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EITEM 8  
 

 

CYNGOR SIR YNYS MÔN  

 

CYFARFOD: 

 

Pwyllgor Safonau 

DYDDIAD: 

 

13 Medi 2017 

TEITL YR ADRODDIAD: 

 

Caniatâd Generig – Indemniadau 

PWRPAS YR ADRODDIAD: 

 

Osgoi’r angen am unrhyw geisiadau unigol yn 

ystod tymor y Cyngor hwn 

 

ADRODDIAD GAN: 

 

Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / 

Swyddog Monitro 

SWYDDOG CYSWLLT: Lynn Ball 

Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / 

Swyddog Monitro  

lbxcs@ynysmon.gov.uk 

01248 752586 

 

 

1. RHAGARWEINIAD A CHEFNDIR 

 
Yn unol â Chôd Ymddygiad y Cyngor Sir ar gyfer Aelodau, mae unrhyw Aelod sydd â 
diddordeb sy’n rhagfarnu mewn eitem o fusnes wedi ei atal rhag cymryd rhan yn yr eitem 
honno. Mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig a phenodol, efallai y bydd modd i Aelod oresgyn 
y rhwystr y mae’r diddordeb sy’n rhagfarnu yn ei greu os gall sicrhau caniatâd arbennig gan 
Bwyllgor Safonau’r Cyngor Sir.   
 

2. Y BROSES 

 
Rhaid i unrhyw Aelod sy’n dymuno cael caniatâd arbennig, gyflwyno cais ysgrifenedig, yn 
nodi’r rhwystr a’r sail dros ofyn am y caniatâd arbennig. Yna, bydd y Pwyllgor Safonau, neu 
Banel cyfansoddiadol o’r Pwyllgor Safonau, yn gwrando ar y cais. Fel arfer, cynhelir y 
Gwrandawiad yn gyhoeddus. Gall y Pwyllgor Safonau ddewis a ydyw am ganiatáu’r cais ai 
peidio a mynnu ar unrhyw gyfyngiadau fel sy’n briodol i amgylchiadau’r cais.    
 

3. Y CAIS 

 

Gwelir y Cais yn Atodiad A ac mae’r amgylchiadau y gofynnwyd am y caniatâd arbennig yn 
eu cylch wedi eu nodi ym mharagraff 6 yr atodiad hwnnw. Mae’r sail dros ofyn am y caniatâd 
arbennig wedi ei nodi ym mharagraff 7. 
 

4. ARGYMHELLION 
 

(a) caniatáu’r caniatâd arbennig generig fel y caiff ei eirio yn Atodiad B. 
 
(b) bydd y caniatâd arbennig yn berthnasol i’r holl gyfarfodydd ar gyfer tymor nesaf y Cyngor 
sef Mai 2017 i Fai 2022. 

mailto:lbxcs@ynysmon.gov.uk
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ATODIAD A 
 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 
 

CAIS GAN AELOD O’R CYNGOR SIR  
I’R PWYLLGOR SAFONAU AM GANIATÂD ARBENNIG 

 
 
Enw’r Aelod: 

 

 
Holl Aelodau Cyngor Sir Ynys Môn fel yr oeddynt ym Mai 
2017, neu ar unrhyw adeg yn ystod tymor y Cyngor hwn hyd 
at fis Mai 2022 
 

 

Manylion Cyswllt: 

 
Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni LL77 
7TW 
 

 

Ward: 

 

 
Amherthnasol 
 

 

Natur y diddordeb sy’n rhagfarnu* y 

mae’r Caniatâd yn cael ei geisio 

amdano:   

  

 

 

 Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi mabwysiadu Polisi 

Indemniadau fel yr ymddengys yn ATODIAD 1 

 Mae’r Polisi yn galluogi aelodau, mewn rhai 
amgylchiadau, i gyflwyno ceisiadau i’r Cyngor am 
indemniad ar gyfer eu costau cyfreithiol. Mewn 
gwirionedd, bydd hyn fel arfer yn ymwneud â chostau a 
gawsant wrth amddiffyn honiadau a wnaed dan y Côd 
Ymddygiad. 

 Mae’r Cyngor wedi dirprwyo ei bwerau i wneud 
penderfyniadau i’r Is-Bwyllgor Indemniadau. 

 Rhaid i unrhyw aelod sy’n dymuno gofyn am indemniad, 
gyflwyno cais ysgrifenedig i’r Is-Bwyllgor a bydd yr Is-
Bwyllgor wedyn yn cyfarfod i drafod y cais. 

 Gall yr Ymgeisydd gyflwyno eu cais mewn un o dair 
ffordd:- 
 
1. Gofyn i’r Is-Bwyllgor ystyried y cais yn seiliedig ar y 

papurau yn unig; 
2. Rhoi cyfarwyddyd i’w cynrychiolydd cyfreithiol i 

gyflwyno’r cais ac ateb unrhyw gwestiynau; neu 
3. Ymddangos yn bersonol i gyflwyno eu cais ac ateb 

unrhyw gwestiynau 
 

 Petai aelod yn dewis ymarfer yr hawl i fynychu’n 
bersonol, fel y mae pethau’n sefyll ar hyn o bryd, 
byddant yn torri’r Côd Ymddygiad oherwydd byddai’r 
cyfuniad o’u cais a’u presenoldeb yn y cyfarfod, yn creu 
diddordeb personol a diddordeb sy’n rhagfarnu. Mae 
copi o’r Côd, gyda’r rhannau perthnasol ohono wedi eu 

hamlygu, ynghlwm yn ATODIAD 2. 
 

 Gallai’r sefyllfa hon achosi rhagfarn i unrhyw aelod sy’n 
dymuno ymarfer eu hawl i ymddangos gerbron yr Is-
Bwyllgor Indemniadau, yn enwedig o ystyried y ffaith na 
fydd modd adennill unrhyw gostau cyfreithiol a gafwyd 
cyn hynny; 
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 Nid yw’r polisi ond yn darparu ar gyfer indemniad o’r 
adeg y mae’r Is-Bwyllgor yn caniatáu unrhyw indemniad. 
Nid oes ganddo unrhyw bwerau ôl-weithredol. 

 

 Yr unig ffordd i osgoi’r canlyniad annheg o bosib hwn, yw 
i’r Pwyllgor Safonau roddi caniatâd arbennig.  Fel 
Swyddog Monitro, rwy’n cyflwyno’r cais hwn i’r Pwyllgor 
safonau am ganiatâd generig ar ran holl aelodau cyngor 
Sir Ynys Môn ac, wrth gwrs, ni fyddai ond yn cael ei 
ddefnyddio mewn amgylchiadau lle byddai hynny’n 
angenrheidiol. 

 

 O’r herwydd, cyflwynwyd y cais hwn er budd holl 
aelodau’r Cyngor Sir. Wrth gwrs, mae ceisiadau am 
indemniadau’n brin ac mae’n annhebygol y byddai 
unrhyw ganiatâd generig a roddwyd yn cael ei 
ddefnyddio gan fwy nag ond ychydig o aelodau ar y 
mwyaf. Fodd bynnag, argymhellir y dull ymarferol hwn er 
mwyn osgoi cyfres o geisiadau unigol gyda phob un 
ohonynt yn dibynnu ar yr un sail statudol. 

 

 Gellir cyflwyno cais am indemniad mewn perthynas â 
chwyn dan y Côd Ymddygiad ar unrhyw adeg wedi i 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
(OGCC) benderfynu cynnal ymchwiliad. Ar hyn o bryd, 
yn achos aelodau’r Cyngor Sir, nid yw OGCC yn ystyried 
unrhyw faterion. 

 

 Cafodd caniatâd arbennig ei roddi ar gyfer yr un mater 
ac yn yr un modd ym mis Medi 2013. 

 

Busnes y mae’r Aelod yn dymuno 

cymryd rhan ynddo:  

 

 
Unrhyw gais y bydd aelod efallai’n dymuno ei gyflwyno 
gerbron yr Is-Bwyllgor Indemniadau.  

 

Math o ganiatâd y gwneir cais amdano 

(ticiwch yn ôl yr angen a nodwch 

unrhyw wybodaeth angenrheidiol):  

 

 
 ysgrifennu at swyddogion [a/neu’r Pwyllgor 

Gwaith/Pwyllgor/Cyngor] ynglŷn â’r mater; 
 siarad â swyddogion y Cyngor ynglŷn â’r mater [ym 

mhresenoldeb dau berson arall] [nad ydynt yn 
Ymddiriedolwyr neu’n Aelodau o Fwrdd [                ]; 
ar yr amod y cofnodir unrhyw drafodaeth o’r fath; 

o siarad yng nghyfarfodydd y Pwyllgor 
Gwaith/Pwyllgor/Cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau 
ynglŷn â’r mater;  

o aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw 
drafodaeth/bleidlais ar y mater; 

o pleidleisio yn y cyfarfodydd hynny; 

 arall – siarad ac ateb unrhyw gwestiynau, ond peidio 

â thrafod na phleidleisio, mewn unrhyw gyfarfod o’r 

Is-Bwyllgor Indemniadau 

 

 

Sail Statudol y gofynnir caniatâd 

amdano (Gweler dros y dudalen am y 

mathau gwahanol)  

 

 
Awgrymir mai’r sail dros ryddhau caniatâd arbennig dan 
Reoliadau’r Pwyllgor Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) 
(Cymru) 2001 fel y’u diwygiwyd gan Reoliadau Llywodraeth 
Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac 
Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016 yw:- 
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2.(d) “bod natur diddordeb yr aelod o fath sy’n golygu na 
fyddai cyfranogiad yr aelod i’r busnes y mae wnelo’r 
diddordeb ag ef, yn niweidio hyder y cyhoedd yn y modd y 
mae’r awdurdod perthnasol yn cyflawni ei fusnes.” 
 
2.(f) “gellir cyfiawnhau cyfranogiad yr aelod yn y busnes y 
mae wnelo’r diddordeb ag ef oherwydd rôl neu arbenigedd 
penodol yr aelod” 

 

 Dyma rai ffactorau perthnasol y bydd y Pwyllgor efallai 
dymuno eu cymryd i ystyriaeth wrth benderfynu a ddylid 
caniatáu’r cais hwn ai peidio yn unol â’r seiliau statudol a 
atgynhyrchir uchod: 
 
- Mae Polisi’r Cyngor yn adlewyrchu deddfwriaeth sy’n 

caniatáu rhoddi indemniadau mewn rhai 
amgylchiadau. 

 
-  Mae angen lefel sylweddol o wybodaeth er mwyn i’r 

Is-Bwyllgor Indemniadau fedru penderfynu ar gais, 
gan gynnwys cyfiawnhad manwl am y costau a 
ragwelir ac asesiad o rinweddau’r achos. 

 
-  Bydd y Swyddog Monitro (neu berson a enwebwyd 

ganddi) yn paratoi adroddiad gydag unrhyw gais a 
gyflwynir i’r Is-Bwyllgor Indemniadau a bydd y 
Swyddog Monitro hefyd (neu berson a enwebwyd 
ganddi) a’r Swyddog Adran 151 (neu berson a 
enwebwyd ganddo) yn mynychu’r Is-Bwyllgor yn 
bersonol i gynghori’r aelodau. 

 
-  Bydd unrhyw indemniad a roddir yn cynnwys 

cafeatau a darpariaethau crafangu yn ôl yn unol â’r 
ddeddfwriaeth. 

 
-  Ni fyddai’r ymgeisydd ond yn mynychu’r cyfarfod i 

gyflwyno ei achos ac ateb cwestiynau. Byddai angen 
iddynt adael y cyfarfod er mwyn i’r Is-Bwyllgor drafod 
y cais a phleidleisio yn breifat. 

 

 I grynhoi, mae bwriad deddfwriaethol clir i ganiatáu 
indemniadau mewn amgylchiadau priodol ac mae 
mesurau diogelu digonol yn bodoli o fewn y system i 
warchod “hyder y cyhoedd” (2.(d)) 

 

 Mae’n amlwg mai dim ond yr ymgeisydd fedr gyflwyno ei 
gais/chais yn deg ac yn ddigonol ac ateb cwestiynau a 
byddai mynnu ar gael cynrychiolaeth gyfreithiol yn rhoi’r 
Aelod dan anfantais ariannol oherwydd ni fyddai modd 
adennill y costau hynny dan y Polisi (2.(f)) 

 
 

 

A yw’r budd wedi’i gofrestru yn unol 

ag Adran 81(1) a (2) DLlL 2000: 

 

 
Na – amherthnasol 

 

Dyddiad y mae angen gwneud 

 
Dim brys. Y cyfarfod arferol nesaf o’r Pwyllgor Safonau. 
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penderfyniad erbyn:  

 

 
Llofnod: 

 
Dyddiad: 6 Medi 2017 

 
*  Diddordebau sy’n rhagfarnu – Diddordebau personol yw’r rhain y byddai sylwedydd 

gwrthrychol yn eu hystyried mor sylweddoli eu bod yn debygol o gyfaddawdu gallu aelod i 
weithredu er lles y cyhoedd.   
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Amgylchiadau pryd y Caniateir i Bwyllgor Safonau Roi Caniatâd Arbennig 
 

Mae Rheoliadau’r Pwyllgor Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 fel y’i diwygiwyd 
gan Reoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac 
Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016 yn nodi y caniateir i Bwyllgor Safonau’r Cyngor roi caniatâd 
arbennig yn unol ag Adran 81(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000:  

 
(a) os oes gan ddim llai na hanner Aelodau’r Cyngor neu Bwyllgor o’r Cyngor (fel sy’n 

berthnasol) a fydd yn ystyried y busnes, ddiddordeb sy'n berthnasol i'r busnes hwnnw;  
 

(b) os oes gan ddim llai na hanner Aelodau Pwyllgor Gwaith y Cyngor (h.y. yr Arweinydd 
a’r Pwyllgor Gwaith) a fydd yn ystyried y busnes, ddiddordeb sy'n berthnasol i'r busnes 
hwnnw a bod naill ai paragraff (ch) neu baragraff (d) hefyd yn gymwys; 

 
(c) os byddai anallu Aelod i gymryd rhan yn tarfu ar gydbwysedd gwleidyddol yr awdurdod 

perthnasol neu'r pwyllgor o'r awdurdod a fydd yn ystyried y busnes i'r fath raddau y 
byddai hynny’n effeithio’r canlyniad; 

 
(d) os yw natur diddordeb yr Aelod o fath sy’n golygu y byddai cyfranogiad yr Aelod i’r 

busnes y mae'r diddordeb yn berthnasol iddo yn niweidio hyder y cyhoedd yn y modd y 
mae busnes yr awdurdod perthnasol yn cael ei gynnal; 

 
(e) os yw'r diddordeb yn gyffredin i'r Aelod ac i gyfran arwyddocaol o'r cyhoedd; 
 
(f) os oes cyfiawnhad i'r Aelod gymryd rhan yn y busnes y mae'r diddordeb yn berthnasol 

iddo oherwydd rôl neu arbenigedd penodol yr Aelod 
 
(g) os yw'r diddordeb cofrestredig y mae'r diddordeb yn berthnasol iddo i'w ystyried gan 

Bwyllgor Sgriwtini’r Cyngor ac nad yw diddordeb yr aelod yn un ariannol; 
 
(h) os yw'r busnes sydd i'w ystyried yn berthnasol i arian neu eiddo corff gwirfoddol y mae'r 

Aelod yn aelod o'i bwyllgor neu ei fwrdd rheoli ac eithrio fel cynrychiolydd y Cyngor ac 
nad oes gan yr Aelod unrhyw fuddiant arall yn y busnes hwnnw ar yr amod na fydd 
unrhyw ganiatâd arbennig yn ymestyn i gymryd rhan mewn unrhyw bleidlais mewn 
perthynas â'r busnes hwnnw;  
 

(i) os yw'n ymddangos i'r Pwyllgor Safonau ei bod o les i drigolion ardal y Cyngor y dylid 
gwneud i ffwrdd â’r anallu, ar yr amod bod hysbysiad ysgrifenedig bod y caniatâd 
arbennig yn cael ei ganiatáu yn cael ei gyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o fewn 
saith diwrnod. Fe ddylai hysbysiad o’r fath nodi’r Aelod y bydd y caniatâd yn berthnasol 
iddo a rhesymau’r Pwyllgor Safonau dros wneud i ffwrdd â’r anallu; neu  

 
(j) mae’n ymddangos i’r pwyllgor y byddai’n briodol rhoi’r caniatâd arbennig, fel ateb 

ymarferol i anallu (gwendid) yr Aelod a fyddai fel arall yn ei gwneud hi’n anodd iddynt 
adael yr ystafell / siambr pan fydd mater y mae ganddynt ddiddordeb sy’n rhagfarnu 
ynddo yn cael ei drafod.   
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 
 

PENDERFYNIAD Y PWYLLGOR SAFONAU MEWN PERTHYNAS Â CHAIS AM GANIATÂD 

ARBENNIG GAN AELOD O’R CYNGOR SIR 

 
 

Penderfyniad y Pwyllgor Safonau: 
 

 
 

 

Dyddiad y gwnaethpwyd y penderfyniad 

gan y Pwyllgor Safonau: 
 

 
13 Medi 2017 

 

 

Enw’r personau y dylid eu hysbysu am 

benderfyniad y Pwyllgor Safonau: 
 

 
 

 

Dyddiad y daw’r caniatâd arbennig i 

ben: 
 

 
8 Mai 2022 

 
Yn unol â pharagraff [      ] Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 
fel y’i diwygiwyd gan Reoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, 
Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016, mae’r Pwyllgor Safonau wedi penderfynu rhoi 

caniatâd arbennig i’r Cynghorydd [         ] mewn perthynas â’r diddordeb hwnnw / diddordebau 
hynny y cyfeirir ato / atynt yn nhudalen 1 y Cais, sy’n caniatáu i’r Cynghorydd: 
 
o ysgrifennu at swyddogion [a/neu’r Pwyllgor Gwaith/Pwyllgor/Cyngor] ynglŷn â’r mater; 
o siarad â swyddogion y Cyngor ynglŷn â’r mater [ym mhresenoldeb dau berson arall] [nad 

ydynt yn Ymddiriedolwyr neu’n Aelodau o Fwrdd [                ]; ar yr amod y cofnodir unrhyw 
drafodaeth o’r fath; 

o siarad yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith/Pwyllgor/Cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau 
ynglŷn â’r mater;  

o aros yn yr ystafell yn ystod unrhyw drafodaeth drafodaeth/bleidlais ar y mater; 
o pleidleisio yn y cyfarfodydd hynny; 

o arall 

 
Mae gan y Cynghorydd felly hawl i siarad [a phleidleisio] yng nghyfarfodydd y Pwyllgor 
Gwaith/Pwyllgor/Cyngor mewn perthynas â’r mater ac ateb unrhyw gwestiynau gan aelodau’r 
Pwyllgor Gwaith/Pwyllgor/Cyngor [ond rhaid iddo/iddi adael yr ystafell cyn bod y materion y mae’r 
Cynghorydd yn siarad arnynt yn cael eu trafod a’u pleidleisio arnynt] NEU  
[a gall aros yn yr ystafell yn ystod y drafodaeth a’r bleidlais ar y mater ond ni chaiff bleidleisio ar y 
mater]. 
 
Cyn i’r Cynghorydd siarad â, neu ysgrifennu at, swyddogion y Cyngor, neu siarad yng nghyfarfod y 
Pwyllgor Gwaith/Pwyllgor/Cyngor ar y mater, mae’n rhaid i’r Cynghorydd :- 
 

 ddatgan diddordeb yn y mater; a 

 cadarnhau bod caniatâd arbennig wedi ei roi er mwyn caniatáu i’r Cynghorydd siarad [a 
phleidleisio] ar y mater; a 

 chwblhau hysbysiad i’r Clerc yn manylu ar y diddordeb a’r caniatâd arbennig. 
 
Drwy awdurdod Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Dyddiedig:______________________________



 

 
 

ATODIAD A1 

Cyngor Sir Ynys Môn 
 

POLISI INDEMNIADAU AR GYFER AELODAU A 
SWYDDOGION  

 
Fersiwn 1.0 (5 Mawrth 2013) 

 

Am y polisi hwn 

 

 Mae’r Cyngor yn meddu ar y disgresiwn i ganiatáu indemniadau ar gyfer costau 
cyfreithiol i aelodau ac/neu swyddogion, mewn rhai amgylchiadau  

 Rhaid i unrhyw gais fodloni’r gofynion gweithdrefnol sydd wedi eu nodi yn y polisi  

 Bydd unrhyw gais a dderbynnir ac sy’n cynnwys y wybodaeth sy’n ofynnol dan y 
polisi, yn cael ei benderfynu gan yr Is-Bwyllgor Indemniadau, sy’n is-bwyllgor o’r 
cyngor llawn 

 Fel arfer, bydd yr is-bwyllgor yn cyfarfod yn breifat. Mae’r polisi hwn yn nodi’r 
broses y dylid ei dilyn yn y gwrandawiad.  

 Mae’r polisi’n nodi’r cyfyngiadau y gellir eu gosod ar unrhyw indemniad a 
ganiateir, yr amgylchiadau lle gellir caniatáu indemniad ac unrhyw 
ddarpariaethau ar gyfer ad-daliad yn amodol ar gasgliad y trafodaethau  

 

Hanes Adolygu  
 

Fersiwn Dyddiad Crynodeb o’r newidiadau  

 

1.0 5/3/2013  

 

Dyddiad yr adolygiad nesaf 

 

Adolygir y Polisi hwn yn: 
 

Ionawr 2018 

Cynhelir yr adolygiad gan: 
 

Swyddog Monitro  

  
Manylion cyswllt: 
  
Lynn Ball - Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro 
lynnball@ynysmon.gov.uk / ffôn: 01248 752586 
  
Byddwn yn falch o ddarparu'r polisi hwn ar ffurfiau eraill.   Defnyddiwch y manylion 
cyswllt uchod os gwelwch yn dda. 

 Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg.    This document is available in English. 

mailto:lynnball@ynysmon.gov.uk


 

 
 

Y POLISI A’R WEITHDREFN AR GYFER INDEMNIADAU 
 

Materion yn ymwneud â Cheisiadau ar gyfer Indemniadau a Phenderfynu arnynt yn 

unol â Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Indemniadau i Aelodau a Swyddogion) 

(Cymru) 2006 

 

A. Gweithdrefn 

 
1.1 Defnyddir y weithdrefn hon pan fo Cyngor Sir Ynys Môn (“y Cyngor”) yn derbyn cais 

(“y Cais”) gan Aelod neu Swyddog o’r Cyngor (“yr Ymgeisydd”) am indemniad yn 
unol â Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Indemniadau i Aelodau a 
Swyddogion)(Cymru) 2006 (“y Gorchymyn”) gyda’r Cyngor wedi mabwysiadu 
pwerau’r Gorchymyn hwnnw trwy benderfyniad dyddiedig 12 Mai 2011. 

 
1.2 Lle rhoddir indemniad bydd yn cyd-fynd â gofynion a chyfyngiadau’r Gorchymyn 

sy’n rhoi’r hawl i roi indemniad.   
 

2. Y Cais 

 
2.1 Fe all y Cais am indemniad osod allan unrhyw faterion y mae’r Ymgeisydd 

yn eu dymuno ond rhaid iddo gydymffurfio gyda’r anghenion lleiaf canlynol 
(lle bo’n berthnasol i’r Cais). 

 
2.1.1 Rhaid iddo fod yn ysgrifenedig ac wedi’i gyfeirio i Pennaeth 

Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro y Cyngor. 
 
2.1.2 Rhaid iddo fod wedi’i arwyddo gan neu ar ran yr Ymgeisydd. 
 
2.1.3 Rhaid iddo nodi’r swm y ceisir yr indemniad amdano. 
 
2.1.4 Rhaid nodi enw a chyfeiriad y Cyfreithiwr gyflogwyd gan yr Ymgeisydd 

yn y mater lle ceisir cael indemniad (“y Mater”).  Rhaid rhoi enw’r 
Cyfreithiwr unigol sy’n delio â’r mater ynghyd ag unrhyw berson arall 
sy’n ennill ffi ac a fydd yn delio gyda’r mater ynghyd â’u cyfraddau 
costau yn ôl yr awr neu ffi a gytunwyd a chrynodeb o’u profiad ym 
maes gwaith y Mater. 

 
2.1.5 Nodi unrhyw fargyfreithiwr a gyflogwyd gan yr Ymgeisydd yn y Mater 

ynghyd â’r cyfraddau fesul awr y cytunwyd arnynt neu’r ffi briff y 
cytunwyd arni i’w cyflogi.  At hyn, rhaid rhoi manylion am brofiad y 
bargyfreithiwr ym maes gwaith y Mater. 

 
2.1.6 Nodi unrhyw dyst arbenigol neu unrhyw dyst arall y bydd yr 

Ymgeisydd yn talu ei g/chostau wrth ddelio gyda’r Mater ynghyd â 
manylion am y costau hyn yn ôl cyfraddau fesul awr, ffi gytunedig neu 
amcangyfrif o’r costau, fel bydd yr achos. 

 
2.1.7 Rhoi rhyw syniad o gyfanswm y costau tebygol i’r Ymgeisydd wrth 

ddelio gyda’r Mater. 
 



 

 
 

2.1.8 darparu manylion yr achos o blaid ac yn erbyn yr Ymgeisydd fel y 
gellir gwneud asesiad rhesymol o rinweddau’r mater cyn penderfynu 
ar y Cais.  

 
2.1.9 rhoi sylw i’r materion hynny yn y Gorchymyn sy’n rhwystro neu’n 

cyfyngu rhoi indemniad, gan wneud hynny’n ddigon manwl fel y gall y  
Cyngor fodloni ei hun bod caniatáu indemniad yn disgyn o fewn y 
pwerau a roddir gan y Gorchymyn. 

 
2.2 Er gwaethaf yr uchod, gall y Cyngor (yn gweithredu yn y lle cyntaf trwy ei 

Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol) ofyn am ragor o wybodaeth ar y 
mater gan yr Ymgeisydd os yw’n credu nad oes ganddo ddigon o wybodaeth 
i benderfynu’n briodol ar y Cais yn unol â darpariaethau’r Gorchymyn. 

 
2.3 Ni roddir unrhyw indemniad mewn perthynas ag unrhyw gostau a gafodd yr 

Ymgeisydd cyn cyflwyno cais i’r Cyngor y mae’n rhaid iddo gydymffurfio gyda 
gofynion Rhan 2 yma. 

 
2.4 Nid yw unrhyw benderfyniad ar Gais yn rhwystro’r Ymgeisydd rhag cymryd 

unrhyw gamau y gwêl yn ddoeth wrth roi sylw i’r mater, yn amodol ar unrhyw 
delerau y gellir rhoi indemniad arnynt. 

 
3 Penderfynu’r Cais 
 

3.1 Cyfrifoldeb yr Is-Bwyllgor a sefydlwyd gan y Cyngor llawn i’r pwrpas hwnnw 
fydd penderfynu ar y Cais. 

 
3.2 Cynhelir cyfarfod o’r Is-Bwyllgor (“y Cyfarfod”) cyn gynted ag y bo modd i 

benderfynu ar y cais ar ôl derbyn Cais sy’n cydymffurfio gyda gofynion 
paragraff 2 uchod.  Os oes angen, cynhelir y cyfarfod yn breifat gyda’r wasg 
a’r cyhoedd wedi eu cau allan.  

 
3.3 Yn y Cyfarfod bydd adroddiad ysgrifenedig yn cael ei gyflwyno gan y 

Pennaeth Adnoddau Cyfreithiol a Gweinyddol ynghyd â chopi o’r Cais. 
 
3.4 Mae’n bosib, os yw’r Ymgeisydd yn Aelod, y bydd ganddo ef (neu hi) 

ddiddordeb sy’n rhagfarnu a fydd yn golygu na chaiff ef (neu hi) fynychu’r 
cyfarfod.  Gall yr ymgeisydd ystyried a gofyn am i’r Cais gael ei drin fel a 
ganlyn yr Is-Bwyllgor:- 
 
3.4.1 fel Cais papur yn unig yn unig heb unrhyw sylwadau ar ran yr 

Ymgeisydd, 
 
3.4.2 trwy gyflwyniad byr ar y Cais ar ran yr Ymgeisydd (er enghraifft gan eu 

cyfreithiwr) neu  
 
3.4.3 trwy gyflwyniad byr gan yr Ymgeisydd ar yr amod, os oes gan yr 

Ymgeisydd ddiddordeb sy’n rhagfarnu yn y Mater, ei fod/bod wedi 
cael caniatâd arbennig yn gyntaf gan Bwyllgor Safonau’r Cyngor yn 
caniatáu iddo/iddi fynychu’r Cyfarfod a gwneud eu sylwadau yn unol â 
thelerau unrhyw ganiatâd o’r fath. 

 



 

 
 

3.5 Os yw’r Ymgeisydd yn gofyn am yr hawl i wneud cyflwyniad (un ai ei hun neu 
gan gynrychiolydd) yn y Cyfarfod bydd raid dilyn y drefn isod: 

 
 3.5.1 Cyflwynir yr adroddiad ysgrifenedig i’r Cyfarfod, 
 

3.5.2 Rhoddir caniatâd i’r Ymgeisydd neu ei gynrychiolydd/chynrychiolydd 
wneud cyflwyniad byr i gefnogi’r Cais, 

 
3.5.3 Gall Aelodau (neu swyddog) ofyn cwestiynau i’r Ymgeisydd neu i 

gynrychiolydd yr Ymgeisydd a gellir eu hateb, 
 
3.5.4 Gall yr Ymgeisydd neu ei gynrychiolydd / chynrychiolydd wneud 

datganiad byr i gloi, 
 
3.5.5 Bydd Aelodau yn trafod y cais yn absenoldeb yr Ymgeisydd a’r 

cynrychiolydd, 
 
3.5.6 Bydd Aelodau yn penderfynu ar y cais (yn amodol ar ddarpariaethau 

paragraff 3.7 isod) gyda golwg ar unrhyw fater, cyfyngiad neu amod 
sy’n codi o’r Gorchymyn neu o’r Polisi hwn ac a all fod yn berthnasol i 
amgylchiadau’r Cais. 

 
3.5.7 Bydd yr Ymgeisydd neu ei gynrychiolydd / chynrychiolydd yn derbyn 

rhybudd ysgrifenedig o’r penderfyniad a wnaed cyn gynted ag y bo 
modd. 

 
3.6 Ar yr amod bod yr Is-Bwyllgor yn fodlon bod ganddo ddigon o wybodaeth i 

wneud penderfyniad ar y cais, yna bydd yn penderfynu’r cais.  Bydd raid 
cefnogi unrhyw benderfyniad gyda rhesymau a bydd raid cofnodi’r rhesymau 
hynny.   

 
3.7 Os yw’r Is-Bwyllgor yn credu bod angen rhagor o wybodaeth cyn y gall 

benderfynu ar y Cais, bydd yn ceisio cael y wybodaeth honno gan yr 
Ymgeisydd neu ei gynrychiolydd / chynrychiolydd yn y Cyfarfod. Onid yw’r 
wybodaeth honno ar gael yn ystod y Cyfarfod, bydd yr Is-Bwyllgor yn 
gohirio’r cyfarfod wedi iddo nodi a chofnodi’r wybodaeth sydd raid wrthi.  
Ailgynhelir y Cyfarfod cyn gynted ag y bo modd ar ôl derbyn y wybodaeth y 
gofynnwyd amdani.  

 

B. Amodau a Chyfyngiadau ar Delerau unrhyw Indemniad a Roddir  
 

4.1 Bydd gan yr Is-Bwyllgor ddisgresiwn llwyr ynghylch telerau, natur, hyd ac/neu 
gyfyngiadau a roddir ar unrhyw indemniad i’r Ymgeisydd ac eithrio y bydd 
unrhyw indemniad a roddir i Aelod i amddiffyn honiadau o dorri’r Côd 
Ymddygiad yn destun cap o hyd at £20,000 (ugain mil o bunnoedd). Bydd 
unrhyw indemniad a roddir yn amodol ar delerau neu gyfyngiadau fel y gwêl 
yr Is-Bwyllgor yn ddoeth, a chan gymryd i ystyriaeth amgylchiadau pob mater 
unigol ac unrhyw gyngor a roddir gan y Pennaeth Adnoddau Cyfreithiol a 
Gweinyddol yn y Cyfarfod. 

 
4.2 Heb ragfarn i gyffredinolrwydd paragraff 4.1 uchod, gellir rhoi indemniad i’r 

Ymgeisydd yn amodol ar un neu ragor o’r cyfyngiadau isod: 



 

 
 

 
4.2.1 Cap ar y swm ariannol a indemnir a bod y swm a delir yn cynnwys 

TAW, 
 
4.2.2 Cyfyngiad ar gyfraddau a godir gan gyfreithwyr, bargyfreithwyr fesul 

awr neu gyfraddau unrhyw berson arall y mae eu costau yn rhan o’r 
Cais, 

 
4.2.3 Ni fydd symiau a indemnir ond yn cael eu talu i’r Ymgeisydd mewn 

rhandaliadau ariannol penodol, yn unol â meini prawf neu amodau a 
osodwyd gan yr Is-Bwyllgor fel rhan o’r penderfyniad ar y Mater, 

 
4.2.4 Dim ond rhai costau arbennig fydd yn cael eu hindemnio, 
 
4.2.5 NI fydd indemniad yn cael ei dalu (neu ran o indemniad) ond ar ôl 

cyflwyno i’r Cyngor anfonebau gyda derbynebion ar gyfer costau a 
nodwyd yn y Cais, 

 
4.2.6 Rhaid cael caniatâd neu gyngor ymlaen llaw gan berson penodol (fel 

y Pennaeth Adnoddau Cyfreithiol a Gweinyddol neu gwnsler 
annibynnol) neu rhaid i’r Ymgeisydd gymryd unrhyw gam a benodwyd 
mewn perthynas â’r Mater cyn y telir y cyfan neu ran neu gyfran o’r 
indemniad. 

 

C. Telerau Cyffredinol yr Indemniad 

 
1. Yn amodol ar yr uchod ac unrhyw delerau, amodau neu gyfyngiadau a benderfynir 

neu a osodir mewn unrhyw achos penodol gan yr Is-Bwyllgor, mae Cyngor Sir Ynys 
Môn yn indemnio pob aelod a swyddog o’r Cyngor yn erbyn hawliad, atebolrwydd 
neu golled ac/neu ddifrod mewn perthynas ag unrhyw weithred neu ddiffyg 
gweithredu gan unrhyw aelod neu swyddog a:- 
 
(a) Mae wedi’i awdurdodi gan y Cyngor; neu  

 
(b) Mae’n rhan o, neu’n codi o unrhyw bwerau a roddwyd neu ddyletswyddau a 

osodwyd ar yr aelod neu’r swyddog o ganlyniad i unrhyw swyddogaeth a 
weithredir gan yr aelod neu’r swyddog (p’un a ydyw’r aelod neu swyddog, wrth 
weithredu’r swyddogaeth honno, yn gwneud hynny yn rhinwedd ei swydd fel 
aelod neu swyddog o’r Cyngor) 

 
(i) ar gais neu gyda chaniatâd diamwys y Cyngor; neu  

 
(ii) i ddibenion y Cyngor  

 
Ac eithrio na thelir costau amddiffyn hawliad o’r fath a gafwyd cyn bod Cais am 
indemniad yn llwyddiannus.  
 
Heb ragfarn i gyffredinolrwydd yr indemniad (uchod) mae’r indemniad yn ymestyn i 
gamau:- 
 
(a) a gymerwyd dan bwerau dirprwyol; 

 



 

 
 

(b) a gymerwyd yn bersonol dan unrhyw ddarpariaeth statudol benodol fel y 
Pennaeth Gwasanaeth Taledig, Prif Swyddog Cyllid, Swyddog Monitro, Deddf 
Llywodraeth Leol (Contractau) 1997. 

 
(c) a gymerwyd mewn Partneriaethau, trefniadau cydweithio anffurfiol, sefydliadau 

elusennol, cwmnïau (beth bynnag fo’u cyfansoddiad) pan fo’r aelod neu’r 
swyddog yn gwasanaethu fel cynrychiolydd y Cyngor ar y cyrff hyn. 

 
(I bwrpas yr indemniad mae “aelod” yn cynnwys pobl annibynnol a chyfetholedig 
sy’n eistedd ar Bwyllgor Safonau’r Cyngor).  

 

2. Amodau a Chyfyngiadau sy’n berthnasol i’r Indemniad 
 

A. Ewyllys Da 
 
Rhaid i aelod neu swyddog sy’n dibynnu ar yr indemniad:- 
 
(i)   Credu bod y weithred, neu’r methiant i weithredu, dan sylw o fewn pwerau’r 

Cyngor  
  neu  

 
(ii)   Pan fo’r weithred neu’r methiant i weithredu yn golygu cyhoeddi neu 

awdurdodi unrhyw ddogfen ac ynddi ddatganiad ynghylch pwerau’r Cyngor 
perthnasol, neu unrhyw ddatganiad yn dweud y cymerwyd rhai camau neu 
y cyflawnwyd rhai gofynion, yn credu bod cynnwys y datganiad hwnnw yn 
gywir; 

   a  
yn y naill achos neu’r llall, ei bod yn rhesymol i’r aelod neu’r swyddog gredu 
hynny ar y pryd pan y bu i’r aelod neu’r swyddog weithredu neu fethu  
gweithredu. 
 
Bydd y Cyngor yn rhoi’r indemniad mewn perthynas â gweithred neu 
fethiant i weithredu os cesglir wedyn bod y weithred neu’r methiant i 
weithredu y tu draw i rym yr aelod neu’r swyddog dan sylw, ond dim ond i’r 
graddau bod yr aelod neu’r swyddog yn credu’n rhesymol bod y weithred 
neu’r diffyg gweithredu dan sylw o fewn grym yr aelod neu’r swyddog ar yr 
adeg pryd y bu i’r aelod neu’r swyddog fethu gweithredu. 

 

B. Adennill costau  
 
Os rhoddir indemniad i unrhyw aelod neu swyddog mewn perthynas ag 
amddiffyn unrhyw achos neu achosion troseddol sy’n honni y torrwyd y côd 
ymddygiad yna:- 
 
(i) Mewn perthynas ag achos troseddol, os ceir yr aelod neu’r swyddog yn euog 

o drosedd, yna bydd raid ad-dalu i’r Cyngor neu i’r yswirwyr unrhyw symiau a 
wariwyd gan y Cyngor neu ei yswirwyr mewn perthynas â’r achos hwnnw. 
 

(ii) Os yw’r achos yn ymwneud â honiad yn erbyn aelod o dorri’r cod 
ymddygiad:- 

 
 



 

 
 

(a) Os cesglir bod yr aelod wedi methu â chydymffurfio gyda’r côd 
ymddygiad (neu os yw’r aelod wedi cyfaddef hynny) ac, o ganlyniad, 
mae’r aelod yn cael ei atal/hatal, ei atal/hatal yn rhannol neu ei 
(h)anghymwyso, yna bydd raid ad-dalu i’r Cyngor neu ei yswirwyr y 
symiau a wariwyd gan y Cyngor;  
 

(b) Yn achos honiad ynghylch torri’r côd ymddygiad ac os cesglir bod aelod 
wedi methu a chydymffurfio gyda’r côd ymddygiad (neu wedi cyfaddef 
hynny) ac, o ganlyniad, os yw’r aelod yn cael cerydd neu’n cael rhyw 
gosb arall yn hytrach na’i atal/ hatal, ei atal/hatal yn rhannol neu 
anghymhwyso / hanghymwyso yna, os yw’r Pwyllgor Safonau yn credu 
bod hynny’n briodol, rhaid ad-dalu i’r Cyngor neu ei yswirwyr y symiau a 
wariwyd gan y Cyngor neu ei yswirwyr.   

 
Os bydd angen gwneud ad-daliad bydd hyn yn cynnwys unrhyw TAW a dalwyd 
fel rhan o’r swm a indemniwyd. 

 

C. Difenwi 
 

Nid yw’r indemniad hwn yn ymestyn i aelod neu swyddog yn gwneud unrhyw 
honiad mewn perthynas â difenwad honedig yr aelod neu’r swyddog hwnnw. 

 

D. Swyddog Canlyniadau 
 
Nid yw’r indemniad hwn yn berthnasol i waith a swyddogaethau’r Swyddog 
Canlyniadau. 

 

E. Egwyddorion Cyffredinol 

 
(i) Bydd y Cyngor yn rhoi i’r aelod neu’r swyddog fynediad rhesymol a 

chymesur at weithwyr ac adnoddau’r Cyngor a chyfleusterau fel bod 
modd i’r swyddog unigol neu’r aelod unigon ymateb yn briodol i honiadau 
o atebolrwydd personol;  
 

(ii) Bydd y Cyngor yn caniatáu cynrychiolaeth gyfreithiol i aelod neu swyddog 
ar wahân i ymgynghorwyr cyfreithiol y Cyngor ei hun (ac/neu 
ymgynghorwyr cyfreithiol yr yswirwyr) lle gall diddordebau’r Cyngor a’r 
unigolyn wrthdaro neu mewn amgylchiadau eraill lle cytunwyd rhwng y 
Cyngor a’r swyddog unigol neu’r aelod unigon bod cynrychiolaeth 
gyfreithiol ar wahân yn briodol. 

 
(iii) Ni fydd y Cyngor yn ceisio adennill gan unrhyw aelod neu swyddog unigol 

unrhyw golledion a gafodd y Cyngor o ganlyniad i weithredu neu fethiant i 
weithredu gan yr aelod neu’r swyddog dan sylw ac eithrio:- 

 
(a) Lle nad oedd yr aelod neu’r swyddog dan sylw yn credu’n rhesymol 

bod y weithred neu’r methiant i weithredu dan sylw o fewn ei rym ar yr 
amser pryd digwyddodd y weithred neu’r diffyg gweithredu, neu 
 

(b) Lle roedd y weithred neu’r methiant i weithredu yn dramgwydd 
troseddol.



 

 
 

ATODIAD A2 

 

5.1 Côd Ymddygiad i Aelodau 
 
Dyma’r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan y Cyngor Sir ar 12.05.2016 

 

Rhan 1 – Dehongli 
 
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 gyfarfod o’r 
pwyllgor neu o’r is-Bwyllgor hwnnw; 
 
ystyr “eich awdurdod” (“your authority”) yw’r awdurdod perthnasol yr ydych chi’n aelod neu’n aelod 
cyfetholedig ohono; 

 
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 o’r Ddeddf honno yn gymwys iddo, 
 
(d) awdurdod Parc Cenedlaethol a sefydlwyd o 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, cyd-bwyllgor 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 
cyfarfod grŵp gwleidyddol a gyfansoddwyd yn unol â rheoliad 8 o Reoliadau Llywodraeth Leol 
(Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) 1990 ,  
 



 

 
 

ac mae’n cynnwys amgylchiadau lle mae aelod o weithredaeth neu fwrdd neu swyddog yn 
gweithredu ar ei ben ei hun yn cyflawni swyddogaeth awdurdod 
 
ystyr “chi” (“you”) yw chi fel aelod neu aelod cyfetholedig o awdurdod perthnasol. 
 
(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 Llywodraeth Leol 1972; a 
 
(b) ystyr “pwyllgor safonau” (“standards committee”) yw pwyllgor safonau’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 ddarllen 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, sy’n cynnwys awdurdod heddlu neu 
Fwrdd Iechyd Lleol rhaid i chi, pan fyddwch yn gweithredu ar ran yr awdurdod arall neu’r corff arall 
hwnnw, gydymffurfio â chod ymddygiad yr awdurdod arall neu’r corff arall hwnnw; neu 
 
(b) ar unrhyw gorff arall nad oes ganddo gôd sy’n ymwneud ag ymddygiad ei aelodau, rhaid i chi, 
pan fyddwch yn gweithredu ar ran y corff arall hwnnw, gydymffurfio â’r côd 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) gyflawni eich dyletswyddau a’ch cyfrifoldebau gan roi sylw dyladwy i’r egwyddor y dylai fod 
cyfle cyfartal i bawb, waeth beth fo’u rhyw, eu hil, eu hanabledd, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu hoed 
neu eu crefydd; 
 
(b) ddangos parch at eraill ac ystyriaeth ohonynt; 
 
(c) beidio ag ymddwyn fel bwli neu harasio unrhyw berson; 
 
(ch) beidio â gwneud dim sy’n cyfaddawdu, neu sy’n debygol o gyfaddawdu, didueddrwydd y sawl 
sy’n gweithio i’ch cyngor neu ar ei ran; a  
 



 

 
 

(d) mynychu o leiaf un sesiwn hyfforddiant ar y côd ymddygiad hwn yn ystod pob tymor llawn yn y 
swydd ac, yn achos yr aelodau hynny sydd wedi cael eu hethol i’r Cyngor Sir am y tro cyntaf a’r 
rheiny sydd wedi cael eu hailethol ond nad ydynt wedi treulio cyfnod di-dor yn y swydd, rhaid 
iddynt fynychu’r hyfforddiant yn ystod y chwe mis yn dilyn eu hethol. 
 
5. Rhaid i chi - 
 
(a) beidio â datgelu gwybodaeth gyfrinachol neu wybodaeth y 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 mynnu eich bod yn gwneud hynny; 
 
(b) beidio 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) beidio 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 gan unrhyw un sy’n gweithio i’ch 
awdurdod neu ar ei ran ac y mae’n rhesymol i chi fod o’r farn ei fod yn golygu neu’n debygol o 
olygu ymddygiad troseddol (nad yw at ddibenion y paragraff hwn yn cynnwys tramgwyddau neu 
ymddygiad y gellir ei gosbi drwy gosb benodedig); 
 
(c) roi gwybod i swyddog monitro eich awdurdod am unrhyw ymddygiad gan aelod arall y mae’n 
rhesymol i chi fod o’r farn ei fod yn groes i’r côd ymddygiad hwn; 
 
(ch) beidio â gwneud cwynion blinderus, maleisus neu wamal 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 defnyddio 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) beidio 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 fwriedir 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 perthnasol a ddarperir gan swyddogion eich 
awdurdod, ac yn benodol gan - 
 
(i) pennaeth gwasanaeth taledig yr awdurdod; 
 
(ii) Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 yr awdurdod; 
 
(iii) swyddog monitro’r awdurdod; 
 
(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) barchu’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 lletygarwch swyddogol, megis 
derbyniad dinesig neu weithio dros ginio, a awdurdodir yn briodol gan eich awdurdod) na 
buddiannau materol neu wasanaethau i chi eich hun neu i unrhyw berson os byddai gwneud 
hynny’n eich rhoi o dan rwymedigaeth amhriodol, neu os gallai’n rhesymol ymddangos fel pe bai’n 
gwneud hynny. 

 

Rhan 3 - Buddiannau 
 
Buddiannau Personol 
 
10. (1) Ym mhob mater rhaid i chi ystyried a oes gennych fuddiant personol, ac a yw’r côd 
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 gawsoch 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 sy’n 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 waith 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 a 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 arno ac y mae 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 enwebu gan eich awdurdod i fod 
arno; 
 
(ix) unrhyw - 
 
(aa) awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus; 
 
(bb) cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen, neu gorff arall 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 breifat sy’n gweithredu o fewn ardal eich awdurdod 
 
ac yn berthnasol i (aa) i (dd), yr ydych yn aelod ohono neu ohoni neu mewn 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 o ddiwrnodau neu fwy; 
 
[Sylwer: mae isbaragraff (b) wedi cael ei adael allan] - 
 
(c) pe byddai’n rhesymol ystyried penderfyniad arno yn benderfyniad a fyddai’n effeithio - 
 
(i) ar eich llesiant neu eich sefyllfa ariannol, neu lesiant 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 a ddisgrifir yn 
10(2)(c)(i); 
 
(iii) ar unrhyw berson sy’n cyflogi neu sydd wedi penodi’r cyfryw bersonau ag a ddisgrifir 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 a 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,  
 
ac yn berthnasol i (i) i (v), 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’r 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 busnes hwnnw ei ystyried, rhaid i chi 
ddatgelu ar lafar gerbron y cyfarfod hwnnw fodolaeth a 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 o 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 ryw 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 fuddiant o’r fath, a chadarnhau’r 
cynrychioliad a’r buddiant yn ysgrifenedig o fewn 14 o ddiwrnodau ar ôl gwneud y cynrychioliad. 
 
(3) Yn ddarostyngedig i baragraff 14(1)(b) isod, os bydd 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 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 
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’r cyfryw wybodaeth, p’un ai ar lafar neu’n ysgrifenedig, i’w disodli gan 
rwymedigaeth i ddatgelu bodolaeth buddiant personol ac i gadarnhau bod eich swyddog monitro 
wedi cytuno bod y cyfryw 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 côd 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 côd 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 wnelo eich awdurdod ag ef bydd gennych hefyd 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 amodol ar (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 cael 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; 
 
(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 hynny’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 diffinnir yn adran 3 o Deddf Plant 1989) dros blentyn sy’n cael 
addysg amser llawn, onid yw’r busnes yn benodol 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 cysylltiad 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 Trosolwg a Sgriwtini 
 
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 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 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 amodol ar 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 ganiatâd 
arbennig 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 cynrychioliadau, ateb 
cwestiynau neu roi tystiolaeth sy’n ymwneud â’r busnes ddod i ben a beth bynnag cyn i ystyriaeth 
bellach o’r busnes ddechrau, p’un a ganiateir i’r cyhoedd aros yn bresennol ar gyfer y cyfryw 
ystyriaeth ai peidio; neu 
 
(ii) mewn unrhyw achos arall, pa bryd 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 unrhyw gynrychioliadau 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 gynrychioliadau 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 gynrychioliadau 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 cynrychioliadau, ateb 
cwestiynau neu roi tystiolaeth sy’n ymwneud â’r busnes, ar yr amod 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) lle mae gennych ddiddordeb sy’n rhagfarnu ym musnes yr awdurdod, gallwch gyflwyno 
sylwadau ysgrifenedig i gyfarfod mewn perthynas â’r busnes hwnnw ar yr amod y caniateir i’r 
cyhoedd fynychu’r cyfarfod i bwrpas gwneud sylwadau, ateb cwestiynau neu roi tystiolaeth am y 
busnes p’un a yw’n statudol ai peidio. 
 
(2B) wrth gyflwyno sylwadau ysgrifenedig dan baragraff (2A), rhaid i chi gydymffurfio gydag 
unrhyw weithdrefn y gall eich awdurdod ei mabwysiadu ar gyfer cyflwyno sylwadau 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 bresennol mewn cyfarfod o bwyllgor trosolwg neu sgriwtini, gan y cyfryw 
bwyllgor ac yntau’n arfer ei bwerau statudol; neu 
 
(b) os oes gennych y fantais o fod â chaniatâd arbennig  ar yr amod - 
 



 

 
 

(i) eich bod yn datgan yn y cyfarfod eich bod yn dibynnu ar y gollyngiad; a 
 
(ii) eich bod, cyn y cyfarfod neu’n syth ar ôl i’r cyfarfod orffen, yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig i’ch 
awdurdod a bod hwnnw’n cynnwys - 
 
(aa) manylion y diddordeb sy’n rhagfarnu; 
 
(bb) manylion y busnes y mae’r diddordeb sy’n rhagfarnu’n gysylltiedig ag ef; 
 
(cc) manylion y caniatâd arbennig a’r dyddiad pryd y’i rhoddwyd; a 
 
(chch) eich llofnod. 
 
(4) Os bydd gennych ddiddordeb sy’n rhagfarnu a’ch bod yn gwneud cynrychioliadau ysgrifenedig 
neu lafar i’ch awdurdod gan ddibynnu ar ganiatâd arbennig, rhaid i chi ddarparu manylion am y 
caniatâd arbennigmewn unrhyw sylwadau a wnewch yn  ysgrifenedig neu ar lafar 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 sylwadau. 

 

Rhan 4 - Cofrestr o Ddiddordebau’r Aelodau 
 
Cofrestru  Buddiannau Personol 
 
15. (1) yn amodol ar is-baragraff (4), rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl - 
 
(a) i gôd ymddygiad eich awdurdod gael ei fabwysiadu neu i ddarpariaethau gorfodol y côd 
enghreifftiol hwn gael eu cymhwyso i’ch awdurdod; neu 
 
(b) i chi gael eich ethol neu eich penodi i swydd (os digwydd hynny’n ddiweddarach),  
 
gofrestru eich buddiannau personol, os ydynt yn dod o fewn categori a grybwyllir ym mharagraff 
10(2)(a) yng nghofrestr eich awdurdod o fuddiannau’r aelodau, 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) a (2) a (3) yn gymwys i wybodaeth sensitif a benderfynir yn unol â 
pharagraff 16(1). 
 
(5) Ni fydd 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. 
 
Gwybodaeth sensitif 
 
16. (1) Os byddwch yn ystyried bod yr 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 diddordeb hwnnw, neu, 
yn ôl y digwydd, newid i’r diddordeb 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 diddordebau 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. 
 
Cofrestru Rhoddion a Lletygarwch 
 
17. Rhaid i chi, o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl i chi gael unrhyw rodd, lletygarwch, buddiant materol 
neu fantais faterol, sy’n fwy na gwerth a bennir mewn penderfyniad gan eich awdurdod, ddarparu 
hysbysiad ysgrifenedig ar gyfer swyddog monitro eich awdurdod yn nodi bodolaeth a natur y rhodd 
honno, y lletygarwch hwnnw, y buddiant materol hwnnw neu’r fantais faterol honno.  Dylai 
hysbysiad ysgrifenedig o’r fath gael eu darparu yma. 
 

 

 

https://democracyextranet.anglesey.gov.uk/ieLogon.aspx?RPID=1002722212&HPID=1002722212&Forms=1&NOBDR=1&xnetbdr=1&LLL=0


 

 
 

 

 

ATODIAD B 
 

CANIATÂD ARBENNIG A RODDWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU AR 
13 MEDI 2017 

 
 
Mae’r Pwyllgor Safonau yn cytuno’n unfrydol i’r isod:- 
 

 Petai’r angen yn codi, rhoddir i holl Aelodau Cyngor Sir Ynys Môn drwy hyn, ganiatâd 
arbennig i ymddangos gerbron yr Is-bwyllgor Indemniadau (neu ei ragflaenydd, os oes 
un) i gyflwyno unrhyw gais y maent yn dymuno i’r Is-Bwyllgor ei ystyried yn unol â’r 
Polisi Indemniadau ar gyfer Aelodau a Swyddogion.  
 

 Rhoddir y caniatâd arbennig hwn dan Reoliadau Pwyllgor Safonau (Caniatáu 
Gollyngiadau) (Cymru) 2001 fel y’i diwygiwyd gan Reoliadau Llywodraeth Leol 
(Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 
2016; 2(d) and 2(b). 

 

 Gall unrhyw Aelod sy’n ymarfer yr hawl hon gyflwyno eu cais ac ateb cwestiynau, ond 
bydd trafodaethau’r Is-Bwyllgor yn cael eu cynnal yn breifat.  
 

 Ni fydd y caniatâd arbennig hwn yn effeithio ar hawl unrhyw Aelod i ofyn i’w cais gael 
ei ystyried ar sail y papurau’n unig, nac ychwaith eu hawl i gael eu cynrychioli gan 
ymgynghorydd cyfreithiol.  
 

 Bydd y caniatâd hwn hefyd, petai raid, yn ymestyn i unrhyw drafodaeth gan y Pwyllgor 
Safonau yn unol â’u pwerau dan Orchymyn Awdurdod Lleol (Indemniadau ar gyfer 
Aelodau a Swyddogion) (Cymru) 2006 lle mae gan unrhyw Aelod yr hawl i gyflwyno eu 
hachos yn bersonol i’r Pwyllgor Safonau cyn i’r Pwyllgor wedyn ymneilltuo i sesiwn 
breifat i ystyried y modd y bydd yn ymarfer ei bwerau statudol.    
 

 Ni fydd y caniatâd arbennig hwn ond yn berthnasol i Aelodau y mae eu tymor yn 
cychwyn ym Mai 2017 neu’n hwyrach yn dilyn isetholiad o Gyngor Sir Ynys Môn a 
bydd yn parhau i fod mewn grym am dymor gweddilliol y Cyngor, sef Mai 2022. 

 

 Bydd gan Aelodau  ddiddordeb personol dan y Côd o hyd a bydd raid iddynt ddatgan y 
diddordeb hwnnw ar gychwyn y cyfarfod neu ar gychwyn y drafodaeth ar yr eitem 
berthnasol. Rhaid cadarnhau ar ffurflenni datganiad yr Aelodau eu bod yn dibynnu ar 
ganiatâd arbennig a roddwyd gan y Pwyllgor Safonau ar 13 Medi 2017. 
 

Aelodau Cyfetholedig y Pwyllgor Safonau yn unig 
 
 

13 Medi 2017 


