud defnydd o gysylltiadau mewnol i geisio 
codi cwyn rhannu pryderon, caniateir i chi o dan y gyfraith gysylltu â chyrff/unigolion 
rheoleiddio penodol. Ar ben hynny, mae'r Cyngor yn cydnabod rhai cyrff allanol 
ychwanegol y gallwch eu defnyddio i godi cwyn rhannu pryderon. 

O dan y Ddeddf Datgan er Lles y Cyhoedd (Unigolion Rhagnodedig) 2014, mae 
rhestr ragnodedig o gyrff/unigolion y gellir cysylltu â hwy yn allanol. Gellir gweld y 
rhestr lawn yn y gorchymyn1, ond y rhai sydd fwyaf tebygol o fod yn berthnasol yw: -

Corff/Unigolyn Materion y gellir cyfeirio atynt 

Archwilydd Cyffredinol Cymru Cynnal busnes cyhoeddus yn briodol; gwerth am 
arian, twyll a llygredigaeth mewn perthynas â 

Rhif Ffôn: 02920 320522 darparu gwasanaethau cyhoeddus. 

Gwasanaeth Gofal Cymru Materion yn ymwneud â chofrestru gweithwyr 
gofal cymdeithasol o dan y Ddeddf Safonau Gofal 

Rhif Ffôn: 0300 30 33 444 2000. 

Prif Weithredwr y Comisiwn Camwedd gwirioneddol neu bosibl. 
Adolygu Achosion Troseddol 

Rhif Ffôn: 0121 233 1473 

Comisiynydd Plant Cymru Materion yn ymwneud â hawliau, lles a 
buddiannau plant. 

Rhif Ffôn: 01792 765601 
(gofyn am Tîm Ymchwilio a 
Chynghori) 

Awdurdod Gweithredol Iechyd Materion a allai effeithio ar iechyd neu ddiogelwch 
a Diogelwch unrhyw unigolyn yn y gwaith ar wahân i unigolion 

yn y gwaith sydd, yn gyfan gwbl neu'n bennaf ar 
Rhif Ffôn: 0300 0031647 safleoedd sydd yn, neu sydd ar -
(Tîm Pryderon) (a) safle niwclear Prydain Fawr (o fewn yr ystyr a 

roddir yn adran 68 o Ddeddf Ynni 2013); 
(b) safle amddiffyniad awdurdodedig (o fewn yr 
ystyr a roddir yn rheoliad 2(1) o Reoliadau Iechyd 
a Diogelwch (Awdurdod Gorfodi) 1998); neu 

1 Mae copi o'r gorchymyn, fel a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar gael ar: 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/2418/contents/made Sylwer efallai y bydd y rhestr o gyrff yn 
newid o bryd i'w gilydd. Ni all y Cyngor fod yn gyfrifol am gywirdeb y cynnwys ar wefannau allanol. 
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Comisiynydd Gwybodaeth 

Rhif Ffôn: 0303 123 1113 

Y Gymdeithas Genedlaethol er 
Atal Creulondeb i Blant 
(NSPCC) 

Rhif Ffôn: 0808 800 5000 

Cyfoeth Naturiol Cymru 
(Asiantaeth yr Amgylchedd 
gynt)  

Rhif Ffôn: 0300 065 3000 
(neu ar gyfer digwyddiadau 
brys: 0800 807060) 

Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru 

Rhif Ffôn: 0300 790 0203 

Llywodraeth Cymru 

http://wales.gov.uk 

(c) safle adeiladu gorsaf niwclear newydd (o 
fewn yr ystyr a roddir yn rheoliad 2A o'r 
Rheoliadau hynny). Materion a allai 
effeithio ar iechyd a diogelwch unrhyw 
aelod o'r cyhoedd, sy'n deillio o neu 
mewn cysylltiad â gweithgareddau 
personau wrth eu gwaith ar wahân i 
bersonau yn y gwaith ar safle niwclear 
Prydain Fawr, safle amddiffyn 
awdurdodedig neu safle adeiladu niwclear 
newydd. 

Cydymffurfio â gofynion deddfwriaeth sy'n 
ymwneud â diogelu data a rhyddid gwybodaeth. 

Materion sy'n ymwneud â lles ac amddiffyn plant. 

Gweithredoedd neu ddiffyg gweithredu sy'n cael 
effaith wirioneddol neu bosibl ar yr amgylchedd 
neu ar reoli neu reoleiddio’r amgylchedd, gan 
gynnwys y rhai sy'n ymwneud â llygredd, tynnu 
dŵr, llifogydd, llif mewn afonydd, pysgodfeydd 
mewndirol ac eog neu frithyll mudol. 

Aelod neu aelod cyfetholedig o awdurdod 
perthnasol (h.y. y Cyngor neu gyngor cymuned) 
yn torri cod ymddygiad yr awdurdod hwnnw. 

Materion yn ymwneud â darparu gwasanaethau 
Rhan II fel y'u diffinnir yn adran 8 o Ddeddf 
Safonau Gofal 2000 a Deddf Plant 1989. 

Materion yn ymwneud ag arolygu ac asesu 
perfformiad gwasanaethau cymdeithasol 
awdurdodau lleol Cymru fel y'i diffinnir yn adran 
148 o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(Iechyd a Safonau Cymunedol) 2003. 
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Materion yn ymwneud ag adolygiad o, ac 
ymchwiliad i, y ddarpariaeth gofal iechyd gan ac ar 
gyfer cyrff y GIG yng Nghymru fel y’i diffinnir o dan 
Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd a 
Safonau Cymdeithasol) 2003. 

Yn ogystal â'r uchod, mae'r Cyngor yn cydnabod ac yn cymeradwyo'r cyrff allanol 
canlynol y gallwch gysylltu â hwy i wneud cwyn rhannu pryderon: 

 Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru - Rhif Ffôn: 0300 
7900126 

 Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Rhif Ffôn: 020 7832 7800 

 Heddlu Gogledd Cymru - Rhif Ffôn: 0300 330 0101 

 Yr Undebau Llafur cydnabyddedig canlynol: 

UNITE Rhif Ffôn: 01352 733611 
UNSAIN Rhif Ffôn: 01492 516102 
GMB Rhif Ffôn: 01492 535313 

Os nad ydych yn siŵr a ddylech ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, sut i’w ddefnyddio, 
neu p'un a oes angen cyngor annibynnol arnoch, gallwch gysylltu â'r elusen 
annibynnol, Public Concern at Work ar 020 7404 6609 neu ar www.pcaw.co.uk. Gall 
eu cyfreithwyr roi cyngor annibynnol am ddim i chi ar unrhyw gam ar sut i godi pryder 
am gamwedd difrifol yn y gwaith. 

Fel arall, os ydych yn dal yn ansicr o beth i'w wneud, gallwch gael cyngor gan eich 
canolfan Cyngor ar Bopeth leol (ar gyfer Wrecsam, y rhif cyswllt yw 01978 363332). 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polisi Rhannu Pryderon 
Ffurflen Adrodd 

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i’r safonau uchaf posibl o onestrwydd, cywirdeb ac 
atebolrwydd. Yn unol â'r ymrwymiad hwnnw, rydym yn disgwyl i weithwyr ac eraill rydym 
yn ymwneud â hwy sydd â phryderon, i ddod ymlaen a mynegi'r pryderon hynny. 
Cydnabyddir y bydd yn rhaid delio â llawer o achosion yn gyfrinachol. Os ydych yn 
dymuno gwneud adroddiad, defnyddiwch y pro-fforma hwn. 

1 Cefndir a hanes y pryder (rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch - dyddiadau, 
amseroedd digwyddiadau, enwau eraill a all wybod mwy, enwau pobl sy'n gysylltiedig 
â'r mater) 

2 Y rhesymau pam eich bod yn pryderu'n benodol am y sefyllfa. 

(Atodwch ddalennau ychwanegol os bydd angen) 

3 Fe’ch anogir i gynnwys eich enw yn yr adroddiad hwn. Mae pryderon a fynegir yn 
ddienw yn llawer llai pwerus ond cânt eu hystyried cyn belled â phosibl gan y Cyngor. 
Os oes modd, rhowch eich enw a'ch manylion isod. 

Llofnodwyd .................................................................................................. 

Enw .......................................................................................................... 

Adran (os yw’n berthnasol) ........................................................................ 

Cyfeiriad: ...................................................................... 

………………………………………………………………………... 

Rhif Ffôn Cyswllt 
………………………………………………………………………………………. 

Cyfeiriad E-bost: ……………………………………………………… 

Dyddiad: ....................................................................... 
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ADRAN 23   Cod  Llywodraethu  
 

Mae Llywodraethu Corfforaethol yn cyfeirio at y prosesau sy’n gyfrifol am gyfeirio,  
rheoli, arwain a dwyn i gyfrif sefydliadau  fel y  Cyngor. Mae hefyd yn ymwneud  â  
diwylliant a gwerthoedd  - y modd y mae cynghorwyr (aelodau) a gweithwyr yn  
meddwl ac yn gweithredu. I grynhoi, os yw rheoli yn ymwneud â rhedeg y Cyngor, 
mae llywodraethu corfforaethol yn ymwneud  â gweld ei fod yn cael ei redeg yn iawn.  

Mae’r Cyngor yn sefydliad cymhleth sy’n effeithio pawb sy’n byw ac yn gweithio yn  
Wrecsam ynghyd â’r busnesau  a’r sefydliadau a leolir yma. Mae  felly’n hanfodol bod  
gennym hyder yn ein llywodraethu corfforaethol, felly mae’n rhaid i’r Cyngor sicrhau:  

  fel corff  democrataidd, ein bod yn ymgysylltu â’n dinasyddion  a’n rhanddeiliaid  
yn effeithiol a’n bod yn  atebol iddynt;   

  ein bod yn cynnal ein busnes yn unol â’r gyfraith a safonau priodol;  
  ein bod yn mynd  ati’n briodol i roi cyfrif  am  arian cyhoeddus a’i  fod yn cael ei 

ddefnyddio’n economaidd, yn effeithlon ac yn  effeithiol;  
  bod rheolaethau’n gymesur â’r risg fel nad ydynt yn amharu ar berfformiad;  
  ein bod yn mynd  ati’n barhaus i wella’r modd yr ydym yn gweithredu, yn  

nhermau effeithiolrwydd, ansawdd, argaeledd gwasanaethau, tegwch, 
cynaliadwyedd ac arloesedd; ac   

  ein bod yn cyflawni ein pwrpas ac yn cwrdd â’n blaenoriaethau  fel y nodir yng  
Nghynllun y Cyngor.  

Felly mae’r Cyngor yn ymroddedig i lywodraethu corfforaethol da  –  i wneud y pethau  
cywir yn y ffordd gywir i’r bobl gywir mewn modd sy’n amserol, yn gynhwysol, yn  
agored, yn onest ac yn atebol. Mae’r Cod hwn yn cyflwyno agwedd  Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam  at gyflawni a chynnal llywodraethu corfforaethol da.  
Mae’n dilyn canllawiau a luniwyd gan y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a  
Chyfrifyddiaeth (CIPFA) a Chymdeithas Prif  Weithredwyr ac Uwch-reolwyr yr 
Awdurdodau Lleol (SOLACE).  

 
 
Fedrwch weld y Cod  Llywodraethu  trwy glicio ar y linc isod  
 
Y C od  Llywodraethu  
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      ADRAN 24 DISGRIFIAD O RÔL AELODAU 
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Disgrifiad o Rôl Aelod Etholedig  
 
1  Atebolrwydd  
 

 I'r Cyngor Llawn  
 I etholwyr eu ward  
 I'r cyhoedd  

 
2  Diben a gweithgareddau  
 

 Cynrychioli a chefnogi cymunedau  
 

 Cynrychioli lles y  ward   
 Bod yn  cynrychiolydd  ar ran y Cyngor yn y  ward a'r cymunedau y maent yn  

eu gwasanaethu  
 Bod  yn  gyfrwng  cyfathrebu  i'r gymuned  ar strategaethau, polisïau, 

gwasanaethau a gweithdrefnau’r Cyngor  
 Cynrychioli etholwyr unigol a  sefydliadau  lleol, gan  ymgymryd  â  gwaith  

achos ar eu rhan a gwasanaethu pawb yn deg ac yn gyfartal  
 Cysylltu  ag  aelodau  gweithredol, aelodau  eraill y  cyngor, swyddogion  y 

cyngor a sefydliadau partner i sicrhau  bod anghenion y cymunedau  lleol yn  
cael eu nodi, eu deall  a'u hystyried  

 Hybu goddefgarwch a chydlyniad mewn cymunedau lleol  
 

 Gwneud penderfyniadau a goruchwylio perfformiad y cyngor  
 

 Cymryd  rhan  yng  nghyfarfodydd  y  Cyngor Llawn, gan  gyrraedd  a  gwneud  
penderfyniadau gwybodus a chytbwys, a goruchwylio perfformiad  

 Cymryd  rhan  mewn  gwneud  penderfyniadau  gwybodus a  chytbwys ar 
bwyllgorau a phaneli y gallent gael eu  penodi iddynt  

 Cadw  at egwyddorion  democratiaeth  a  chyfrifoldeb  ar y  cyd  wrth  wneud  
penderfyniadau   

 Hyrwyddo  a  sicrhau  effeithlonrwydd  ac effeithiolrwydd  wrth  ddarparu  
gwasanaethau’r cyngor a gwasanaethau cyhoeddus eraill  

 
 Cynrychioli'r Cyngor (yn amodol ar benodiad)  

 
 Cynrychioli'r Cyngor ar gyrff allanol lleol fel unigolyn penodedig y Cyngor  
 Cynrychioli'r  Cyngor ar gyrff  partneriaeth  lleol, gan  hyrwyddo  diddordeb  

cyffredin a chydweithrediad  er budd  pawb  
 Cynrychioli a  bod  yn  eiriolwr ar ran  y  Cyngor ar gyrff  cenedlaethol ac mewn  

digwyddiadau cenedlaethol   
 

 Llywodraethu mewnol, safonau moesol a chysylltiadau  
 

 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  da yn y Cyngor a’i faterion  
 Rhoi arweiniad cymunedol a hybu dinasyddiaeth weithgar  
 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  agored a thryloyw   
 Cefnogi, a  chadw  at berthnasau  parchus, briodol ac effeithiol gyda  

gweithwyr y Cyngor  
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 Cadw at God Ymddygiad yr Aelodau, y Protocol Aelodau/Swyddogion, pob  
cod  a  phrotocol arall  a  fabwysiadwyd, a'r  safonau  uchaf o  ymddygiad  mewn  
swydd gyhoeddus    

 
 Datblygiad personol a rôl  
 

 Cymryd  rhan  weithgar  mewn  cyfleoedd  ar gyfer datblygu  a  hyfforddiant a  
ddarperir ar gyfer aelodau gan yr awdurdod  

 
3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor a nodir yng Nghynllun Cyngor fel  
 

  Ymddiriedaeth  

  Parch  

  Arloesi  

  Hyblygrwydd  

  Uniondeb  

  Ymrwymiad  
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Disgrifiad o Swyddogaeth  Arweinydd (a Dirprwy)  
 
1  Atebolrwydd  
 

 I'r Cyngor Llawn  
 I'r grŵp enwebu  
 I'r cyhoedd  

 
2  Diben a gweithgareddau  
 

 Darparu arweinyddiaeth  wleidyddol i'r Cyngor  
 

 Bod  yn  arweinydd  gwleidyddol i'r Cyngor; bod  yn  brif  lefarydd  gwleidyddol  
i'r  Cyngor.  

 Darparu arweinyddiaeth  wrth  adeiladu  consensws gwleidyddol o  amgylch  
polisïau'r cyngor  

 Ffurfio gweledigaeth ar gyfer y Cyngor a'r gymuned  
 Darparu arweinyddiaeth  gref, a  chlir wrth  gydlynu  polisïau, strategaethau  a  

darparu gwasanaethau  
 

 Rôl ar y  Bwrdd Gweithredol  
 

 Dynodi’r swyddogaethau arweiniol priodol  
 Penodi aelodau priodol o'r Bwrdd Gweithredol ar gyfer pob rôl arweiniol  
 Dyrannu  Aelodau'r Bwrdd Gweithredol i rolau gan ystyried eu galluoedd.   
 Gwneud penderfyniadau gweithredol fel y dirprwyir i'r Arweinydd  
 

 Cynrychioli'r  Awdurdod a  gweithredu fel  llysgennad ar gyfer yr Awdurdod  
 

 Cynrychioli'r  Awdurdod  i safon  uchel.  Darparu  ffigwr cryf, galluog  a  huawdl 
i gynrychioli'r Awdurdod o  fewn y Fwrdeistref  Sirol ac ar gyrff allanol.  

 Cynrychioli'r Awdurdod  ar y  pwyllgor cydlynu  CLlLC a'r  bwrdd  partneriaeth  
rhanbarthol CLlLC.  

 Darparu arweinyddiaeth a chefnogi partneriaethau a sefydliadau lleol.  
 Cynrychioli'r Awdurdod  ar gyrff  rhanbarthol  a  chenedlaethol  fel y  bo'n  

briodol.  
 

 Darparu arweinyddiaeth o fewn y  rôl arweiniol  
 

 Os yw’n cael ei ddyrannu, cyflawni rôl Aelod  arweiniol, gan  roi sylw  i  bwrpas 
y rôl, gweithgareddau, a manyleb rôl Aelod  Arweiniol  

 
 Rheoli ac arwain gwaith y  Bwrdd Gweithredol a chadeirio cyfarfodydd  
  

 Sicrhau  rhediad  effeithiol y  Bwrdd  Gweithredol drwy  reoli'r  rhaglen  gwaith  i'r  
dyfodol a sicrhau  ei datblygiad parhaus.  

 
 Sicrhau  bod  gwaith  y  Bwrdd  Gweithredol yn  diwallu  amcanion  polisi 

cenedlaethol.  
 Cynghori a mentora Aelodau eraill o’r Bwrdd  Gweithredol yn eu gwaith.  
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 Cadeirio cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol yn unol â'r Cyfansoddiad. 
 Yn absenoldeb yr Arweinydd, bydd y Dirprwy Arweinydd yn cyflawni'r rôl 

hon. 

 Cymryd rhan ym mhroses gwneud penderfyniadau ar y cyd y Bwrdd 
Gweithredol 

 Gweithio'n agos ag Aelodau Gweithredol eraill er mwyn sicrhau datblygu 
polisïau cyngor effeithiol a fframwaith cyllidebol ar gyfer y Cyngor, a darparu 
gwasanaethau o safon uchel i bobl leol. 

 Derbyn cyfrifoldeb ar y cyd a chefnogi penderfyniadau a wneir gan y Bwrdd 
Gweithredol ar ôl iddynt gael eu gwneud. 

 Gweithio gyda swyddogion i arwain y sefydliad 

 Cysylltu â'r Prif Weithredwr, a swyddogion priodol eraill, yn rheolaidd 
 Gweithio gyda gweithwyr y Cyngor mewn perthynas â gweledigaeth a 

chyfeiriad strategol y Cyngor, rolau rheoli swyddogion a datblygu materion 
polisi. 

 Arwain partneriaethau ac arweinyddiaeth gymunedol 

 Rhoi arweiniad i bartneriaethau strategol lleol a phartneriaid lleol wrth fynd 
ar drywydd nodau a blaenoriaethau cyffredin 

 Trafod a broceru mewn achosion o flaenoriaethau gwahanol ac anghytuno 
 Gweithredu fel arweinydd y gymuned leol drwy ddangos gweledigaeth a 

rhagwelediad 

 Llywodraethu mewnol, safonau moesol a chysylltiadau 

 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu da yn y Cyngor a’i safbwyntiau 
 Rhoi arweiniad cymunedol a hybu dinasyddiaeth weithgar 
 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu agored a thryloyw 
 Cefnogi, a chadw at berthnasau parchus, priodol ac effeithiol gyda 

gweithwyr y Cyngor 
 Cadw at God Ymddygiad yr Aelodau, y Protocol Aelodau/Swyddogion, pob 

cod a phrotocol arall a fabwysiadwyd, a'r safonau uchaf o ymddygiad mewn 
swydd gyhoeddus 

3 Gwerthoedd 

 Ymrwymo i werthoedd y Cyngor a nodir yng Nghynllun y Cyngor fel 

 Ymddiriedaeth 

 Parch 

 Arloesi 

 Hyblygrwydd 

 Uniondeb 

 Ymrwymiad 
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Dirprwy  Arweinydd  
 
 Cyflawni dyletswyddau'r Arweinydd yn ei absenoldeb  
 Cynorthwyo'r Arweinydd i gyflawni dyletswyddau penodol yn ôl yr angen  

 

X 6 



Disgrifiad o Rôl yr Aelod Arweiniol  
 
1  Atebolrwydd  
 

 I'r Arweinydd  
 I'r Bwrdd Gweithredol (trwy  gyfrifoldeb ar y cyd)  
 I'r Cyngor Llawn  

 
2  Diben y swydd a gweithgareddau  
 

 Aelodau’r Swyddog  Arweiniol  
 

 Rhoi cyfarwyddyd  gwleidyddol i swyddogion  sy'n  gweithio yn  y  Rôl Arweiniol  
 Ennill parch swyddogion  o  fewn  y  Rôl Arweiniol; rhoi cefnogaeth  i  

swyddogion wrth  weithredu rhaglenni Rôl Arweiniol  
 Darparu arweinyddiaeth wleidyddol yn  y Rôl Arweiniol  
 Cysylltu  â'r  cadeirydd(ion) craffu  priodol a  derbyn  adroddiadau  craffu  yn  ôl 

y gofyn  
 Bod  yn  atebol am  ddewisiadau  gwleidyddol, eiriolaeth  a  pherfformiad  yn  y 

Rôl Arweiniol  
 Bod  â  throsolwg  o  reoli  perfformiad,  effeithlonrwydd  ac  effeithiolrwydd  y  Rôl  

Arweiniol  
 Gwneud penderfyniadau gweithredol fel y dirprwyir i'r Rôl Arweiniol  
 Eirioli a  chyflwyno  adroddiadau  sy'n  berthnasol i'r Rôl Arweiniol neu  fel a  

ddyrannwyd  gan  yr Arweinydd  i gyfarfodydd  y  Bwrdd  Gweithredol, y  
Pwyllgorau Craffu a'r  Cyngor  

 
 Cyfrannu at osod agenda strategol a  rhaglen waith ar gyfer y  Rôl  

Arweiniol  
 

 Gweithio gyda swyddogion i lunio dogfennau  polisi strategol a statudol a  
pharatoi adroddiadau i'w cyflwyno i'r Bwrdd Gweithredol.  Sicrhau bod  
ewyllys gwleidyddol y mwyafrif yn cael ei gyflwyno i a thrwy'r Bwrdd  
Gweithredol.  

 Darparu cymorth wrth lunio a gweithredu rhaglen waith strategol yn  
wleidyddol a statudol.  Cynnal ymgynghoriadau gyda rhanddeiliaid yn ôl y  
gofyn.  Gwneud yn siwr bod rhaglen gwaith i’r dyfodol y Rôl Arweiniol yn  
cael ei diweddaru ac yn gywir.  

 
 Darparu cynrychiolaeth ar gyfer y Rôl Arweiniol  
 

 Darparu ffigur  cryf, cymwys a  darbwyllol i gynrychioli'r Rôl Arweiniol.  Bod  yn  
arweinydd mewn enw mewn cyfarfodydd â rhanddeiliaid.  

 
 Adrodd a rhoi cyfrif  
 

 Adrodd  fel y  bo'n  briodol i'r Arweinydd, y  Cyngor Llawn, y Bwrdd  
Gweithredol, cadeiryddion  priodol y  pwyllgorau  craffu, cyrff  rheoleiddio a'r  
cyfryngau.   

 Bod y prif lefarydd gwleidyddol ar gyfer y Rôl Arweiniol.  
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 Ymddangos gerbron  pwyllgorau  craffu  mewn  perthynas â  materion  o  fewn  
y  Rôl Arweiniol i gyflwyno  adroddiadau  yn  ôl  yr angen  a  bod  yn  gyfrifol am  
ac ateb cwestiynau yn ymwneud  â'r Rôl Arweiniol.   
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 Cymryd  rhan weithredol mewn cyfarfodydd Bwrdd Gweithredol a  gwneud  
penderfyniadau  

 
 Dangos diddordeb  mewn Rolau Arweiniol eraill a’u cefnogi  
 Cydnabod  a  chyfrannu  at faterion  sy'n  torri ar draws Rolau  Arweiniol neu  yn  

faterion o gyfrifoldeb ar y cyd   
 

 Arwain partneriaethau ac arweinyddiaeth gymunedol   
 

 Rhoi arweiniad  i bartneriaethau  strategol lleol a  phartneriaid lleol wrth  fynd  
ar drywydd nodau  a blaenoriaethau cyffredin  

 Trafod  a broceru mewn achosion  o  flaenoriaethau ac anghytuno   
 Gweithredu  fel arweinydd  y  gymuned  leol drwy  ddangos gweledigaeth  a  

rhagwelediad     
 

 Llywodraethu mewnol, safonau moesol a chysylltiadau  
 

 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  da yn y Cyngor a’i safbwyntiau  
 Rhoi arweiniad  cymunedol a hybu dinasyddiaeth weithgar  
 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  agored a thryloyw   
 Cefnogi, a  chadw  at berthnasau  parchus, briodol ac effeithiol gyda  

gweithwyr y Cyngor  
 Cadw at God Ymddygiad yr Aelodau, y Protocol Aelodau/Swyddogion, pob  

Cod  a  Phrotocol arall  a  fabwysiadwyd, a'r  safonau  uchaf o  ymddygiad  mewn  
swydd gyhoeddus         

 
3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor a nodir yng Nghynllun y Cyngor fel  
 

  Ymddiriedaeth  

  Parch  

  Arloesi  

  Hyblygrwydd  

  Uniondeb  

  Ymrwymiad  
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Disgrifiad o Swyddogaeth  Aelod o'r Bwrdd (heb Rôl Arweiniol)  
 
1.  Atebolrwydd  
 

 I'r Arweinydd  
 I'r Bwrdd (trwy gyfrifoldeb ar y cyd)  
 I'r Cyngor Llawn  

 
2.  Diben a gweithgareddau  
 

 Cymryd  rhan weithredol mewn cyfarfodydd Bwrdd Gweithredol a  gwneud  
penderfyniadau   

 
 Cymryd  rhan  mewn  cyfarfodydd  y  Bwrdd  Gweithredol, gan  gyrraedd  a  

gwneud penderfyniadau gwybodus a chytbwys, a goruchwylio perfformiad  
 Cadw at egwyddorion democratiaeth  a chyfrifoldeb ar y cyd  wrth wneud  

penderfyniadau gweithredol  
 Hyrwyddo a sicrhau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd  wrth ddarparu  

gwasanaethau’r Cyngor a gwasanaethau cyhoeddus eraill y mae gan y  
Bwrdd Gweithredol gyfrifoldeb  amdanynt  

 
 Adrodd a rhoi cyfrif  
 

 Adrodd  fel y  bo'n  briodol i'r Arweinydd, y  Cyngor Llawn, y Bwrdd  
Gweithredol, cadeiryddion priodol y pwyllgorau craffu a chyrff rheoleiddio.  

 Ymddangos gerbron  y Pwyllgorau  Craffu fel y  bo  angen mewn  perthynas â  
phenderfyniadau’r Bwrdd Gweithredol  

 
 Cynrychioli'r Bwrdd Gweithredol   
 

 Cynrychioli'r Bwrdd Gweithredol ar gyrff  allanol fel penodai o’r Bwrdd  
 
 Llywodraethu mewnol, safonau moesol a chysylltiadau  
 

 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  da yn y Cyngor a’i safbwyntiau  
 Rhoi arweiniad cymunedol a hybu dinasyddiaeth weithgar  
 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  agored a thryloyw   
 Cefnogi, a  chadw  at berthnasau  parchus, priodol ac effeithiol gyda  

gweithwyr y Cyngor  
 Cadw at God Ymddygiad yr Aelodau, y Protocol Aelodau/Swyddogion, pob  

Cod a  Phrotocol arall a fabwysiadwyd, a'r safonau uchaf  o ymddygiad  
mewn swydd gyhoeddus         

 
3  Gwerthoedd  

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor a nodir yng Nghynllun y Cyngor fel  
 

  Ymddiriedaeth  

  Parch  

  Arloesi  

  Hyblygrwydd  
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  Uniondeb  

  Ymrwymiad  
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Disgrifiad o Rôl Maer a Dirprwy Faer y Cyngor  
 

1  Atebolrwydd  
 

 Y Cyngor Llawn  
 
2  Diben a gweithgareddau  
 

 Gweithredu fel symbol o awdurdod democrataidd y Cyngor  
 

 Fel pennaeth  seremonïol a  dinesig  y  Cyngor, bod  yn  anwleidyddol a  chynnal  
gwerthoedd democrataidd y  Cyngor  

 Cynrychioli'r Cyngor mewn achlysuron dinesig a seremonïol   
 

 Cadeirio cyfarfodydd  y Cyngor  
 

 Llywyddu  cyfarfodydd  y  Cyngor, fel y  gellir  cynnal  ei fusnes  yn  effeithlon,  yn  
effeithiol ac yn deg  

 Sicrhau  bod  y  Cyngor yn  cynnal ei gyfarfodydd  yn  unol â  Rheolau  Sefydlog  
y Cyngor a Rheolau  Gweithdrefn eraill  

 
 Cynnal a hyrwyddo Cyfansoddiad y Cyngor  
 

 Sicrhau  y  cedwir  at y  Cyfansoddiad  ac, os  oes  angen  ac ar ôl derbyn  cyngor  
priodol, rheoli ar y dehongliad o'r Cyfansoddiad  

 
 Llywodraethu mewnol, safonau moesol  a chysylltiadau  
 

 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  da yn y Cyngor a’i safbwyntiau  
 Rhoi arweiniad cymunedol a hybu dinasyddiaeth weithgar  
 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  agored a thryloyw   
 Cefnogi, a  chadw  at berthnasau  parchus, priodol ac effeithiol gyda  

gweithwyr y Cyngor  
 Cadw at God Ymddygiad yr Aelodau, y Protocol Aelodau/Swyddogion, pob  

Cod  a  Phrotocol arall  perthnasol, a'r  safonau  uchaf  o  ymddygiad  mewn  
swydd gyhoeddus         

 
3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor a nodir yng Nghynllun y Cyngor  
 

Dirprwy Faer  
 

 Cyflawni dyletswyddau'r Maer yn ei absenoldeb  
 Cynorthwyo'r  Maer mewn dyletswyddau penodol yn ôl yr angen  

 
Mae'r Disgrifiad Rôl yn disgrifio dyletswyddau'r Maer yn rhinwedd ei swydd wrth  
lywyddu dros gyfarfodydd y Cyngor.   
 

X 12 



 
  

 

Nid yw'n rhoi manylion y cyfrifoldebau llysgenhadol neu seremonïol ehangach sy'n 
ofynnol gan y Maer. 
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Disgrifiad Rôl Cadeirydd Pwyllgor Rheoleiddio  
 
1  Atebolrwydd  
 

 I'r Cyngor Llawn  
 I aelodau'r  pwyllgor rheoleiddio  

 
2  Diben a gweithgareddau  
 

 Darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad  
 
 Darparu rheolaeth  hyderus ac  effeithiol o  gyfarfodydd  i hwyluso  agwedd  

gynhwysol a chyfranogol a phenderfyniadau eglur  
 Sicrhau  bod  ymgeiswyr a  phartïon  eraill â  diddordeb  yn  fodlon  o  ran  

tryloywder y broses reoleiddio  
 Dangos uniondeb  a  didueddrwydd  wrth  wneud  penderfyniadau  sy'n  unol â  

gofynion cyfreithiol, cyfansoddiadol a  pholisi  
 Dirprwyo camau i is-bwyllgorau fel y bo'n briodol  

 
 Hyrwyddo  rôl y  pwyllgor rheoleiddio a  gwneud penderfyniadau lled-

farnwrol  
 
 Gweithredu  fel llysgennad  i'r pwyllgor rheoleiddio,  gan  hwyluso  

dealltwriaeth o'r rôl  
 Gweithredu  o  fewn  gofynion  technegol,  cyfreithiol a  gweithdrefnol i  

oruchwylio gwaith y pwyllgor mewn modd teg  a chywir  
 Sicrhau  bod y pwyllgor yn drylwyr a gwrthrychol, yn derbyn ac ymateb i 

gyngor proffesiynol wrth gynnal cyfarfodydd  ac wrth  ymdrin ag  
achosion/ceisiadau unigol cyn cyfarfodydd pwyllgor ffurfiol  

 
 Llywodraethu mewnol, safonau moesol a chysylltiadau  

 
 Datblygu enw da a gonestrwydd y pwyllgor a'i benderfyniadau  
 Deall  rolau  aelodau,  swyddogion  a phartïon allanol sy'n  gweithredu  o fewn  

maes cyfrifoldeb y pwyllgor rheoleiddio  
 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  da gan y Cyngor  
 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  agored a thryloyw   
 Cefnogi, a  chadw  at berthnasau  parchus,  priodol ac effeithiol  gyda  

gweithwyr y Cyngor  
 Cadw  at God  Ymddygiad  yr Aelodau,  y  Protocol Aelodau/Swyddogion, pob  

Cod  a  Phrotocol arall  perthnasol, a'r  safonau  uchaf  o  ymddygiad  mewn  
swydd gyhoeddus         
 

 
3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor a nodir yng Nghynllun y Cyngor fel  
 

  Ymddiriedaeth  

  Parch  
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  Arloesi  

  Hyblygrwydd  

  Uniondeb  

  Ymrwymiad  
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Disgrifiad Rôl Aelod Pwyllgor Rheoleiddio  
 
1  Atebolrwydd  
 

 I'r Cyngor Llawn  
 I Gadeirydd y pwyllgor rheoleiddio  

 
2  Diben a gweithgareddau  
 

 Hyrwyddo natur y  pwyllgor rheoleiddio a  gwneud penderfyniadau lled-
farnwrol  

 
 Bod  yn  ymwybodol o  natur led-farnwrol penderfyniadau'r  pwyllgor  

rheoleiddio  
 Bod  â  digon  o  wybodaeth  dechnegol, cyfreithiol a  gweithdrefnol i 

gyfrannu'n  deg ac yn gywir i swyddogaeth y pwyllgor   
 Bod yn drylwyr a gwrthrychol wrth dderbyn ac ymateb i gyngor 

proffesiynol wrth gynnal cyfarfodydd ac  achosion/ceisiadau  unigol cyn  
cyfarfodydd  pwyllgor    

 
 Cymryd rhan mewn cyfarfodydd a gwneud penderfyniadau  

 
 Cymryd  rhan  yn  effeithiol mewn  cyfarfodydd  o'r  pwyllgor rheoleiddio,  gan  

sicrhau  bod  ystyriaethau  lleol ac argymhellion  polisi yn  gytbwys i  
gyfrannu at wneud  penderfyniadau effeithiol  

 Gwneud  penderfyniadau  gwybodus a  chytbwys, o  fewn  cylch gorchwyl 
y pwyllgor, sy'n cyd-fynd â gofynion cyfreithiol, cyfansoddiadol a  pholisi  

 
 Llywodraethu mewnol, safonau moesol a chysylltiadau  
 

 Sicrhau cywirdeb y  penderfyniadau a wneir gan y pwyllgor a’i rôl ef/hi 
rôl trwy  gadw at y Cod(au) Ymddygiad a gofynion cyfansoddiadol a  
chyfreithiol eraill  

 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  da gan y Cyngor  
 Deall rolau  perthnasol yr aelodau, swyddogion a  phartïon  allanol sy'n  

gweithredu o  fewn maes cyfrifoldeb y pwyllgor rheoleiddio  
 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  agored a thryloyw   
 Cefnogi, a  chadw  at  berthynas barchus, priodol ac effeithiol gyda  

gweithwyr y Cyngor  
 Cadw  at God  Ymddygiad  yr Aelodau,  Protocol Aelodau/Swyddogion,  

holl  godau  a  phrotocolau  perthnasol eraill y  Cyngor a’r  ymddygiad  uchaf 
mewn swydd gyhoeddus         

 
3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor fel a  nodir yng Nghynllun y Cyngor, fel  
 

  Ymddiriedaeth  

  Parch  

  Arloesi  
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  Hyblygrwydd  

  Uniondeb  

  Ymrwymiad   
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Disgrifiad Rôl Cadeirydd Craffu  
 
1.  Atebolrwydd   
 

 Y Cyngor Llawn  
 Y Pwyllgor Craffu  
 Y Cyhoedd  

 
2.  Diben a gweithgareddau  
 

 Darparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd  
 
 Darparu rheolaeth hyderus ac effeithiol ar gyfer y tîm aelodau   
 Hybu  rôl Craffu  o  fewn a  thu  allan  i'r cyngor, gan  gysylltu  yn  effeithiol yn  

fewnol yn y cyngor ac yn allanol gyda phartneriaid y Cyngor  
 Dangos ymagwedd wrthrychol ac sy’n seiliedig ar dystiolaeth wrth graffu  
 Gwerthuso  effaith  a  gwerth  ychwanegol y gweithgarwch  craffu  a  nodi  

meysydd i'w  gwella  er mwyn sicrhau gwelliant cynyddol  
 Cymryd  rhan  weithredol yn  y  Grŵp  Cydlynu  Cadeiryddion  ac Is-

gadeiryddion Craffu  
 Cyflwyno ac argymell syniadau eu Pwyllgor mewn unrhyw fforwm  
 Cyfrannu  at adroddiad  blynnyddol pwyllgorau craffu i’r Cyngor  

 
 Rheoli'r rhaglen waith  

 
 Datblygu  rhaglen  waith  gytbwys y  pwyllgor sy'n  cynnwys craffu  cyn  ac ar ôl 

y  penderfyniad,  datblygu  ac adolygu  polisïau, craffu  ymchwiliol, a  monitro  
perfformiad   

 Sicrhau  bod  y  rhaglen  yn  ystyried  ffactorau  perthnasol megis: rhaglenni  
gwaith  y  bwrdd  gweithredol a'r  pwyllgorau  eraill, blaenoriaethau  a  risgiau  
strategol, a  materion cymunedol perthnasol   

 Sicrhau  bod  y  rhaglen  waith  yn  cael ei chyflwyno  fel y  trefnwyd  a  defnyddio’r  
cyfarfodydd rhagbaratoawl i gyflawni hyn  

 Adrodd  ar gynnydd  yn  erbyn  y  rhaglen  waith  i'r Cyngor, ac eraill fel y  bo'n  
briodol   

 Cysylltu  gyda  swyddogion, aelodau  eraill a  chynrychiolwyr  y  gymuned  i 
ddarparu adnoddau  a  chyflawni'r rhaglen waith  

 Cydlynu  gyda’r  Aelod(au) Arweiniol perthnasol er mwyn  sicrhau  bod  eu  
Pwyllgor Craffu  yn  ymwybodol o  eitemau  i ddod  ble basa’r  rôl craffu  yn  gallu  
cyfrannu’n adeiladol i unrhyw benderfyniadau  

 
 Dal  y Bwrdd Gweithredol i gyfrif  

 
 Gwerthuso dilysrwydd  penderfyniadau gweithredol a herio penderfyniadau  

amhriodol y  Bwrdd  Gweithredol  ac  Aelodau  Arweiniol unigol fel sy’n  
berthnasol  

 Mynychu  cyfarfodydd  o’r  Bwrdd  Gweithredol er mwyn  cyflwyno  unrhyw 
argymhellion  perthnasol ar ran  eu  Pwyllgor Craffu  

 
 Rheoli cyfarfodydd yn effeithiol   

X 18 



 
 Gosod  rhaglenni  sy'n  cynnwys amcanion  a  chanlyniadau  clir  ar gyfer y  

cyfarfod  
 Rheoli  cynnydd  busnes mewn  cyfarfodydd,  gan  sicrhau  bod  amcanion  

cyfarfodydd  yn  cael eu  bodloni, ac y  cedwir  at y  cod  ymddygiad, 
gorchmynion a gofynion cyfansoddiadol eraill  

 
 Sicrhau  bod y gwaith paratoi angenrheidiol yn cael ei wneud ymlaen  llaw  
 Sicrhau  bod yr holl gyfranogwyr yn cael cyfle i wneud cyfraniad  priodol  

 
 Arwain y Gymuned  

 
 Gweithredu  fel ffocws ar gyfer cyswllt rhwng  y cyngor, y gymuned  a chyrff  

allanol mewn perthynas â'r swyddogaeth graffu  
 Meithrin dealltwriaeth a  pherchnogaeth o'r swyddogaeth graffu  o  fewn  y  

gymuned  
 Nodi materion cymunedol perthnasol ar gyfer craffu   
 Cynnwys rhanddeiliaid allanol yn llawn, er enghraifft, defnyddwyr 

gwasanaeth, y cyhoedd, tystion arbenigol a  phartneriaid mewn  
gweithgaredd craffu  

 
 Cynnwys a datblygu aelodau'r pwyllgor  

 
 Annog perfformiad  uchel gan holl  aelodau'r  pwyllgor yn y pwyllgor a  

grwpiau tasg a gorffen   
 Asesu  perfformiad unigol ac ar y cyd o fewn y pwyllgor a hwyluso  

datblygiad priodol  
 

3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor  fel a  nodir yng Nghynllun y Cyngor, fel  
 

  Ymddiriedaeth  

  Parch  

  Arloesi  

  Hyblygrwydd  

  Uniondeb  

  Ymrwymiad   
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Disgrifiad Rôl Is-gadeirydd Craffu  
 
 

1.  Atebolrwydd   
 

 Y Cyngor Llawn  
 Y Pwyllgor Craffu  
 Y Cyhoedd  

 
2.  Diben a gweithgareddau  

 
 I gefnogi'r cadeirydd wrth gyflawni ei swyddogaeth, pwrpas a gweithgaredd   
 Yn absenoldeb y cadeirydd i gyflawni'r swyddogaeth,  pwrpas a gweithgaredd  

a amlinellodd uchod ar ran y cadeirydd  
 I fynychu cyfarfodydd rhagbaratoawl a chyfrannu i'r dadleuon a  

phenderfyniadau a wnaethpwyd  
 Yn ogystal â'r cadeirydd i gyfarfod gyda'r Aelod(au) Arweiniol i sicrhau bod y  

Pwyllgor Craffu yn ymwybodol o unrhyw faterion ble gallau'r Pwyllgor Craffu  
ychwanegu yn adeiladol i'r penderfyniad   

 
 
 

3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor fel a  nodir yng Nghynllun y Cyngor, fel  
 

  Ymddiriedaeth  

  Parch  

  Arloesi  

  Hyblygrwydd  

  Uniondeb  

  Ymrwymiad  
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Disgrifiad o Rôl Aelod Craffu  
 
1  Atebolrwydd   
 

 Cadeirydd y pwyllgor craffu priodol  
 Y Cyngor Llawn  
 Y cyhoedd  

 
2  Diben a gweithgareddau  
 

 Cymryd  rhan  lawn  yng  ngweithgareddau'r  Pwyllgor Craffu,  cyflwyno  ei raglen  
waith ac unrhyw grwpiau tasg a gorffen cysylltiedig   

 
 Adolygu a datblygu polisïau  

 
 Cynorthwyo  wrth greu, datblygu, gwella a mireinio polisi'r cyngor   
 Herio  polisïau  ar sail  gadarn o  dystiolaeth, er enghraifft yn  erbyn  

deddfwriaeth neu  flaenoriaeth wleidyddol leol  
 Asesu  effaith y polisi presennol  
 

 Dal  y Bwrdd Gweithredol i Gyfrif, Monitro perfformiad a darpariaeth  
gwasanaeth   
 
 Monitro perfformiad  darparwyr mewnol ac allanol yn erbyn  safonau a  

thargedau gan gynnwys holi'r bwrdd gweithredol ac uwch swyddogion  
dros amser   

 Cyfrannu  at adnabod a lliniaru risg   
 Ymchwilio a mynd i'r afael ag achosion o  berfformiad gwael   
 Gwerthuso dilysrwydd penderfyniadau gweithredol a  phenderfyniadau  

heriol drwy eu galw i mewn lle bo'n  briodol  
 

 Hybu gwaith craffu  
 

 Hyrwyddo  rôl craffu  o  fewn  a  thu  allan  i'r cyngor, datblygu  perthynas 
mewnol ac allanol effeithiol  

 Dangos ymagwedd wrthrychol ac sy’n seiliedig ar dystiolaeth wrth graffu   
 Ychwanegu  gwerth  at y  broses o  wneud  penderfyniadau  a  darpariaeth  

gwasanaethau’r awdurdod  drwy graffu effeithiol  
 

 Arwain y Gymuned  
 

 Defnyddio craffu  fel modd  o  fynd  i'r afael â  materion  cymunedol ac  
ymgysylltu â'r cyhoedd  

 Annog rhanddeiliaid i gymryd rhan yng ngwaith yr awdurdod   
 Datblygu atebion polisi hyfyw a derbyniol yn lleol  
 Adeiladu  deialog  o  amgylch blaenoriaethau, amcanion  a  pherfformiad, 

ymhlith cymunedau a rhanddeiliaid  
 

 Cymryd rhan mewn cyfarfodydd  
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 Paratoi yn ddigonol a phriodol ar gyfer cyfarfodydd drwy  ymchwil a  briffio   
 Cymryd rhan mewn ffordd ragweithiol, gwybodus ac effeithiol gan ystyried  

y Cod Ymddygiad, Rheolau Sefydlog a gofynion cyfansoddiadol eraill  
 

3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor fel a  nodir yng Nghynllun y Cyngor, fel  
 

  Ymddiriedaeth  

  Parch  

  Arloesi  

  Hyblygrwydd  

  Uniondeb  

  Ymrwymiad   
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Disgrifiad Rôl Cadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd  

 
1  Atebolrwydd  
 

 I'r Cyngor Llawn  
 
 
 
2  Diben a Gweithgareddau  

 
 Darparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd  

 
 Rheoli cyfarfodydd yn  hyderus ac effeithiol i hwyluso cynhwysiant,  

cyfranogiad  a gwneud  penderfyniadau clir  
 

 Arwain y pwyllgor yn ei rôl yn y canlynol:  
 

o  Dynodi’r Pennaeth  Gwasanaethau Democrataidd  
o  Adolygu darpariaeth staff, swyddfeydd  ac adnoddau eraill sydd ar 

gael i’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, gan sicrhau  bod y  
rhain yn ddigonol  

o  Cyflwyno  adroddiadau  fel sy’n briodol i’r  cyngor  llawn  mewn  
perthynas â’r uchod  

o  Penodi isbwyllgorau  a  chadeiryddion  isbwyllgorau  i gynnal 
swyddogaethau a  ddirprwywyd gan y pwyllgor  

o  Ystyried adroddiadau  a baratowyd gan y Pennaeth Gwasanaethau  

Democrataidd  

o  Datblygu cefnogaeth aelodau a strategaeth  ddatblygu’r Awdurdod  
o  Sicrhau  bod  gan  aelodau  fynediad  at lefel resymol o  hyfforddiant a  

datblygiad  fel y  disgrifir  yn  strategaeth  ddatblygu  aelodau’r  Awdurdod  
a Siarter Cefnogi a Datblygu Aelodau Cymru  

o  Sicrhau  bod y gyllideb  ar gyfer datblygu aelodau yn ddigonol  
o  Sicrhau  bod  gan  aelodau  fynediad  at gynllunio datblygiad  personol  

ac adolygiadau datblygu personol blynyddol  
o  Gweithio gyda’r  cefnogwr  cefnogi a  datblygu  aelodau  lle  bo’n  

berthnasol  i hyrwyddo  rôl yr aelodau  a’r  gefnogaeth  a’r  datblygiad  
angenrheidiol  

 
 Arddangos gonestrwydd a  didueddrwydd  wrth wneud penderfyniadau  

sy’n cydfynd â gofynion cyfreithiol, cyfansoddiadol a pholisi  
 

 Hyrwyddo rôl y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd  
 

 Gweithredu  fel llysgennad  ar gyfer y pwyllgor GD, gan hwyluso  
dealltwriaeth o’r rôl  

 Gweithredu o  fewn gofynion technegol, cyfreithiol a gweithdrefnol i 
oruchwylio swyddogaeth y pwyllgor yn deg a  chywir  

  Sicrhau trylwyredd a gwrthrychedd yn y pwyllgor, a  derbyn ac ymateb i 
gyngor proffesiynol wrth gynnal cyfarfodydd.  
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 Llywodraethu mewnol, safonau moesol a chysylltiadau  
 

 Datblygu  safbwynt a  gonestrwydd  y  pwyllgor a’i  broses gwneud  
penderfyniadau  

 Deall  rolau  perthnasol  yr aelodau, swyddogion  a  phartïon  allanol  sy'n  
gweithredu  o  fewn  maes cyfrifoldeb  y  Pwyllgor Gwasanaethau  
Democrataidd   

 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  da gan y Cyngor  
 
3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor fel a  nodir yng  Nghynllun y Cyngor, fel  
 

 Ymddiriedaeth  
 Parch  
 Arloesi  
 Hyblygrwydd  
 Uniondeb  
 Ymrwymiad   
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Disgrifiad Rôl Aelod Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd  
 
1  Atebolrwydd  
 

 I'r Cyngor Llawn  
 I Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd  

 
2  Diben a Gweithgareddau’r rôl  
 

 Deall natur y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd:  
 

 Bod yn ymwybodol o rôl y  Pwyllgor wrth:  
 

o  Ddynodi’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd  
 

o  Adolygu darpariaeth staff, swyddfeydd  ac adnoddau eraill sydd ar gael i’r 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, gan  sicrhau bod y rhain yn  
ddigonol  

 
o  Cyflwyno adroddiadau  fel sy’n briodol i’r cyngor llawn mewn perthynas â’r  

uchod  
 

o  Penodi isbwyllgorau a chadeiryddion isbwyllgorau i gynnal swyddogaethau  
a ddirprwywyd  gan y pwyllgor  

 
o  Ystyried adroddiadau  a baratowyd gan y Pennaeth Gwasanaethau  

Democrataidd  
 

o  Datblygu cefnogaeth aelodau a strategaeth  ddatblygu’r Awdurdod  
 

o  Sicrhau  bod gan aelodau  fynediad at lefel resymol o hyfforddiant a  
datblygiad fel y disgrifir yn strategaeth ddatblygu aelodau’r Awdurdod a  
Siarter Cefnogi a Datblygu Aelodau Cymru  

 
o  Sicrhau  bod y gyllideb  ar gyfer datblygu aelodau yn  ddigonol  

 
o  Sicrhau  bod gan aelodau  fynediad at gynllunio datblygiad personol ac 

adolygiadau datblygu personol blynyddol  
 
 

 Bod  â  digon  o  wybodaeth  dechnegol, cyfreithiol a  gweithdrefnol i gyfrannu'n  
deg ac yn gywir i swyddogaeth y pwyllgor.  

 
 Bod  yn  drylwyr a  gwrthrychol wrth  dderbyn  ac ymateb  i gyngor proffesiynol wrth  

gynnal cyfarfodydd a  materion sydd gerbron y pwyllgor  
 

 Cymryd rhan mewn cyfarfodydd a gwneud penderfyniadau  
 

 Cymryd rhan yn effeithiol mewn cyfarfodydd o'r Pwyllgor Gwasanaethau  
Democrataidd,  
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 Gwneud  penderfyniadau  gwybodus a  chytbwys, o  fewn  cylch gorchwyl  y 
pwyllgor, sy'n cyd-fynd â gofynion cyfreithiol, cyfansoddiadol a pholisi  
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 Llywodraethu mewnol, safonau moesol a chysylltiadau  
 

 Sicrhau  cywirdeb  y  penderfyniadau  a  wneir gan  y  pwyllgor a’i  rôl ef/hi rôl  
trwy gadw  at y Cod(au) Ymddygiad  a  gofynion  cyfansoddiadol a  chyfreithiol  
eraill  

 
 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  da gan y Cyngor  

 
 Deall  rolau  perthnasol  yr aelodau, swyddogion  a  phartïon  allanol  sy'n  

gweithredu  o  fewn  maes cyfrifoldeb  y  Pwyllgor Gwasanaethau  
Democrataidd   

 
3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor fel a  nodir yng Nghynllun y Cyngor, fel  
 

 Ymddiriedaeth  
 Parch  
 Arloesi  
 Hyblygrwydd  
 Uniondeb  
 Ymrwymiad   
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Disgrifiad Rôl Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio  
 
1  Atebolrwydd  
 

 I'r Cyngor Llawn  
 
2  Diben a Gweithgareddau’r rôl  
 

  Darparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd  
 

 Arddangos annibyniaeth, gonestrwydd a didueddrwydd  wrth wneud  
penderfyniadau sy’n cydfynd  â gofynion cyfreithiol, cyfansoddiadol a  
pholisi  

 
 Rheoli cyfarfodydd yn  hyderus ac effeithiol i hwyluso cynhwysiant,  

cyfranogiad  a gwneud  penderfyniadau clir  
 

 Arwain y pwyllgor yn ei rôl yn y canlynol:  
 

 arolygu materion  ariannol yr awdurdod a chraffu arnynt,  
 

 llunio adroddiadau a gwneud argymhellion mewn perthynas â  
materion  ariannol yr awdurdod.  

 
 Adolygu ac asesu trefniadau'r  awdurdod ar gyfer rheoli risgiau, 

rheolaeth  fewnol a llywodraethu corfforaethol,  
 

 Llunio adroddiadau  a gwneud argymhellion  i'r awdurdod  
ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd y trefniadau hynny,  

 
 Goruchwylio trefniadau archwilio mewnol ac allanol yr 

awdurdod  
 

 Adolygu'r datganiadau  ariannol a lunnir gan yr awdurdod  a’u 
cymeradwyo pan  fydd  pwerau yn cael eu dirprwyo iddo.  

 
 Datblygu perthynas gyda Archwilwyr  

 
 Datblygu Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.  

 
 Hyrwyddo swyddogaeth  y Pwyllgor Archwilio  

 
 Gweithredu  fel llysgennad  ar gyfer y  pwyllgor archwilio,  gan  hwyluso  

dealltwriaeth o’r rôl  
 

 Gweithredu  o  fewn  gofynion  technegol,  cyfreithiol a  gweithdrefnol  i 
oruchwylio swyddogaeth y pwyllgor yn deg a  chywir  

 
 Sicrhau  trylwyredd  a  gwrthrychedd  yn  y  pwyllgor, a  derbyn  ac ymateb  i  

gyngor proffesiynol wrth gynnal cyfarfodydd  ac yn y broses archwilio.  
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 Llywodraethu mewnol, safonau moesol a chysylltiadau  
 

 Datblygu  safbwynt a  gonestrwydd  y  pwyllgor a’i  broses gwneud  
penderfyniadau  

 Deall  rolau  perthnasol yr aelodau, swyddogion  a  phartïon  allanol sy'n  
gweithredu o  fewn maes cyfrifoldeb y pwyllgor archwilio  

 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  da gan y Cyngor  
 
3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor fel a  nodir yng Nghynllun y Cyngor, fel  
 

 Ymddiriedaeth  
 Parch  
 Arloesi  
 Hyblygrwydd  
 Uniondeb  
 Ymrwymiad   
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Disgrifiad Rôl Aelod o’r Pwyllgor Archwilio  
 
1  Atebolrwydd  
 

 I'r Cyngor Llawn  
 I Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio  

 
2  Diben a Gweithgareddau’r rôl  
 

 Deall natur y Pwyllgor Archwilio:  
 

 Bod yn ymwybodol o rôl y Pwyllgor wrth  
 

 arolygu materion  ariannol yr awdurdod a chraffu arnynt,  
 

 llunio adroddiadau a gwneud argymhellion mewn perthynas â  
materion  ariannol yr awdurdod.  

 
 Adolygu ac asesu trefniadau'r  awdurdod ar gyfer rheoli risgiau, 

rheolaeth  fewnol a llywodraethu corfforaethol,  
 

 Llunio adroddiadau  a gwneud argymhellion i'r awdurdod ynghylch 
digonolrwydd ac effeithiolrwydd y trefniadau hynny,  

 
 Goruchwylio trefniadau archwilio mewnol ac allanol yr awdurdod  

 
 Adolygu'r datganiadau  ariannol a lunnir gan yr awdurdod.  

 
 Bod  â  digon  o  wybodaeth  dechnegol, cyfreithiol a  gweithdrefnol i  

gyfrannu'n  deg ac yn gywir i swyddogaeth y pwyllgor.  
 

 Bod  yn  drylwyr a  gwrthrychol wrth  dderbyn  ac ymateb  i gyngor  
proffesiynol wrth gynnal cyfarfodydd a  materion sydd gerbron y pwyllgor  

 
 Cymryd rhan mewn cyfarfodydd  a gwneud penderfyniadau  

 
 Cymryd rhan yn effeithiol mewn cyfarfodydd o'r Pwyllgor Archwilio,  

 
 Gwneud  penderfyniadau  gwybodus a  chytbwys, o  fewn  cylch gorchwyl y 

pwyllgor, sy'n cyd-fynd â gofynion cyfreithiol, cyfansoddiadol a pholisi  
 

 Llywodraethu mewnol, safonau moesol a chysylltiadau  
 

 Sicrhau  cywirdeb  y  penderfyniadau  a  wneir  gan  y  pwyllgor a’i  rôl ef/hi rôl  
trwy  gadw  at y  Cod(au) Ymddygiad  a  gofynion  cyfansoddiadol a  
chyfreithiol eraill  

 
 Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  da gan y Cyngor  
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  Deall rolau  perthnasol yr aelodau, swyddogion a  phartïon  allanol sy'n  
gweithredu o  fewn maes cyfrifoldeb y pwyllgor archwilio  

 
3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor fel a  nodir yng Nghynllun y Cyngor, fel  
 

 Ymddiriedaeth  
 Parch  
 Arloesi  
 Hyblygrwydd  
 Uniondeb  
 Ymrwymiad   

  
 
 

X 31 



Disgrifiad Rôl Cadeirydd y Pwyllgor Safonau  

 
1  Atebolrwydd  
 

 I'r Cyngor Llawn  
 
 
2  Diben a Gweithgareddau’r rôl  
 

 Darparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd  
 

  Gweithredu o  fewn gofynion technegol, cyfreithiol a gweithdrefnol i 

oruchwylio swyddogaeth y  pwyllgor yn deg a  chywir  

 

   Sicrhau  trylwyredd  a  gwrthrychedd  yn  y  pwyllgor, a  derbyn  ac ymateb  i  

gyngor proffesiynol ar y Cod Ymddygiad.  

 

   Arddangos annibyniaeth,  gonestrwydd  a  didueddrwydd  wrth  wneud  

penderfyniadau  sy’n cydfynd  â  gofynion  cyfreithiol, cyfansoddiadol a  

pholisi  

 

   Rheoli  cyfarfodydd  yn  hyderus ac effeithiol i hwyluso  cynhwysiant,  

cyfranogiad  a gwneud  penderfyniadau clir  

 

   Arwain y pwyllgor yn ei rôl yn y canlynol:  
 

o  hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel gan  Gynghorwyr ac 
aelodau cyfetholedig  

o  cynorthwyo'r Cynghorwyr ac aelodau cyfetholedig i ddilyn Cod 
Ymddygiad  yr Aelodau;  

o  cynghori'r Cyngor ar fabwysiadu neu ddiwygio Cod Ymddygiad yr 
Aelodau;  

o  monitro gweithrediad  Cod Ymddygiad yr Aelodau;  
o  cynghori, hyfforddi neu  drefnu  i hyfforddi Cynghorwyr, aelodau  

cyfetholedig  ar faterion  sy'n  gysylltiedig  â  Chod  Ymddygiad  yr 
Aelodau;  

o  rhoi rhyddhad i Gynghorwyr ac aelodau cyfetholedig  
o  ymdrin ag unrhyw adroddiadau  o dribiwnlys achos neu  dribiwnlys 

achos dros dro, ac unrhyw adroddiad oddi wrth y Swyddog  
Monitro ar unrhyw fater a gyfeiriwyd at y swyddog hwnnw gan  
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  

o  arfer y swyddogaethau hyn mewn perthynas â chynghorau  
cymuned  ac aelodau'r  cynghorau cymuned hynny.  

 

3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor fel a  nodir yng Nghynllun y Cyngor, fel  
 Ymddiriedaeth  
 Parch  
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 Arloesi  
 Hyblygrwydd  
 Uniondeb  
 Ymrwymiad   
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Disgrifiad Rôl Aelod o'r Pwyllgor Safonau  

 
1  Atebolrwydd  
 

 I'r Cyngor Llawn  
  I Gadeirydd y Pwyllgor Safonau  

 
 
2  Diben a Gweithgareddau’r rôl  
 

 Deall natur y Pwyllgor Safonau a chyflawni ei swyddogaethau yn 
effeithiol drwy:  

 
o   hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel gan Gynghorwyr ac 

aelodau cyfetholedig  

o  cynorthwyo'r Cynghorwyr ac aelodau cyfetholedig i ddilyn Cod  

Ymddygiad yr Aelodau;  

o  cynghori'r Cyngor ar fabwysiadu neu ddiwygio Cod Ymddygiad yr 
Aelodau;  

o  monitro gweithrediad  Cod Ymddygiad yr Aelodau;  

o  cynghori, hyfforddi  neu  drefnu  i  hyfforddi  Cynghorwyr, aelodau  

cyfetholedig  ar faterion  sy'n  ymwneud  â  Chod  Ymddygiad  yr 

Aelodau;  

o  rhoi rhyddhad i Gynghorwyr ac aelodau cyfetholedig  

o  ymdrin ag unrhyw adroddiadau  o dribiwnlys achos neu  dribiwnlys 

achos dros dro, ac unrhyw adroddiad oddi wrth y Swyddog  

Monitro ar unrhyw fater a gyfeiriwyd at y swyddog hwnnw gan  

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  
 

 Bod  â  digon  o  wybodaeth  dechnegol, cyfreithiol a  gweithdrefnol i 
gyfrannu'n  deg ac yn gywir i swyddogaeth y pwyllgor.  

 
 Bod  yn  drylwyr  a  gwrthrychol wrth  dderbyn  ac ymateb  i gyngor proffesiynol  

wrth gynnal cyfarfodydd a  materion sydd gerbron y pwyllgor  

 

 Cymryd rhan mewn cyfarfodydd a gwneud penderfyniadau  

 

  Cymryd rhan yn effeithiol mewn  cyfarfodydd o'r Pwyllgor Safonau,  
 

  Gwneud  penderfyniadau  gwybodus a  chytbwys, o  fewn  cylch  
gorchwyl  y  pwyllgor, sy'n  cyd-fynd  â  gofynion  cyfreithiol,  
cyfansoddiadol a pholisi  

 

  Llywodraethu  mewnol, safonau  moesol a pherthnasau  

 

  Sicrhau  cywirdeb  y  penderfyniadau  a  wneir  gan  y  pwyllgor a’i  rôl ef/hi  
rôl trwy  gadw  at y  Cod(au) Ymddygiad  a  gofynion  cyfansoddiadol a  
chyfreithiol eraill  
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  Hyrwyddo a chefnogi llywodraethu  da gan y Cyngor  

 

  Deall  rolau  perthnasol  yr aelodau, swyddogion  a  phartïon  allanol sy'n  
gweithredu o  fewn maes cyfrifoldeb y pwyllgor Safonau   

 

3  Gwerthoedd  

 
 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor fel a  nodir yng Nghynllun y Cyngor, fel  

 
 Ymddiriedaeth  
 Parch  
 Arloesi  
 Hyblygrwydd  
 Uniondeb  
 Ymrwymiad   
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Disgrifiad Rôl Cefnogwr  Aelodau  

 
1  Atebolrwydd  
 

 I’r pwyllgor/grŵp priodol  
 
 
2  Diben a Gweithgaddau’r rôl  
 

 Yn y Cyngor  
 

   Cynrychioli’r Cyngor mewn cyfarfodydd sy’n ymwneud  â’r maes diddordeb yn  
lleol ac yn genedlaethol  

   Hyrwyddo'r maes diddordeb  sy'n cael ei hyrwyddo o  fewn blaenoriaethau  
corfforaethol a gwasanaeth y Cyngor  

•   Hyrwyddo anghenion unrhyw grŵp a gynrychiolir i'r rhai sy'n gwneud  
penderfyniadau o  fewn y cyngor  

•   Gweithio gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn y Cyngor i sefydlu 
strategaethau, polisïau, cynlluniau ac ati sy'n  gysylltiedig â'r maes diddordeb  

•   Cynnal ymwybyddiaeth o'r holl  faterion sy'n gysylltiedig â'r maes diddordeb  

•   Cyfrannu  at arferion  da a gwelliant parhaus mewn gwasanaethau  a  
swyddogaethau sy'n gysylltiedig â'r maes diddordeb  

   Ymgysylltu ag Aelodau mewn perthynas â  materion sy'n ymwneud â'r maes  
diddordeb  drwy fynychu cyfarfodydd pwyllgor perthnasol  

   Codi ymwybyddiaeth  o, a chymryd rôl arweiniol yn y gwaith o ddatblygu Aelodau  a  
Swyddogion mewn  perthynas â'r maes diddordeb  

  
 Yn y Gymuned (lle bo'n briodol)  

 
 

•   Codi proffil y maes diddordeb yn y gymuned  

•   Ymgysylltu â dinasyddion a grwpiau cymunedol mewn  materion yn ymwneud  

â'r maes diddordeb  

   Arwain a chefnogi mentrau local a chenedlaethol sy’n gysylltiedig â'r  maes  
diddordeb  

 
3  Gwerthoedd  
 

 Ymrwymo i werthoedd  y Cyngor fel a  nodir yng Nghynllun y Cyngor, fel   
 

  Ymddiriedaeth  

  Parch  

  Arloesi  

  Hyblygrwydd  

  Uniondeb  

  Ymrwymiad   
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Y. ADRAN 25 



 
 

Adran 25  
 

Nodiadau Cyfarwyddyd i Aelodau Etholedig  
Cydnabyddiaeth  Ariannol i  Aelodau, Taliadau i Aelodau Etholedig, y Cynllun 

Lwfans Gofal,  Absenoldeb Teuluol ac  Ad-dalu Treuliau Teithio a Chynhaliaeth  
 

Cyflwyniad   
 
Mae’n hanfodol er mwyn  cynorthwyo  a  gwarchod  Aelodau  Etholedig  bod  canllawiau  
eglur a  chynhwysfawr ar y cynllun  cydnabyddiaeth  ariannol, y  cynllun  lwfans gofal,  
absenoldeb teuluol ac ad-dalu treuliau teithio a chynhaliaeth  ar gael iddynt.   
 
Mae  fframwaith  statudol yn  rheoli  hawl Aelodau  i  gydnabyddiaeth  ariannol, lwfans  
gofal a  threuliau  teithio a  chynhaliaeth  o  fewn  a’r  tu  allan  i’r DU. Er bod  gan  
gynghorau  ddisgresiwn, o  fewn  y  fframwaith  hwnnw, i bennu  eu  rheolau  eu  hunain,  
yr hyn  sy’n hanfodol yw  bod  hawliau’n cael eu  diffinio’n eglur a’u bod  wedi’u  cyfyngu  
i roi ad-daliad i Aelodau am lefelau rhesymol o wariant awdurdodedig a chymeradwy, 
a ysgwyddwyd yn briodol at ddibenion y Cyngor.  
 
Mae  deddfwriaeth  Cyllid a  Thollau  Ei Mawrhydi (CaThEM) yn  amodi y  bydd  unrhyw 
“dreuliau” nas cyfiawnhawyd  â  derbynebau  yn  cael eu  hystyried  yn  elw  pur ac yn  
cael eu trethu’n unol â  hynny.  
 
Y pwyntiau pwysig y mae’r canllawiau’n mynd i’r afael â hwy  yw:  
1.  Y gofyniad i Aelodau hawlio’n rheolaidd.   
2.  Bod  hawliau  i lwfans gofal,  treuliau  teithio a  chynhaliaeth  yn  “gyfyngedig  i roi  

ad-daliad  i Aelodau  am  lefelau  rhesymol o  wariant  awdurdodedig  a  
chymeradwy, a ysgwyddwyd  yn briodol at ddibenion y Cyngor”.  

 
Mae’r canllawiau’n cynnwys:  
Cydnabyddiaeth  Ariannol Benodedig (Cyflogau Sylfaenol ac Uwch  Gyflogau)  
Taliadau i Aelodau Cyfetholedig   
Lwfans Gofal  
Absenoldeb  Teuluol  
Manylion Clwb Teithio Busnes   
Treuliau  Teithio  
Cynhaliaeth   
Teithio Dramor  
Materion Eraill  
 
Atodiad 1  –  Cydnabyddiaeth Ariannol Gyfredol  
Atodiad 2  –  Cyfraddau  Cyfredol  
Atodiad 3  –  Protocol ar gyfer Cyfarfodydd Cyrff Allanol  
Atodiad 4  - Absenoldeb  Teuluol ar gyfer Aelodau  o Awdurdodau Lleol (Cymru)    
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Cydnabyddiaeth  Ariannol i  Aelodau  
 

1.  TALIADAU PENODEDIG  
 
(a)  CYFLOG SYLFAENOL   (Gweler Atodiad 1)  
 
Mae gan bob  Aelod hawl i Gyflog Sylfaenol.  
 
Nid  oes angen  hawlio. Telir un  rhan  o  ddeuddeg  yn  awtomatig  ar y 15fed  o  bob  mis  
am y mis hwnnw (Neu ar y dydd Gwener blaenorol os yw’r 15fed ar benwythnos).  
 
Mae’n rhaid i unrhyw  Aelod  sy’n dymuno  peidio  â  chael y  taliad  neu  sy’n dymuno  
arfer ei  hawl i beidio  â  chael  y  swm  cyfan  hysbysu’r  Pennaeth  Cyllid (y  swyddog  
cyfrifol)  yn ysgrifenedig.  
 
Mae hwn yn ad-daliad  i chi am:  

  eich amser ar fusnes swyddogol sy’n cynnwys y  Bwrdd  Gweithredol, pwyllgorau,  
is-bwyllgorau, panelau, gweithgorau, cyfarfodydd  y  Cyngor  ac unrhyw 
ddyletswyddau eraill yr ydych  yn cynrychioli’r Cyngor wrth eu cyflawni  

  eich amser a’ch  costau  (TG, tâl post,  offer swyddfa, treuliau  ffôn,  teithio lleol a  
mân  dreuliau) fel Cynghorydd  Ward  (gan  gynnwys cynrychioli’r Cyngor ar bethau  
megis cyrff  llywodraethol ysgolion  a  Phwyllgorau  Rheoli  Canolfannau  Cymunedol  
lleol).  

  eich amser a’ch costau  (fel yr uchod) wrth  ymdrin  ag  unrhyw  fusnes arall  ar ran  y 
Cyngor na thelir  Lwfans Cyfrifoldeb  Arbennig amdano.  

 
(b)  UWCH GYFLOG  (Gweler Atodiad  1)  
 
Nid  oes angen  hawlio. Telir un  rhan  o  ddeuddeg  yn  awtomatig  ar y 15fed  o  bob  mis  
am y mis hwnnw (Neu ar y dydd Gwener blaenorol os yw’r 15fed ar benwythnos).  
 
Mae’n rhaid i unrhyw  Aelod  sy’n dymuno  arfer ei hawl i beidio  â  chael y  lwfans  neu  
sy’n dymuno  cael  llai  na’r  swm  cyfan  hysbysu’r  Prif Swyddog  Cyllid  a  TGCh  yn  
ysgrifenedig.  
 
Mae  hwn  yn  ad-daliad  i chi am  eich  amser a  mân  dreuliau  (ond  nid costau  teithio)  
wrth gyflawni eich cyfrifoldeb arbennig gan gynnwys cyfarfodydd gyda swyddogion.  
        
Mae’r holl Uwch Gyflogau’n cynnwys y Cyflog Sylfaenol.  
 
2. TALIADAU I AELODAU CYFETHOLEDIG  ( Gweler Atodiad 1)  
 
Mae  gan  Aelodau  Cyfetholedig  (Cadeiryddion  ac Aelodau) â  hawliau  pleidleisio hawl 
i ffi ddyddiol (gyda  darpariaeth  ar gyfer taliadau  hanner diwrnod). Mae’r  taliadau  
wedi’u  capio ar uchafswm  sy’n cyfateb  i 10  diwrnod  llawn  y  flwyddyn  ar gyfer pob  
pwyllgor y  gellir  cyfethol unigolyn  iddo.  Mae  amser rhesymol ar gyfer paratoi cyn  
cyfarfod  yn  gymwys i gael ei gynnwys mewn  hawliadau  a  wneir  gan  aelodau  
cyfetholedig, i raddau  a all gael ei bennu gan y swyddog priodol cyn y cyfarfod.  
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Gall amser teithio i ac  o leoliad y cyfarfod gael ei gynnwys yn  yr hawliadau am  
daliadau a wneir gan aelodau cyfetholedig (hyd at uchafswm y gyfradd ddyddiol).  
 
Gall  y  swyddog  priodol yn  yr awdurdod  bennu  rhag  blaen  a  yw  cyfarfod  wedi’i  
fwriadu  i bara am  ddiwrnod  llawn  a  bydd  y  ffi’n  cael ei thalu ar sail  y  penderfyniad  
hwn  hyd  yn  oed  os bydd  y  cyfarfod  yn  dod  i ben  cyn  bod  pedair  awr wedi mynd  
heibio.  

 

Mae  cyfarfodydd  sy’n gymwys ar gyfer ffi’n  cynnwys pwyllgorau  a  gweithgorau  eraill  
(gan  gynnwys grwpiau  tasg  a  gorffen) neu  unrhyw  gyfarfod  ffurfiol arall  y  gofynnir  i  
aelodau  cyfetholedig  eu  mynychu. (mae  rhag-gyfarfodydd  gyda  swyddogion,  
hyfforddiant a  mynychu cynadleddau eisoes yn gymwys ar gyfer taliad).  

 
SUT I HAWLIO  

  
Bydd ffi i  Aelod  Cyfetholedig  yn  cael  ei thalu yn  dilyn  cyflwyno’r  ffurflen hawlio  briodol  
wedi’i chwblhau’n gywir. Mae’r  manylion  y  mae  gofyn  eu  cynnwys ar  y  ffurflen  hawlio  
fel a ganlyn:  
 

  Eich enw a’ch cyfeiriad ynghyd â’ch rhif yswiriant gwladol a’ch cyfeirnod  
cyflogres  

  Dyddiad a natur y cyfarfod/ydd  

  Amser Dechrau  a Gorffen y cyfarfod/ydd  

  Y cyfanswm sy’n cael ei hawlio  
  Eich llofnod  

  Dyddiad  
 
PRYD I HAWLIO  
 
Mae’n rhaid i hawliadau  gael eu  cyflwyno  i Adain y  Gyflogres fan  bellaf  erbyn  y  5ed  
o’r mis canlynol.  
 
Mae’n bwysig  hawlio’n  fisol er mwyn  cywirdeb, prosesau  gwirio,  a  chraffu  dilys (gan  
y cyhoedd).  
 
Bydd  hawliadau  sy’n dod  i law  ac sy’n fwy na  3  mis oed  yn  cael eu  dwyn  i sylw 
Cadeirydd  y  Bwrdd  Gweithredol a’r  arweinydd  grŵp  priodol ac ni fyddant ond  yn  cael 
eu  talu yn  ôl  disgresiwn  y  Prif Swyddog  Cyllid  a  TGCh  dan  amgylchiadau  eithriadol.  
Ni fydd hawliadau dros 6  mis oed yn  cael eu talu dan unrhyw amgylchiadau.  
 
AD-DALIAD COSTAU GOFAL  (Gweler Atodiad  1)  

 
Gallwch  hawlio  ad-daliad  am  dreuliau  a  gafwyd  wrth  drefnu  gofal  plant,  neu  ofal  
dibynyddion  os  ydych  yn  argyhoeddi’r Awdurdod  bod  angen  goruchwyliaeth  ar y  
plentyn  neu’r  dibynnydd  a  berodd  i chi orfod  ysgwyddo’r  treuliau  a  oedd  yn  
angenrheidiol ar  gyfer gofal  y  plentyn  neu’r  dibynnydd  hwnnw  er mwyn  i chi gyflawni  
eich dyletswyddau  fel Cynghorydd.  
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Ni  fydd  lwfans gofal yn  cael ei dalu i fwy  nag  un  o  Gynghorwyr yr  Awdurdod  mewn  
perthynas â gofal am yr un plentyn neu ddibynnydd.  
 
Ni  fydd  mwy  nag  un  ad-daliad  yn  cael ei  dalu  i unrhyw  un  o  Gynghorwyr yr  
Awdurdod  nad  yw’n gallu  dangos mewn  ffordd  sy’n rhesymol wrth  fodd  yr Awdurdod  
bod  rhaid  i’r Aelod  wneud  trefniadau  ar  wahân  ar gyfer gofal am  blant  neu  
ddibynyddion gwahanol.  
 
SUT I HAWLIO  

  
Bydd  ad-daliad  costau  gofal  yn  cael  ei  dalu  yn  dilyn  cyflwyno’r ffurflen  hawlio  briodol  
wedi’i  chwblhau’n  gywir.  Mae’r manylion  y  mae  gofyn  eu  cynnwys ar y ffurflen  hawlio  fel  
a  ganlyn:  
 

  Eich enw a’ch cyfeiriad ynghyd â’ch rhif yswiriant gwladol a’ch cyfeirnod  
cyflogres .  

  Dyddiad a natur y cyfarfod/ydd  

  Amseroedd  –  Gadael a Dychwelyd i’ch Cartref  
  Y rheswm dros fod angen gofal  

  Enw a Chyfeiriad y gofalwr/wyr   

  Eu Perthynas â Chi  

  Yr amser y dechreuodd ac y gorffennodd y gofal.  

  Nifer yr oriau o  ofal a ddarparwyd  yn ystod pob ymweliad.  

  Y cyfanswm yr ydych yn ei hawlio.  

  Eich llofnod.  

  Dyddiad.  

  Indemniad sy’n datgan fel a ganlyn, “Yr wyf yn cadarnhau y bu’n angenrheidiol i 
mi ysgwyddo cost y gofal ac yr wyf yn cytuno y gellir cysylltu â’r  
derbynnydd/derbynwyr a  enwir ar y dderbynneb/derbynebau os oes angen.”  

  Derbynneb a gwblhawyd gan y gofalwr/wyr sy’n cynnwys ei enw/eu henwau a  
chyfeiriad(au), y cyfanswm a dalwyd iddo/iddynt ac indemniad (uwchben llofnod  
y gofalwr) sy’n datgan fel a ganlyn, “Yr wyf yn cadarnhau  fy mod wedi derbyn yr 
arian a  nodir ac yr wyf yn deall y gall swyddog o’r Awdurdod Lleol gysylltu â mi 
unrhyw bryd  ynghylch y taliad hwn”.  

 
(c)  PRYD I HAWLIO  
 
Mae’n rhaid i hawliadau  gael eu  cyflwyno  i Adain y  Gyflogres fan  bellaf  erbyn  y  5ed  
o’r mis canlynol.  
 
Mae’n bwysig  hawlio’n  fisol er mwyn  cywirdeb, prosesau  gwirio,  a  chraffu  dilys (gan  
y cyhoedd).  
 
Bydd  hawliadau  sy’n dod  i law  ac sy’n fwy na  3  mis oed  yn  cael eu  dwyn  i sylw 
Cadeirydd  y  Bwrdd  Gweithredol a’r  arweinydd  grŵp  priodol ac ni fyddant ond  yn  cael 
eu  talu yn  ôl  disgresiwn  y  Prif Swyddog  Cyllid  a  TGCh  dan  amgylchiadau  eithriadol.  
Ni fydd hawliadau dros 6  mis oed yn  cael eu talu dan unrhyw amgylchiadau.  
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ABSENOLDEB  TEULUOL  
 
Yn unol â Rheoliadau  Absenoldeb  Teuluol ar gyfer Aelodau  Awdurdodau Lleol 
(Cymru) 2013  mae gan aelod etholedig hawl i gyfnod o absenoldeb  teuluol sy’n 
perthyn i un o’r pum categori canlynol:  
Absenoldeb  mamolaeth   
Absenoldeb newydd-anedig   
Absenoldeb  mabwysiadydd   
Absenoldeb  mabwysiadu newydd   
Absenoldeb rhiant  
 
Ym  mhob  achos o  Absenoldeb  Teuluol mae’n rhaid i aelod  hysbysu  Prif  Swyddog  
Llywodraethu  a  Chwsmeriaid ynghylch ei  fwriad  i gymryd  absenoldeb  o’r  fath.  
Darperir Canllawiau Llawn yn Atodiad  4 isod.  
 
ABSENOLDEB DRWY SALWCH  AELODAU SY’N HAWLIO UWCH CYFLOG  
 
Mae hyn mewn ymateb i sylwadau gan  aelodau etholedig a swyddogion.  
Bydd yn cael ei weithredu  mewn  ffordd  debyg i’r dull delio  ag  absenoldeb teuluol.  

a.  Mae Absenoldeb drwy Salwch Cyfnod Hir yn golygu absenoldeb ardystiedig  
hirach na 4 wythnos.  

b.  Ni all absenoldeb drwy salwch fod yn hirach  na 26 wythnos, gall y cyfnod dod  
i ben cyn  pen  26 wythnos os mae cyfnod  etholedig yr unigolyn  yn dod i ben yn  
gynt na  hynny.  

c.  Gall Awdurdod  dewis p’un a’i pharhau talu Uwch Cyflog yn ystod y cyfnod  
salwch.  

d.  Gall Awdurdod  penderfynu p’un a’i  neud  dirprwyad ond bydd y dirprwy  yn  
gymwys i dderbyn Uwch Cyflog (bydd y rheol 50% ddim yn weithredol).  

e.  Os mae’r Awdurdod yn neud dirprwyad mae’n rhaid rhoi rhybudd i’r  Panel o  
fewn 14 diwrnod o’r penderfyniad. Mae’n ofynnol i’r  Gofrestr  Cydnabyddiaeth  
Aelodau  adlewyrchu’r  dirprwyad.  

f.  Bydd hyn yn weithredol mewn  perthynas ag  Aelodau sy’n derbyn Uwch Cyflog  
gan  fod aelodau sydd  yn derbyn cyflog sylfaenol yn dal i  dderbyn y cyflog  
hwnnw p’un a’i  hydynt yn mynychu cyfarfodydd ai  peidio,  mae gan yr  
Awdurdod hawl i ymestyn y cyfnod.  

Mae hyn yn cyd-fynd efo’r  trefniadau Absenoldeb  Teuluol.  
 
 
 
3.  TEITHIO (Gweler hefyd yr adran ar Deithio Dramor)  
 
Bydd yr Awdurdod hwn yn parhau i ddefnyddio gwasanaeth clwb Teithio Busnes.   
 
Bydd y Clwb Teithio’n trefnu’r holl anghenion  teithio a llety ar gyfer Aelodau  
Etholedig.  
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Bydd hyn yn darparu dull cyson ar draws yr Awdurdod a  bydd yn sicrhau bod y  TAW  
ar bob cyfrif sy’n ymwneud  â llety’n gallu cael ei adhawlio.  
 
Bydd yr holl drefniadau ar gyfer teithio / llety yn cael eu gwneud gan  y 
Gwasanaethau  Swyddfa (Neuadd y Dref),  a dim ond dan  amgylchiadau  eithriadol y  
bydd yn ofynnol i Aelodau gyflwyno hawliadau unigol am  ad-daliad.  
 
(a)  YR HYN Y GALLWCH HAWLIO AMDANO  
 
(i)  Teithio i gyfarfodydd  y  Cyngor gan  gynnwys y  Bwrdd  Gweithredol, pwyllgorau, 

is-bwyllgorau, panelau  a gweithgorau.  
(ii)  Teithio i gyflawni dyletswyddau cymeradwy.  
(iii)  Teithio i gyfarfodydd  ac ati (gan  gynnwys cyfarfodydd  gyda  Swyddogion) sy’n  

ymwneud  â’r  cyfrifoldebau  arbennig  hynny  yr ydych  yn  cael cydnabyddiaeth  
ariannol cyfrifoldeb arbennig am eu cyflawni.  

(iv)  Teithio i gynadleddau  a gymeradwywyd yn unol â  dirprwyaethau  23 a 24 y Prif  
Swyddog Llywodraethu a  Chwsmeriaid sydd  wedi’u cynnwys yn Nhabl 5, Rhan  
3 yng Nghyfansoddiad  y Cyngor (Cyfrifoldeb am Swyddogaethau) mewn  
ymgynghoriad â’r Arweinydd a’r Dirprwy Arweinydd. Mewn achosion lle mae’r  
Arweinydd neu’r Dirprwy Arweinydd yn bwriadu  mynd i’r gynhadledd byddir yn  
ymgynghori â’r Aelod  Arweiniol dros Gyllid,  Perfformiad  a Llywodraethu.   

  
Mewn  perthynas â  (ii)  a  (iii) uchod, dylai penderfyniadau  ynghylch teithio,  arosiadau  
dros nos  a  threuliau  eraill (gweler trosodd) gael eu  gwneud  yn  unol â’r  protocol yn  
Atodiad 3.  
 
 
(b)  YR HYN Y GALLWCH EI HAWLIO (Teithio)  
 
Pwrpas treuliau  teithio  yw ad-dalu costau  a  ysgwyddwyd  mewn  gwirionedd. Os nad  
yw  eich taith  wedi costio unrhyw  beth  i chi,  er  enghraifft  am  eich  bod  wedi teithio  yng  
ngherbyd  rhywun  arall  neu  wedi cael cludiant am  ddim, yna  ni allwch  hawlio. Rydych  
yn tystio i chi dalu’r treuliau a hawlir.  

 
Gallwch hawlio:  

 
(i)  Tocyn bws.  
(ii)  Tocyn trên  –  costau dosbarth safonol a chostau cadw seddi os yw hynny’n 

berthnasol. (Gellir defnyddio/hawlio costau  dosbarth cyntaf dim ond  os cafodd  
hynny ei gymeradwyo ymlaen llaw gan y Prif  Swyddog Llywodraethu  a 
Chwsmeriaid neu os cafodd ei gymeradwyo gan gorff  allanol yr ydych yn ei 
gynrychioli ac a  fydd yn rhoi ad-daliad llawn i’r Cyngor).  
  

(iii)  Milltiroedd car. (Sylwer: Disgwylir i  Aelodau deithio gyda swyddogion neu 
Aelodau eraill pryd bynnag y bo’n bosib). Telir treuliau  milltiroedd car y tu  
allan i ardal y Fwrdeistref Sirol dim ond pan  fo’n amlwg nad oedd cludiant 
cyhoeddus yn ddewis dichonadwy neu lle byddai teithio mewn car yn osgoi’r 
angen i aros dros nos.  Gall Aelodau ddewis defnyddio cludiant heblaw cludiant 
cyhoeddus ond pris tocyn trên  fydd yn cael ei dalu ni waeth pa ddull  cludiant a  
ddefnyddiwyd. (Gweler Atodiad  2 am y cyfraddau cyfredol).  
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Ar Orffennaf  22ain  2014, cyhoeddodd  Trysorlys ei Mawrhydi ddatganiad gweinidogol 
oedd yn rhoi gwybod y bydd deddfwriaeth yn  cael ei chyflwyno i ddarparu ar gyfer 
eithriad  penodol o gyfraniadau treth  ac Yswiriant Gwladol mewn perthynas â  
threuliau teithio i Gynghorwyr, gan gynnwys teithio rhwng eu cartref a swyddfeydd y  
Cyngor.  
 
Roedd y ddeddfwriaeth newydd hon i’w chyflwyno o 6 Ebrill 2015 ac fe’i cynhwyswyd  
ym Mil Cyllid 2015 a gyhoeddwyd ar 24 Mawrth.  
 
Fodd  bynnag, mae  nifer o gymalau y bwriadwyd eu cynnwys ym Mil Cyllid 2015 wedi 
cael eu gohirio o ganlyniad i drafodaethau â’r  Wrthblaid yng nghyd-destun proses  
cau pen y mwdwl diwedd y Senedd. Yn anffodus, mae’r rhain yn cynnwys yr eithriad  
treth newydd ar gyfer treuliau teithio aelodau  awdurdodau lleol. Yn  ôl pob golwg, 
mae’r  Llywodraeth yn  bwriadu y bydd mesurau sy’n cael eu gohirio ar gyfer bil i’r  
dyfodol yn cael eu deddfu  ar y cyfle cyntaf yn y Senedd newydd.  
 
Hyd nes y bydd hyn wedi’i benderfynu ac y bydd yn gwbl ddi-dreth, os bydd CThEM  
yn cysylltu â chi mewn unrhyw fodd, rhowch wybod i’r galwr:  
 
1.  Eich bod yn aelod  etholedig y mae eich cyfeiriad cartref a’ch manylion cysylltu  

yn gyhoeddus.  
2.  O ganlyniad i’ch swydd, gellir cysylltu â chi ar unrhyw adeg dros y ffôn, drwy e-

bost neu drwy ymweliad personol gan etholwr a, phe  bai angen, byddech yn  
gwahodd y galwr i mewn i’ch swyddfa neu  eich cartref.  

3.  Gallwch ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig os oes angen.  
 
(iv)  Tâl am  deithio  mewn  tacsi ond  dim  ond  mewn  achosion  brys lle  nad  oes  

cludiant cyhoeddus ar gael yn rhesymol.  
(v)  Tocyn  awyren  ond  dim  ond  os cafodd  hynny  ei gymeradwyo  ymlaen  llaw  gan  y 

Prif Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid ar sail  arbediad  amser sylweddol  
neu  am  fod  brys. (Sylwer: nid yw  hyn  yn  berthnasol i deithio  dramor –  gweler yr  
adran  ar wahân).  

 
(d)  PRYD I HAWLIO (Teithio)  
 

Mae’n rhaid i  hawliadau  gael  eu  cyflwyno  i Adain  y  Gyflogres fan  bellaf  erbyn  y 
5ed  o’r mis canlynol.  
 
Mae’n bwysig  hawlio’n  fisol er mwyn  cywirdeb, prosesau  gwirio,  a  chraffu  dilys  
(gan y cyhoedd).  
 
Bydd  hawliadau  sy’n dod  i law  ac sy’n fwy  na  3  mis oed  yn  cael eu  dwyn  i sylw  
Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol a’r arweinydd grŵp priodol ac ni fyddant ond yn  
cael eu  talu yn  ôl disgresiwn  y  Prif  Swyddog  Cyllid  a  TGCh  dan  amgylchiadau  
eithriadol.  Ni  fydd  hawliadau  dros 6  mis oed  yn  cael  eu  talu dan  unrhyw  
amgylchiadau.  

 
 
 

Y 7 



 

4.  CYNHALIAETH  
 
(a)  YR HYN Y GALLWCH HAWLIO AMDANO  
 

Cynhaliaeth  Ddydd  –  Y  Tu  Allan  i  Ardal  y  Fwrdeistref  Sirol  (gweler Atodiad  2  am  y  
gyfradd)  

 
Cynhaliaeth  Dros  Nos  –  mae’r gyfradd  uchaf  (gweler Atodiad  2) yn  ymorol  am  ad-
dalu  costau  llety,  prydau  bwyd  a  threuliau  eraill  mewn  cyfnod  o  24  awr.  

  
 Dylid  hawlio  am  arosiadau  dros nos dim  ond  lle  byddai’n  afresymol  teithio  a  

dychwelyd  ar yr un  dydd  neu  mewn  llai  o  ddiwrnodau  nag  yr hawlir amdanynt.  Gall  
y  Prif  Swyddog  Cyllid  a  TGCh  wrthod  hawliadau  y  mae’n  eu  hystyried  yn  ormodol.  
Bydd  Swyddogion  Priodol  neu  Swyddogion  sy’n  cyd-deithio  gydag  Aelodau  fel  

arfer yn  archebu  ac yn  trefnu  anfonebau  ar gyfer gwestai  a  threnau.  
 
(b)  FAINT ALLWCH CHI EI HAWLIO (Cynhaliaeth)  
 
 Cynhaliaeth  Ddydd  –  os taloch  chi  am  bryd  o  fwyd  y  tu  allan  i  ardal  y  

Fwrdeistref Sirol,  gallwch  hawlio  ad-daliad  am  dreuliau  a  gafwyd  hyd  at  yr  
uchafswm  priodol  (gweler Atodiad  2).  

 
 Ni fydd cost prydau  bwyd  o fewn y Fwrdeistref Sirol yn cael ei had-dalu.  
 
 Cynhaliaeth  Dros Nos  –  hyd  at y  gyfradd  uchaf  am  24  awr (gweler Atodiad  2)  

gall yr hawliad gynnwys  
 

(i)  Cost wirioneddol llety mewn gwesty.   
(ii)  Gellir  hawlio uchafswm  o  £25  am  aros dros nos gyda  ffrindiau  neu  

berthnasau.Fodd  bynnag, bydd  treth  ac yswiriant gwladol yn  daladwy  ar 
unrhyw swm a hawlir.   

(iii)  Cost  wirioneddol  prydau  bwyd  (gyda  derbynebau) fel  arfer  hyd  at y  gyfradd  
uchaf  briodol am brydau bwyd.  

 (iv)  £11.80  am  fân  dreuliau  (gyda  derbynebau) os yw’r  Prif  Swyddog  Cyllid  a 
TGCh  yn ystyried bod  y gwariant yn briodol.  

 
Sylwer: mae’n rhaid didynnu’r gyfradd briodol am brydau bwyd a  ddarparwyd 
gan barti arall.  
 
(c)  SUT I HAWLIO (Cynhaliaeth)  
 

Mae’n rhaid i hawliadau  gael eu  cyflwyno  i Adain y  Gyflogres fan  bellaf  erbyn  
y 5ed o’r mis canlynol.  

  
Mae’n bwysig  hawlio’n  fisol  er mwyn  cywirdeb,  prosesau  gwirio,  a  chraffu  
dilys. Bydd  hawliadau sy’n dod  i law  ac sy’n fwy  na  3 mis oed  yn  cael eu  dwyn  
i sylw  Cadeirydd  y  Bwrdd  Gweithredol a’r  arweinydd  grŵp  priodol ac  ni  
fyddant ond  yn  cael eu  talu yn  ôl disgresiwn  y  Prif  Swyddog  Cyllid  a  TGCh  
dan  amgylchiadau  eithriadol. Ni  fydd  hawliadau  dros 6 mis oed  yn  cael eu  talu  
dan  unrhyw amgylchiadau.  
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5.  TEITHIO DRAMOR  
 
(a)  CYMERADWYAETH  
 
 Mae  teithiau  tramor i Aelodau’n eithriad. Gall  rhai fod  wedi’u  rhag-gynllunio a  

chael  eu  cymeradwyo ymlaen  llaw  (e.e.  teithiau  gefeillio  dinesig  neu  
ymweliadau  â  Brwsel/Strasbourg  ar faterion  Ewropeaidd  sy’n berthnasol i  
Wrecsam). Gall  fod  mwy  o  frys gyda  rhai eraill megis teithiau  sy’n ymwneud  â  
mewnfuddsoddi. Ni  fydd  teithiau  o’r  fath  yn  cynnwys mwy  nag  un  Aelod  fel 
arfer, a  bydd swyddog  priodol yn cyd-deithio gyda’r Aelod  fel arfer.  

 
 Gall cymeradwyaeth gael ei rhoi:  
 
 (i)  Ymlaen llaw gan y Bwrdd Gweithredol  
  

(ii)  Mewn achosion  o  frys (a ddiffinnir  fel teithiau  lle nad oes cyfarfod gan y  
Bwrdd Gweithredol wedi’i drefnu cyn y dyddiad pan  fo’n rhaid i’r trefniadau  
fod wedi cael eu gwneud) gan y Prif  Weithredwr ar y cyd â’r  Prif 
Swyddog Llywodraethu  a  Chwsmeriaid neu’r Prif Swyddog  Cyllid a 
TGCh mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd. Os mai’r Arweinydd yw un o’r  
unigolion sy’n mynd ar y daith dylai’r swyddogion dan sylw  ymgynghori â’r  
Dirprwy Arweinydd. Mewn achosion lle mae’r Arweinydd a’r Dirprwy 
Arweinydd yn ddarpar gyfranogwyr yn y daith byddir yn ymgynghori â’r  
Aelod  Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad  a Llywodraethu.  

 
 Os yw’r Prif  Weithredwr yn  mynd  ar y  daith  dylai’r  Prif Swyddog  

Llywodraethu a  Chwsmeriaid neu’r Prif Swyddog  Cyllid  a  TGCh  
ymgynghori  â’r  Arweinydd. Os yw’r  Arweinydd  yn  mynd  ar  y  daith  dylai’r  Prif 
Swyddog  Llywodraethu a  Chwsmeriaid  neu’r Prif Swyddog Cyllid  a 
TGCh  ymgynghori â’r  Prif  Weithredwr.  

 
 Bydd adroddiad ar fanteision yr ymweliad yn cael ei lunio ar y cyfle cynharaf.  
 
(b)  YR HYN Y GELLIR EI HAWLIO  
 

Bydd  swyddogion  (swyddogion  sy’n cyd-deithio  neu’r  Gwasanaethau  
Aelodau) yn trefnu a’r  Cyngor yn talu am y canlynol:  

 
(i)   Pob  taith ryngwladol gan gynnwys trosglwyddiadau a  threthi  
 (ii) Pob llety mewn gwesty   
 (ii) Pob pryd bwyd (os yw’n cyd-deithio gyda’r Aelod)  
  

 Gall Aelodau hawlio am y canlynol:  
 
 (i)  Taith i/o’r porthladd/maes awyr oni bai ei fod yn teithio gyda swyddog  
 (ii)  Prydau  bwyd  yn  ôl cyfraddau  lleol ar y  pryd  (os nad  oes swyddog  yn  cyd-

deithio) fel a  bennwyd  gan  y  Prif Swyddog Cyllid a  TGCh mewn  
ymgynghoriad  â’r  Arweinydd. Os yw’r  Arweinydd  yn  mynd  ar y  daith  dylid  
ymgynghori â’r Prif Swyddog  Cyllid  a TGCh.  
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(iii)  Mân  dreuliau  sydd  ddwywaith  gymaint  â’r  gyfradd  yn  y  DU  (gyda  
derbynebau) os yw’r Prif  Swyddog  Cyllid a  TGCh yn  ystyried  bod  y  
gwariant yn briodol.  

 
(c)  SUT I HAWLIO   
 
 Dylid hawlio fel arfer ar y ffurflen  fisol.  
 
6.  MATERION ERAILL  
 
(a)  CYNRYCHIOLWYR Y  CYNGOR AR GYRFF ERAILL  
 
 Gall  treuliau  a  gafwyd  gael eu  had-dalu  i Aelodau  sy’n mynychu  cyfarfodydd  y 

corff a  awdurdodwyd gan y Cyngor fel Dyletswydd Gymeradwy.  
 
 Ni  fydd  treuliau  a  ysgwyddwyd  er mwyn  i’r Aelod  gynrychioli’r  corff  hwnnw  yn  

rhywle arall  yn  cael eu  had-dalu e.e. os mai’r Aelod  yw  cynrychiolydd  y 
Cyngor ar Gymdeithas X  Wrecsam, ni fydd  y  Cyngor yn  talu  i’r Aelod  
gynrychioli Cymdeithas X  Wrecsam  ar  gorff cenedlaethol y  Cymdeithasau  X.  
Yr eithriadau  i hyn  yw lle mae’r  corff  dan  sylw’n addo  rhoi ad-daliad  i’r Cyngor  
–  ar  hyn  o  bryd  mae  hyn  yn  cynnwys y Gymdeithas  Llywodraeth  Leol,  
Cymdeithas Llywodraeth  Leol Cymru ac Awdurdod  Tân  Gogledd  Cymru 
(Cadeirydd yn unig).  

 
(b)  PARTÏON GARDD BRENHINOL  
 
 Mae’r  Cyngor yn  gofyn  i briod/partner/cydymaith  Aelod  ddod  gydag  ef/gyda  hi 

i Bartïon  Gardd  Brenhinol i gynrychioli’r Cyngor. Mewn  achos o’r  fath  bydd  y 
sawl sy’n dod  gyda’r  Aelod  yn  cael ad-daliad  am  gostau  teithio  a  chynhaliaeth  
fel pe bai’n  Aelod.  

 
(c)  FFONAU SYMUDOL A  FFONAU NEUADD  Y DREF  
 
 Mae  gan  rai Aelodau  fynediad  at  ffôn  symudol sy’n eiddo  i’r Cyngor. Mae  gan  

bob  Aelod  fynediad  at  linellau  allanol  yn  Neuadd  y  Dref.  Atgoffir  Aelodau  mai  
dim  ond  ar gyfer  busnes swyddogol nad  yw’n  cynnwys gwaith  ar ran  y  ward y 
dylid defnyddio’r rhain. Caniateir galwadau mewnol o  ffonau Neuadd y Dref.  

 
(d)  CYFRIFIADURON PERSONOL  
 
 Atgoffir  Aelodau  am  y  canllawiau  penodol  ar ddefnyddio  cyfrifiaduron  a  

ddarparwyd gan y Cyngor gan gynnwys defnyddio’r e-bost a’r Rhyngrwyd.  
 
7.  CYLLID A THOLLAU EI MAWRHYDI  
 
 Atgoffir  Aelodau y gellir hawlio lwfansau treth  mewn perthynas â’r canlynol:  
 

(i)    Teithio (ac eithrio  treuliau  teithio a  ad-dalwyd  gan  y  Cyngor neu  gyrff 
eraill)   

(ii)   Defnyddio’r cartref fel swyddfa   
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(iii) Tâl post ac offer swyddfa  ar gyfer busnes ward  
 
Mae  mwy  o  wybodaeth  ar gael oddi wrth  Sharon  Jones, Rheolwr  Tîm 
Canolfan  Wasanaeth  AD. Ffôn: 297596.  
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ATODIAD 1  
 

 
TALIADAU  A LWFANSAU AELODAU 2021/22   

 
 

CYFLOG SYLFAENOL  
 

£14,368  
 

UWCH GYFLOGAU  
 

(Gan Gynnwys Cyflog Sylfaenol)  
 
  

Arweinydd - £49,974   
 

Dirprwy  Arweinydd - £35,320   
 

Aelodau o’r Bwrdd Gweithredol â chyfrifoldebau ychwanegol  - £30,773   
 

Cadeiryddion Pwyllgorau (os  ydynt un cael cydnabyddiaeth ariannol) - £23,161  
 

Arweinydd Grŵp  yr Wrthblaid Fwyaf - £23,161  
 

Maer - £23,161   
 

Dirprwy  Faer - £18,108   
 

TALIADAU I  AELODAU CYFETHOLEDIG  
 
 

Cadeirydd Cyfetholedig –  Ffi ddyddiol o £268  (£134  am hanner  diwrnod)   
Aelod Cyffredin Cyfetholedig –  Ffi ddyddiol o £210  (£105  am hanner diwrnod)  

 
 
 

LWFANS GOFAL  
 

Uchafswm o £403  y  mis  
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ATODIAD 2  
CYFRADDAU TEITHIO A CHYNHALIAETH AELODAU  

 

  
 O  1  EBRILL  2016   

  

 £ Cyfanswm  
  
  
  CYNHALIAETH  YN YSTOD Y DYDD  28.00  
  
  
  
  CYNHALIAETH DROS NOS  £ Cyfanswm  
 (24  AWR)   

Llundain  200.00  
Ardaloedd Eraill  95.00  

Mân Dreuliau sydd wedi’u cynnwys o fewn  
y gyfradd dros nos  11.80  

Aros gyda pherthnasau  30.00  
  

YMWELIADAU  TRAMOR  23.60  
Mân Dreuliau   

  
MILLTIROEDD CAR/BEIC  Y Filltir  

  
Hyd at 10,000 o filltiroedd  45.0c  
Dros 10,000 o filltiroedd  25.0c  

(5c  y filltir –  ychwanegiad teithiwr)   
Beic Modur Preifat  24.0c  

Beic  20.0c  
 

 
Sylwer os gwelwch yn dda: Ni fydd unrhyw hawliad am gynhaliaeth (nid yw  
ond yn daladwy  y  tu  allan i’r Fwrdeistref Sirol) ond  yn cael ei ad-dalu am 
wariant  gwirioneddol ac  ar ôl  cyflwyno derbynebau  
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ATODIAD 3  
 

TEITHIO  A CHYNHALIAETH I  AELODAU  
 

PROTOCOL AR GYFER CYFARFODYDD  CYRFF ALLANOL  
 

 
(a)  Y  Cyngor ei hun  sy’n awdurdodi cynrychiolaeth  gan  Aelodau  ar gyrff allanol. Gan  

fod  pob  gweithgarwch  gan  gyrff  allanol yn  berthnasol i un  o  swyddogaethau’r  
Cyngor, mae bob amser  swyddog priodol sydd â  buddiant yn y corff  hwnnw.  

 
(b)  Anogir  Aelodau  i geisio  cyngor gan  y  swyddog  priodol ynghylch yr  anghenraid  i  

fod yn bresennol mewn cyfarfodydd arbennig ar sail yr agenda.  
 
(c)  Bydd  trafodaethau  ynghylch presenoldeb  a  phenderfyniadau  ynghylch teithio  a  

chynhaliaeth  yn  seiliedig  ar yr agenda  ar gyfer pob  cyfarfod. Bydd  swyddogion  
ac Aelodau’n defnyddio synnwyr cyffredin wrth  ystyried  teithio yn  seiliedig  ar  
amseriad  a  lleoliad  cyfarfodydd  a’r  gost optimwm. Mae’r  enghreifftiau  canlynol yn  
rhoi cipolwg ar y broses ystyried heb iddynt fod yn gynhwysfawr:  

 
 (i)  Os yw’n bosib gadael y  cartref  ar ôl 7.30am  a  dychwelyd  cyn  9pm  gan  

ddefnyddio cludiant cyhoeddus  yna  telir am  hynny  (a milltiroedd  i’r man  
ymadael) ynghyd â chynhaliaeth  ddydd ond  nid dros nos.  

 (ii)  Os nad  yw  (i) yn  bosib  ond  ei bod  yn  bosib  gadael a  dychwelyd  o  fewn  yr  
amseroedd gan  ddefnyddio car, yna telir lwfans milltiroedd.  

 (iii)  Os yw’r  amseroedd  yn  golygu  bod  angen  aros dros nos,  yna  dylid  trefnu’r  
teithiau ar sail y cyfraddau  ar adegau tawel.  
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ATODIAD 4  
 

 
Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau o Awdurdodau Lleol (Cymru)   

Mae Rhan 2  o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn rhoi hawl i aelodau  o  

awdurdodau lleol gymryd cyfnod  o absenoldeb teuluol.  

Yn unol â Rheoliadau  Absenoldeb  Teuluol ar gyfer Aelodau  Awdurdodau Lleol 

(Cymru) 2013  mae gan Aelod Etholedig hawl i gyfnod  o absenoldeb teuluol sy’n 

perthyn i un o’r pum categori canlynol:  

1.  Absenoldeb  mamolaeth  

2.  Absenoldeb newydd-anedig  

3.  Absenoldeb  mabwysiadydd  

4.  Absenoldeb  mabwysiadu newydd  

5.  Absenoldeb rhiant   

Ym mhob  achos o Absenoldeb  Teuluol mae’n rhaid i aelod hysbysu Prif Swyddog  
Llywodraethu  a  Chwsmeriaid ynghylch ei fwriad i gymryd absenoldeb o’r  fath.  
 
Mae gan Aelod  hawl i gadw cyflog  sylfaenol pan  fo’n cymryd absenoldeb teuluol dan  
y rheoliadau  ni waeth  beth  fo’i hanes o  bresenoldeb yn union cyn i’r absenoldeb  
teuluol ddechrau.  
 
Pan  fo deiliad  uwch gyflog yn gymwys i gael absenoldeb teuluol, bydd yn gallu  
parhau i dderbyn y cyflog tra  pery’r absenoldeb. Mater i’r Awdurdod  yw penderfynu a  
ddylid penodi dirprwy i gyflawni’r swydd.  
 
Bydd gan yr Aelod sy’n dirprwyo ar ran deiliad uwch gyflog sy’n cymryd absenoldeb  
teuluol hawl i gael uwch gyflog, os yw’r Awdurdod yn penderfynu  hynny.  
 
Os  yw talu uwch gyflog i’r Aelod sy’n dirprwyo yn golygu bod yr Awdurdod yn  mynd y  
tu hwnt i uchafswm yr uwch gyflogau ar gyfer yr Awdurdod, fel y nodir yn Adroddiad  
Blynyddol y Panel, bydd ychwanegiad at yr uchafswm yn cael ei ganiatáu tra bo’r  
Aelod  arall  yn dirprwyo.  
 
Pan  fo Awdurdod yn cytuno i dalu uwch gyflog i Aelod sy’n dirprwyo yn ystod  
absenoldeb teuluol, mae’n rhaid hysbysu’r Panel, o  fewn 14 diwrnod i ddyddiad y  
penderfyniad, ynghylch y manylion gan gynnwys y swydd arbennig a hyd y trefniant  
dirprwyo.  
 
Mae’n rhaid i’r rhestr cydnabyddiaeth ariannol gael ei diwygio i adlewyrchu  
goblygiadau’r absenoldeb  teuluol.  
 
Mae’r canllawiau llawn ar hawl i Absenoldeb  Teuluol fel a ganlyn:  
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1. Absenoldeb mamolaeth 

Amodau rhagnodedig 

Heb fod yn hwyrach na diwedd 15 o wythnosau cyn yr wythnos y disgwylir geni’r plentyn, 
neu, os nad yw hynny’n rhesymol ymarferol, cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol, mae’n 
rhaid i aelod etholedig fod wedi rhoi hysbysiad ysgrifenedig i’r Prif Swyddog Llywodaethu a 
Chwsmeriaid o’r canlynol: 

Bod yr aelod yn feichiog 

Yr wythnos y disgwylir geni’r plentyn 

Y dyddiad y mae’r aelod yn bwriadu i’r absenoldeb mamolaeth ddechrau a 

Hyd y cyfnod o absenoldeb mamolaeth y mae’r aelod yn bwriadu ei gymryd, os yw’n llai na 
26 o wythnosau 

Gall y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid ofyn am dystysgrif gan ymarferydd 
meddygol cofrestredig neu fydwraig gofrestredig yn datgan yr wythnos y disgwylir geni’r 
plentyn. Pan fo’r aelod yn dymuno amrywio dechrau’r absenoldeb mamolaeth mae’n rhaid 
iddi fod wedi rhoi hysbysiad ysgrifenedig i’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid o’r 
dyddiad dechrau newydd o leiaf un wythnos cyn y dyddiad a bennwyd neu o leiaf un 
wythnos cyn y dyddiad newydd, pa un bynnag sydd gynharaf neu, os nad yw hynny’n 
rhesymol ymarferol, cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol; a phan fo’r aelod yn dymuno 
amrywio hyd yr absenoldeb mamolaeth, mae’n rhaid bod yr aelod wedi rhoi hysbysiad 
ysgrifenedig i’r Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid o’r hyd newydd o leiaf un wythnos 
cyn diwedd y cyfnod o absenoldeb a ddisgwylir, neu o leiaf un wythnos cyn diwedd 
arfaethedig newydd y cyfnod o absenoldeb, pa un bynnag sydd gynharaf, neu, os nad yw 
hynny’n rhesymol ymarferol, cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol. 

Y cyfnod o absenoldeb mamolaeth 

Y cyfnod o absenoldeb mamolaeth yw 26 o wythnosau, onid yw’r aelod yn rhoi hysbysiad 
ysgrifenedig y bydd y cyfnod o absenoldeb mamolaeth yn llai na 26 o wythnosau. 

Pryd y caniateir cymryd absenoldeb mamolaeth 

Ni chaniateir cymryd absenoldeb mamolaeth ond os yw’n cael ei gymryd fel ei fod yn 
dechrau yn ystod y cyfnod— 

(a) sy’n dechrau ar ddechrau’r unfed wythnos ar ddeg cyn yr wythnos y disgwylir geni’r 
plentyn; ac 

(b) sy’n dod i ben ar y diwrnod ar ôl diwrnod geni’r plentyn. 

Yr Aelod i ddewis dyddiad dechrau’r absenoldeb mamolaeth 

Caiff aelod ddewis y dyddiad pryd y bydd ei habsenoldeb mamolaeth i ddechrau. Pan fo 
Aelod, yn ystod y cyfnod o bedair wythnos cyn dechrau’r wythnos y disgwylir geni’r plentyn, 
yn absennol o un o gyfarfodydd yr awdurdod am reswm sy’n ymwneud yn llwyr neu’n 
rhannol â’r beichiogrwydd, mae’r cyfnod o absenoldeb mamolaeth yn dechrau ar y diwrnod 
ar ôl y cyfarfod y mae’r aelod yn absennol ohono. 
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Pan  nad yw absenoldeb mamolaeth aelod wedi dechrau yn unol â’r  dyddiad a  
hysbyswyd  gan aelod  ar adeg geni’r plentyn, mae absenoldeb mamolaeth yr aelod  
hwnnw  yn dechrau  ar y diwrnod ar ôl diwrnod geni’r plentyn.  
 
Terfynu cyfnod o  absenoldeb  mamolaeth  Caiff aelod  derfynu cyfnod o absenoldeb  
mamolaeth yn gynharach na  diwedd y cyfnod  a hysbyswyd drwy hysbysu’r Prif  
Swyddog Llywodraethu  a Chwsmeriaid yn ysgrifenedig o’i bwriad i wneud  hynny o  
leiaf 7  niwrnod cyn iddi  ddychwelyd.  

Diddymu absenoldeb  mamolaeth    

Caiff  aelod  ddiddymu  cyfnod  o  absenoldeb  mamolaeth  o  dan  yr  amgylchiadau  
canlynol —   

(a)  nid yw’r cyfnod o  absenoldeb  mamolaeth wedi dechrau  hyd yn hyn; ac  

(b)  mae’r  aelod  wedi hysbysu’r  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid  yn  
ysgrifenedig o’i bwriad i ddiddymu’r absenoldeb.  

 

2  Absenoldeb newydd-anedig  
 
Amodau rhagnodedig     
 
Yr amodau rhagnodedig yw bod yr aelod—   
 
(a) naill ai—   
 

(i) yn  dad  i’r plentyn  ac yn  gyfrifol am  fagu’r  plentyn  neu’n disgwyl bod  â  
chyfrifoldeb o’r  fath; neu    

(ii)  yn  briod  â  mam  y  plentyn, yn  bartner sifil  iddi neu’n  bartner iddi, ond  heb fod  
yn  dad  i’r plentyn, ac yn  bennaf  gyfrifol (heblaw  am  unrhyw  gyfrifoldeb  ar y  
fam) am  fagu’r plentyn, neu’n disgwyl bod â chyfrifoldeb o’r  fath; ac    

 
(b)  yn  rhoi hysbysiad  ysgrifenedig  i’r Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid o’r  

dyddiad  y  mae’r  aelod  yn  bwriadu  i’r cyfnod  o  absenoldeb  newydd-anedig  
ddechrau.  

 
Mae  aelod  i’w  drin  fel pe  bai’n  bodloni’r amod  pe  bai’r aelod  hwnnw  wedi bodloni’r  
amod heblaw am y ffaith bod  mam y  plentyn  wedi marw.  
 
Mae  aelod  i’w  drin  fel pe  bai’n  bodloni’r amodau  pe  bai wedi bodloni’r amodau  
heblaw  am  y  ffaith  bod  y  plentyn  yn  farw-anedig  ar ôl 24  o  wythnosau  o  
feichiogrwydd neu wedi marw.  
 
Rhychwant yr hawl i absenoldeb newydd-anedig  
 
Mae  gan  aelod  hawl i ddwy  wythnos olynol o  absenoldeb  newydd-anedig. Pan  fo  
mwy  nag  un  plentyn  yn  cael ei eni o  ganlyniad  i’r un  beichiogrwydd, nid  oes gan  yr 
hawl i absenoldeb newydd-anedig ond mewn perthynas â’r plentyn cyntaf-anedig.  
 
Pryd y caniateir cymryd absenoldeb newydd-anedig:  
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Ni  chaniateir  cymryd  absenoldeb  newydd-anedig  ond  os yw’n cael ei gymryd  yn  
ystod y cyfnod—   

(a)  sy’n dechrau  ar ddyddiad geni’r plentyn; ac  

(b)  sy’n dod i ben 56 o ddyddiau ar ôl y dyddiad  hwnnw.  

Diddymu absenoldeb newydd-anedig    

Caiff  aelod  ddiddymu  cyfnod  o  absenoldeb  newydd-anedig  o  dan  yr amgylchiadau  
canlynol—   

(a)  nid yw’r cyfnod o  absenoldeb newydd-anedig wedi dechrau hyd yn hyn; ac    
(b)  mae’r  aelod  wedi hysbysu’r  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a Chwsmeriaid yn  

ysgrifenedig  o’i fwriad i ddiddymu’r absenoldeb.   
 
Yr Aelod i ddewis dyddiad dechrau’r absenoldeb newydd-anedig    
 
Ar yr amod  y  bydd  y  cyfnod  o  absenoldeb  newydd-anedig  yn  dod  i ben  o  fewn  y 
cyfnod  (a) sy’n dechrau  ar ddyddiad  geni’r plentyn; ac  sy’n dod  i ben  56  o  ddyddiau  
ar ôl y dyddiad  hwnnw, caiff  aelod  ddewis ar ba  ddyddiad  y  bydd  ei absenoldeb  
newydd-anedig yn dechrau.  

 

3.  Absenoldeb mabwysiadydd  
 
Amodau rhagnodedig     
 
Yr amodau rhagnodedig yw bod yr aelod—    
(a)  yn fabwysiadydd i’r plentyn; ac  
(b)  yn  rhoi hysbysiad  ysgrifenedig  i’r Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid o’r  

dyddiad  y  mae’r  aelod  yn  bwriadu  i’r cyfnod  o  absenoldeb  mabwysiadydd  
ddechrau.  

Rhychwant yr hawl i absenoldeb mabwysiadydd   

Mae gan aelod hawl i ddwy  wythnos olynol o absenoldeb  mabwysiadydd.  

Pryd y caniateir cymryd absenoldeb mabwysiadydd    

Ni  chaniateir  cymryd  absenoldeb  mabwysiadydd  ond  os  yw’n cael ei  gymryd  yn  
ystod y cyfnod—   

(a)  sy’n dechrau  ar  y  dyddiad  y  mae’r  plentyn  yn  cael ei  leoli  gyda’r  aelod  ar gyfer  
ei fabwysiadu; ac    

(b)  sy’n dod i ben 56 o ddyddiau ar ôl y dyddiad  hwnnw.  

Yr Aelod i ddewis dyddiad dechrau’r absenoldeb  mabwysiadydd    

Ar yr amod  y  bydd  y  cyfnod  o  absenoldeb  mabwysiadydd  yn  dod  i ben  o  fewn  y 
cyfnod  a  ragnodir  gan  reoliad  16,  caiff  aelod  ddewis ar ba  ddyddiad  y  bydd  ei  
absenoldeb  mabwysiadydd yn dechrau.  
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Caiff  aelod  ddiddymu  cyfnod  o  absenoldeb  mabwysiadydd  o  dan  yr amgylchiadau  
canlynol—  

(a)  nid yw’r cyfnod o  absenoldeb  mabwysiadydd wedi dechrau  hyd yn hyn; ac    

(b) mae’r  aelod  wedi hysbysu’r  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid yn  
ysgrifenedig o’i fwriad i ddiddymu’r absenoldeb.  

 

Yn y Rhan hon—  

 

ystyr “mabwysiadydd”, mewn  perthynas  â  phlentyn, yw  aelod  sydd  wedi ei  baru  â  
phlentyn ar gyfer ei fabwysiadu, neu  mewn achos pan  fo dau aelod  wedi  eu paru ar y  
cyd, pa  un  bynnag  ohonynt sydd  wedi dewis  bod  yn  fabwysiadydd  y  plentyn  at 
ddibenion y Rhan hon;   

 

ystyr “asiantaeth  fabwysiadu”  yw  corff  y  caniateir  cyfeirio ato  fel asiantaeth  
fabwysiadu yn rhinwedd adran 2 o Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002(1); ac  

 

ystyr “plentyn” yw  rhywun  sydd  o  dan  ddeunaw  mlwydd  oed, neu  a  oedd  o  dan  yr 
oedran hwnnw pan gafodd  ei leoli gyda mabwysiadydd ar gyfer ei fabwysiadu.  

 

At ddibenion  y  Rhan  hon  mae  aelod  wedi ei baru â  phlentyn  ar  gyfer ei fabwysiadu  
pan  fo  asiantaeth  fabwysiadu  yn  hysbysu'r  aelod  hwnnw  o'i  phenderfyniad  bod  yr 
aelod  yn  rhiant mabwysiadol addas ar gyfer y  plentyn, p'un  ai ar ei ben  ei hun  neu  ar  
y cyd â rhywun  arall.   
 

4.  Absenoldeb mabwysiadu newydd  
 
Amodau rhagnodedig     
 
(a)  yn  briod  â  mabwysiadydd  y  plentyn, yn  bartner sifil  i’r mabwysiadydd  neu'n  

bartner i’r  mabwysiadydd;  
(b)  yn  bennaf  gyfrifol (heblaw  am  gyfrifoldeb  y  mabwysiadydd) am  fagu'r  plentyn, 

neu'n disgwyl bod â chyfrifoldeb  o'r  fath; ac    
(c)   yn  rhoi hysbysiad  ysgrifenedig  i'r Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid o'r  

dyddiad  y  mae'r  aelod  yn  bwriadu  i'r  cyfnod  o  absenoldeb  mabwysiadydd  
ddechrau.  

 
Rhychwant yr hawl i absenoldeb mabwysiadu newydd    
 
Mae gan aelod hawl i ddwy  wythnos olynol o absenoldeb  mabwysiadu newydd. Pan  
fo  mwy nag un plentyn yn cael ei leoli gyda'r aelod  fel rhan  o'r un  trefniant,  nid oes 
gan aelod yr hawl i absenoldeb  mabwysiadu newydd ond  mewn perthynas â'r  
plentyn cyntaf  a leolir gyda'r aelod ar gyfer ei fabwysiadu.  
 
Pryd y caniateir cymryd absenoldeb mabwysiadu  newydd  
 
Ni  chaniateir  cymryd  absenoldeb  mabwysiadu  newydd  ond  os  yw'n cael ei gymryd  
yn ystod y cyfnod  —   
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(a)  sy'n  dechrau  ar y  dyddiad  y  mae'r  plentyn  yn  cael ei leoli  gyda  mabwysiadydd  y 

plentyn; ac      
(b)  sy'n dod i ben  56  o ddyddiau ar ôl  y dyddiad  hwnnw.  
 
Diddymu absenoldeb  mabwysiadu newydd  
 
Caiff  aelod  ddiddymu  cyfnod  o  absenoldeb  mabwysiadu  newydd  o  dan  yr 
amgylchiadau canlynol—   
(a)  nid yw'r cyfnod  o  absenoldeb  mabwysiadu  newydd  wedi dechrau  hyd  yn  hyn;  

ac    
(b)  mae'r  aelod  wedi hysbysu'r  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid yn  

ysgrifenedig o'i fwriad i ddiddymu'r absenoldeb.  
 
Yr Aelod i ddewis dyddiad dechrau’r absenoldeb  mabwysiadu newydd  

 
Ni  chaniateir  cymryd  absenoldeb  mabwysiadu  newydd  ond  os  yw'n cael ei gymryd  
yn ystod y  cyfnod—   
(a)  sy'n  dechrau  ar y  dyddiad  y  mae'r  plentyn  yn  cael ei leoli  gyda  mabwysiadydd  y 

plentyn; ac    
(b)  sy'n dod i ben  56  o ddyddiau ar ôl y dyddiad  hwnnw.  
 
Ar yr  amod  y  bydd  y  cyfnod  o  absenoldeb  mabwysiadu  newydd  yn  dod  i ben  o  fewn  
56  o  ddyddiau  caiff  aelod  ddewis ar ba  ddyddiad  y  bydd  ei absenoldeb  mabwysiadu  
newydd yn dechrau.  
 
Dehongli’r Rhan hon  
 
Ystyr “mabwysiadydd”, mewn  perthynas â  phlentyn, yw  rhywun  sydd wedi ei baru â  
phlentyn ar gyfer ei fabwysiadu, neu  mewn achos pan  fo  dau  aelod  wedi eu paru ar y  
cyd, pa un bynnag ohonynt sydd wedi dewis bod yn  fabwysiadydd y plentyn at 
ddibenion y Rheoliadau hyn;   
 
Ystyr “asiantaeth  fabwysiadu” yw corff y caniateir cyfeirio ato  fel asiantaeth  
fabwysiadu yn rhinwedd adran 2 o Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002;  
 
Ystyr “plentyn” yw  rhywun  sydd o dan ddeunaw mlwydd oed, neu a  oedd o  dan yr 
oedran hwnnw pan gafodd  ei leoli gyda mabwysiadydd ar gyfer ei fabwysiadu.  
 
At  ddibenion y Rhan hon  mae rhywun  wedi ei baru â phlentyn ar gyfer ei fabwysiadu  
pan  fo  asiantaeth  fabwysiadu  yn penderfynu  y byddai’r unigolyn  hwnnw’n rhiant 
mabwysiadol addas ar gyfer y plentyn, p'un  ai ar ei ben  ei hun neu  ar y cyd â rhywun  
arall.  

5.  Absenoldeb rhiant   

Amodau rhagnodedig  

Yr amodau rhagnodedig yw—  

(a)  na  allai'r aelod  fodloni'r amodau  rhagnodedig  o  dan  Rannau  2  i 4  o'r  
Rheoliadau  hyn;  
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(b)  bod  yr aelod  yn  gyfrifol  am  ofalu  am  y  plentyn, neu'n  disgwyl cael cyfrifoldeb  o'r  
fath;  

(c)   bod  yr aelod yn darparu hysbysiad  ysgrifenedig i'r Prif Swyddog Llywodraethu a   
Chwsmeriaid o'r canlynol—   

(i)  ei fwriad i gymryd absenoldeb rhiant;  
(ii)   y dyddiad y mae'r aelod yn bwriadu i'r absenoldeb rhiant ddechrau;  
(iii)  hyd  yr absenoldeb rhiant arfaethedig; ac     

(iv)  a  fwriedir i'r absenoldeb gael ei gymryd fel un cyfnod o  absenoldeb  neu  fel 

cyfres o absenoldebau.  

Bod  yr aelod, os cafodd  gais i wneud  hynny  gan  y  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a 
Chwsmeriaid,  wedi darparu tystiolaeth  i'r Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid 
ynglŷn  â  rhychwant y  cyfrifoldeb  am  y  plentyn; a bod  yr aelod,  pan  fo'r  absenoldeb  
rhiant i'w  gymryd  fel cyfres o  absenoldebau,  yn  rhoi hysbysiad  ysgrifenedig  ymlaen  
llaw  i'r Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid o’r  dyddiad  dechrau  arfaethedig  a  
hyd arfaethedig pob cyfnod o  absenoldeb rhiant.  
 

Rhychwant yr hawl i absenoldeb rhiant  
 
Mae gan aelod hawl i naw deg o ddiwrnodau o absenoldeb rhiant.   
Caniateir cymryd absenoldeb rhiant fel cyfres o gyfnodau o absenoldeb  neu  fel un  
cyfnod.  
 
Pryd y caniateir cymryd absenoldeb rhiant  
 
Ni chaniateir cymryd absenoldeb ond os yw'n cael ei gymryd yn  ystod y cyfnod  
 
(a)   sy'n dechrau  ar y dyddiad y mae'r  aelod yn ysgwyddo cyfrifoldeb am  ofalu am  

blentyn o  dan 14 mlwydd oed; ac   

(b)  sy'n dod i ben  un  flwyddyn wedi hynny.  

Terfynu cyfnod o  absenoldeb rhiant  

Caiff  aelod  derfynu  unrhyw  gyfnod  o  absenoldeb  rhiant yn  gynharach  na'r  hyn  a  
hysbyswyd  drwy hysbysu'r  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid  yn  
ysgrifenedig o'i fwriad i derfynu'r cyfnod o absenoldeb rhiant.   

Diddymu cyfnod  o absenoldeb rhiant  

 

Caiff aelod ddiddymu cyfnod o  absenoldeb rhiant o dan yr amgylchiadau canlynol—   

(a)  nid yw'r cyfnod o absenoldeb rhiant wedi dechrau hyd yn hyn; ac    

(b)  mae'r  aelod  wedi hysbysu'r  Prif  Swyddog  Llywodraethu  a  Chwsmeriaid  yn  
ysgrifenedig o'i fwriad i ddiddymu'r cyfnod o absenoldeb rhiant.   
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Yr Aelod i ddewis dyddiad dechrau’r absenoldeb rhiant  
 
Ar yr amod  bod  y  dyddiad  o  fewn  y  cyfnod  sy'n  dechrau  ar  y  dyddiad  y  mae'r  aelod  
yn  ysgwyddo  cyfrifoldeb  am  ofalu am blentyn o  dan  14  mlwydd  oed ac sy'n  dod  i ben  
un  flwyddyn  wedi hynny, caiff  aelod  ddewis y  dyddiad  pryd  y  bydd  unrhyw  gyfnod  o  
absenoldeb rhiant i ddechrau.  
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Strwythur Uwch Reolwyr 

Senior Management Structure 

1 Awst/August 2020 

Prif Weithredwr 
Chief Executive 

Ian Bancroft 

PRIF SWYDDOG 
Gofal Cymdeithasol 

(*Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol) 

CHIEF OFFICER 
Social Care 

(*Director  of Social 
Services) 

PRIF SWYDDOG 
Cyllid a TGCh 

(*Swyddog a151) 

CHIEF OFFICER 
Finance & ICT 
(*s151 Officer) 

PRIF SWYDDOG 
Llywodraethu a 

Chwsmeriaid 
(*Swyddog Monitro) 

CHIEF OFFICER 
Governance & 

Customer 
(*Monitoring Officer) 

PRIF SWYDDOG 
Tai a’r Economi 

CHIEF OFFICER 
Housing & Economy 

PRIF SWYDDOG 
Addysg ac Ymyrraeth 

Gynnar 
(*Prif Swyddog Addysg) 

CHIEF OFFICER 
Education & Early 

Intervention 
(*Chief Education Officer) 

PRIF SWYDDOG 
Cynllunio a 
Rheoleiddio 

CHIEF OFFICER 
Planning & Regulatory 

PRIF SWYDDOG 
Amgylchedd a 

Thechnegol 

CHIEF OFFICER 
Environment & 

Technical 

Sioned Wyn Davies Karen Evans Alwyn Jones Darren Williams Lawrence Isted Steve Bayley Mark Owen 

• Rôl Statudol 

• Statutory role 

Cymeradwyd ar 22 Tachwedd 2018 

Approved 22 November 2018 
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ADRAN 26 Atodlen Swyddogion Priodol 

1. Mae’r Cyngor wedi penodi’r Swyddogion a enwir yng ngholofn gyntaf yr amserlen 
ganlynol i'r swyddogaeth neu'r swydd benodedig yn y drydedd golofn yn unol â'r ddarpariaeth 
statudol. 

Swyddog Deddf ac Adran Swyddogaeth/Swydd 

Prif Weithredwr Deddf Tai a 
Llywodraeth Leol 1989, 
Adran 4 

Pennaeth y Gwasanaeth 
Taledig 

Prif Weithredwr Deddf Cynrychiolaeth y 
Bobl 1983 Adran 35 

Swyddog Canlyniadau ar gyfer 
ethol Cynghorwyr Bwrdeistref 
Sirol a Chymuned 

Prif Weithredwr Deddf Cynrychiolaeth y 
Bobl 1983 Adran 8 
(2A) 

Swyddog Cofrestru Etholiadol 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Deddf Tai a 
Llywodraeth Leol 1989, 
Adran 5 

Swyddog Monitro 

Swyddog Gwarchod 
Data/Cyfreithiwr 

Rheoliadau Cyffredinol 
Gwarchod Data (UE) 
2016 

Swyddog Gwarchod Data 

Prif Swyddog Cyllid a 
TGCh 

Deddf Llywodraeth Leol 
1972, Adran 151 

Cyfrifoldeb am weinyddu 
materion ariannol y Cyngor 

Prif Swyddog Cyllid a 
TGCh 

Deddf Cyllid Llywodraeth 
Leol 1988, Adran 114 

Prif Swyddog Cyllid 

Prif Swyddog Gofal 
Cymdeithasol 

Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Awdurdodau Lleol 1970 
Adran 6 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Prif Swyddog Addysg 
ac Ymyrraeth Gynnar 

Deddf Addysg 1996 
Adran 532 

Prif Swyddog Addysg 

2. Mae'r Cyngor hefyd wedi penodi Swyddogion a enwir yng ngholofn gyntaf yr amserlen 
ganlynol yn "Swyddogion Priodol" y Cyngor mewn perthynas â'r ddarpariaeth statudol a 
nodwyd, a bod y Swyddogion a enwir yn yr ail golofn yn cael eu penodi i weithredu yn eu 
lle mewn achos o’u habsenoldeb neu eu bod methu â’u gweithredu mewn swyddogaeth o'r 
fath fel arall. 
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Swyddog 
Priodol 

Swyddog i weithredu 
mewn achos lle 
mae’r Swyddog 

Priodol yn absennol 
neu fel arall yn 

methu â gweithredu 
o fewn y 

gymhwysedd hon 

Darpariaeth 
Statudol 

Swyddogaethau'r 
Swyddog Priodol 

Deddf Llywodraeth Leol, 1972 

Prif Weithredwr Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

adran 83 Bod yn dyst a derbyn 
datganiad o dderbyniad y 
swydd 

Prif Weithredwr Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

adran 84 Derbyn ymddiswyddiad ar 
gyfer y swydd 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

adran 88 Trefnu cyfarfod y Cyngor i 
lenwi swydd wag dros dro 
fel Cadeirydd 

Prif Weithredwr Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

adran 89 Derbyn hysbysiad am 
swydd wag dros dro gan 
ddau o etholwyr 
Llywodraeth Leol 

Prif Swyddog 
Llywodraethu 
a Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

adran 100B Hawl i Wybodaeth 

Prif Swyddog 
Cyllid a TGCh 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfrif 

adran 115 
Derbyn arian sy'n 
ddyledus gan 
Swyddogion 

Prif Swyddog 
Tai a’r Economi 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Eiddo 

adran 191 Swyddogaethau mewn 
perthynas ag Arolwg 
Ordnans 
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Swyddog 
Priodol 

Swyddog i weithredu 
mewn achos lle 
mae’r Swyddog 

Priodol yn absennol 
neu fel arall yn 

methu â gweithredu 
o fewn y 

gymhwysedd hon 

Darpariaeth 
Statudol 

Swyddogaethau'r 
Swyddog Priodol 

Prif Swyddog 
Cynllunio a 
Rheoleiddio 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Gwarchod y Cyhoedd 

adran 
204(3) 

Derbyn y cais am 
Drwydded dan Atodlen 2 
Deddf Trwyddedu 1964 

Deddf Llywodraeth Leol, 1972 

Prif Weithredwr Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

adran 210 (6) 
& (7) 

Swyddogaethau Elusen 
deiliaid swyddi gydag 
Awdurdodau presennol 
wedi’u trosglwyddo i 
ddeiliaid swyddi cyfwerth 
ag awdurdodau newydd 
neu os nad oes swydd o'r 
fath, i swyddogion priodol 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

adran 225(1) Adneuo dogfennau 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

adran 225(2) Adneuo dogfennau ar ran 
y gymuned heb Gyngor 
Cymuned 

Prif Swyddog 
Cyllid a TGCh 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfrif 

adran 228(3) Cyfrifon o "unrhyw 
swyddog priodol" i fod yn 
agored i'w harchwilio gan 
unrhyw aelod o'r 
awdurdod 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

adran 229 (5) Ardystio copïau 
ffotograffig o ddogfennau 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

adran 234 (1) 
& (2) 

Dilysu dogfennau 
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Swyddog 
Priodol 

Swyddog i weithredu 
mewn achos lle mae’r 
Swyddog Priodol yn 

absennol neu fel arall 
yn methu â 

gweithredu o fewn y 
gymhwysedd hon 

Darpariaeth 
Statudol 

Swyddogaethau'r 
Swyddog Priodol 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

adran 236 I anfon copïau o is-
ddeddfau ar gyfer 
cofnodion plwyf 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

adran 238 Ardystio is-ddeddfau 

Deddf Llywodraeth Leol, 1972 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

Atodlen 12 
para. 4(2)(b) 

Llofnod gwysion i 
gyfarfodydd y Cyngor 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

Atodlen 12 
para. 4(3) 

Derbyn hysbysiadau 
ynghylch cyfeiriad y dylid 
anfon gwŷs i gyfarfodydd 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

Atodlen 12 
paragraff 25 (7) 

Ardystio penderfyniadau 

Prif Swyddog 
Llywodreathu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

Rheolau 
Sefydlog 

Swyddogaethau Swyddog 
Priodol gyda Rheolau 
Sefydlog 

Deddf Tai a Llywodraeth Leol 1989 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, 
Democrataidd a 
Chofrestru 

adran 2 Derbyn rhestr adneuwyd 
o swyddi wedi'u cyfyngu'n 
wleidyddol 
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Swyddog 
Priodol 

Swyddog i weithredu 
mewn achos lle mae’r 
Swyddog Priodol yn 

absennol neu fel arall yn 
methu â gweithredu o 
fewn y gymhwysedd 

hon 

Darpariaeth 
Statudol 

Swyddogaethau'r 
Swyddog Priodol 

Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) 1990 

Prif Swyddog 
Llywodraethu 
a Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, Democrataidd a 
Chofrestru 

- Rhoi a derbyn 
hysbysiadau ac ati 

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Refferenda) (Deisebau a Chyfarwyddiadau) 
(Cymru) 2001 

Prif Weithredwr Prif Swyddog Llywodraethu 
a Chwsmeriaid 

- At ddibenion y 
Rheoliadau 

Rheolau Cyfarfodydd Plwyf a Chymunedol (Etholiadau) 1987 

Prif Weithredwr Prif Swyddog Llywodraethu 
a Chwsmeriaid 

Rheol 4 Swyddog Canlyniadau 
ar gyfer Etholiadau 
Cymunedol 

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Penderfyniadau, 
Dogfennau 

a Chyfarfodydd) (Cymru) 2001 (fel y'u diwygiwyd) 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, Democrataidd 
a Chofrestru 

- Hawl i Wybodaeth 

Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 

Prif Swyddog 
Llywodraethu 
a Chwsmeriaid 

Pennaeth Gwasanaeth, 
Cyfreithiol, Democrataidd 
a Chofrestru 

Adran 19 Penderfynu ar 
Alw am Gynghorydd 
ar gyfer gweithred 
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Swyddogaethau Gwasanaeth Cofrestru 

Swyddog 
Priodol 

Swyddog i weithredu mewn achos lle 
mae’r Swyddog Priodol yn absennol neu 
fel arall yn methu â gweithredu o fewn y 
gymhwysedd hon 

Swyddogaethau a darpariaeth 
statudol y Swyddog Priodol. 

Prif Swyddog 
Llywodraethu a 
Chwsmeriaid 

Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol a 
Chofrestru 

Deddf Gwasanaeth Cofrestru 
1953 
Rheoliadau Cofrestru 
Genedigaethau, Marwolaethau a 
Phriodasau 
Deddf Priodasau 1949 
Cynllun Cofrestru Wrecsam 
1995 

Swyddogaethau Iechyd 

Swyddog Priodol 
Swyddogaethau a darpariaeth 
statudol y Swyddog Priodol. 

Dr Graham Brown Ymgynghorydd Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy 

Materion meddygol o dan 
Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 
(Rheoli Clefydau) 1984, holl 
Adrannau a Rheoliadau 
Cysylltiedig; a 

Deddf Cymorth Gwladol 1948 
Adran 47 a 

Deddf Cymorth Gwladol 
(Diwygio) 1951 

Mrs Heather Lewis Ymgynghorydd Amddiffyniad Iechyd 

Mr Siôn Lingard Ymgynghorydd Amddiffyniad Iechyd 

Dr Gwen Lowe Ymgynghorydd Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy 

Dr Rhianwen Stiff Ymgynghorydd Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy 

Dr Meirion Evans Ymgynghorydd Epidemioleg 

Dr Christopher 
Johnson 

Ymgynghorydd Amddiffyniad Iechyd 

Dr Brendan Mason Ymgynghorydd Rheoli Clefydau 
Trosglwyddadwy 

Dr Giri Shankar Ymgynghorydd Arweiniol Proffesiynol 
Amddiffyniad Iechyd 

Dr Christopher 
Williams 

Ymgynghorydd Epidemioleg 

Swyddog i weithredu mewn achos lle mae’r Swyddog Priodol yn 
absennol neu fel arall yn methu â gweithredu o fewn y gymhwysedd 
hon 

Mr Ian Jones Pennaeth Gwasanaeth, Gwarchod y Cyhoedd, 
Cyngor Bwrdeistref Sir Wrecsam 

Mr Robert Johnston Arweinydd Iechyd Amgylcheddol a Safonnau 
Tai, Cyngor Bwrdeistref Sir Wrecsam 

Mrs Rebecca Pomeroy Arweinydd Bwyd a Ffermio, Cyngor 
Bwrdeistref Sir Wrecsam 

Mr Roger Mapleson Arweinydd Safonnau Masnachu a Trwyddedu, 
Cyngor Bwrdeistref Sir Wrecsam 
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