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1. Am beth y mae’r adroddiad yn sôn? 

 
1.1 Mae’r adroddiad yn sôn am ganllawiau diwygiedig i Aelodau Etholedig mewn 

perthynas â’r Cod Ymddygiad, a gyflwynwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon). 

 
2. Beth yw’r rheswm dros gyflwyno’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Rhoi gwybodaeth i’r Aelodau a gofyn am eu sylwadau ar y canllawiau 

diwygiedig. 
 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

 
3.1 Bod yr Aelodau yn trafod a nodi cynnwys y dogfennau sy’n ymwneud â’r 

canllawiau diwygiedig ac yn cytuno ar ffordd o rannu’r wybodaeth i Aelodau 
Etholedig. 

 
4. Manylion yr adroddiad. 

 
4.1 Fel y bydd y Pwyllgor yn cofio, yng nghyfarfod mis Ionawr rhoddwyd ystyriaeth i 

bapur trafod a luniwyd gan yr Ombwdsmon ynglŷn â’i fwriad i gyflwyno 
ystyriaeth o fudd y cyhoedd yn ei brawf dau gam wrth ystyried a ddylid 
ymchwilio ai peidio i gŵyn a wnaed yn erbyn Aelod Etholedig yn honni iddo/iddi 
dorri amodau’r Cod Ymddygiad. 

 
4.2 Mae’r Ombwdsmon bellach wedi llunio canllawiau diwygiedig ar gyfer y Cod 

Ymddygiad sy’n cynnwys ffactorau budd y cyhoedd yn y prawf dau gam, yn 
ogystal â chyflwyno newidiadau eraill i’r canllawiau blaenorol. Mae copi o lythyr 
eglurhaol yr Ombwdsmon yn cyflwyno’r canllawiau diwygiedig wedi’i gynnwys 
yn Atodiad 1 i’r adroddiad hwn.  Fel o’r blaen, mae’r Ombwdsmon wedi llunio 
dwy ddogfen ganllaw, un ar gyfer Aelodau Etholedig yr Awdurdodau Unedol, 
Awdurdodau Tân ac Achub a’r Parciau Cenedlaethol, ac mae copi wedi’i 
gynnwys yn Atodiad 2 i’r adroddiad hwn, ac un arall ar gyfer Cynghorwyr Dinas, 
Tref a Chymuned, sydd wedi’i gynnwys yn Atodiad 3. 

 
4.3 Mae’r ffactorau budd y cyhoedd a gaiff eu hystyried gan yr Ombwdsmon fel 

rhan o’i brawf dau gam wedi’u nodi yn Adran 1 y Canllawiau Diwygiedig, sef: 
 

• difrifoldeb y tor-amod 



• a yw’r Aelod wedi mynd ati’n fwriadol i geisio cael buddiant personol 
iddo’i hun neu i rywun arall ar draul y cyhoedd 

• a yw amgylchiadau’r tor-amod yn golygu bod aelod wedi camddefnyddio 
sefyllfa o ymddiriedaeth neu awdurdod ac wedi achosi niwed i unigolyn 

• a oedd unrhyw ffurf o wahaniaethu yn erbyn tarddiad cenedlaethol neu 
ethnig, rhyw, anabledd, oed, crefydd neu gred, hunaniaeth o ran 
rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol y dioddefwr, wrth wraidd y tor-amod 

• a oes tystiolaeth o ymddygiad tebyg blaenorol ar ran yr Aelod  

• a oes angen ymchwilio neu gyfeirio at bwyllgor safonau neu Banel 
Dyfarnu Cymru er mwyn sicrhau y bydd y cyhoedd yn dal yn gallu 
ymddiried yn Aelodau Etholedig yng Nghymru 

• a yw’r ymchwilio neu’r cyfeirio at Bwyllgor Safonau neu Banel Dyfarnu 
Cymru yn ymateb cymesur, hynny yw, a yw’n debygol y byddai’r tor-
amod yn arwain at gosbi’r Aelod (byddaf yn ystyried canlyniadau 
achosion blaenorol a ystyriwyd gan Bwyllgorau Safonau ledled Cymru a 
Phanel Dyfarnu Cymru), ac a ellid ystyried bod defnyddio adnoddau i 
gynnal ymchwiliad neu wrandawiad gan Bwyllgor Safonau neu Banel 
Dyfarnu Cymru yn ormodol wrth bwyso a mesur hyn yn erbyn unrhyw 
gosb debygol. 

 
4.4 Mae’r Canllawiau diwygiedig hefyd yn cynnwys cyngor newydd mewn 

perthynas â rhyddid mynegiant, gweler Adran 2 o dan y pennawd “Trin pobl 
eraill â pharch ac ystyriaeth”. 

 
4.5 Mae’r Canllawiau diwygiedig hefyd yn cynnwys mwy o gyngor am ddefnydd 

Aelodau o’r cyfryngau cymdeithasol, yn benodol yn yr adran sy’n ymwneud â 
phryd y mae’r Cod yn gymwys, ac yn atgoffa Aelodau fod Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru wedi llunio ei chanllawiau ei hun, sef “Cyfryngau 
Cymdeithasol: Canllaw i Gynghorwyr” sydd yn cynnwys cyngor defnyddiol ym 
marn yr Ombwdsmon. 

 
4.6 Mae’r Canllawiau diwygiedig i Aelodau Etholedig yr Awdurdodau Unedol yn 

cynnwys siartiau llif defnyddiol ar ffurf atodiadau i’r Canllawiau gyda’r nod o 
gynorthwyo Aelodau i benderfynu a oes ganddynt fuddiant y dylid ei ddatgan ai 
peidio, ac os oes ganddynt, a yw hwnnw yn fuddiant personol neu’n fuddiant 
personol sydd hefyd yn fuddiant sy’n rhagfarnu. 

 
4.7 Mae’r Canllawiau diwygiedig i Gynghorwyr Tref, Dinas a Chymuned yn 

cynnwys un siart llif mwy syml er mwyn cynorthwyo Aelodau Etholedig i 
benderfynu a oes ganddynt fuddiant y dylid ei ddatgan ai peidio, ac os oes 
ganddynt, a yw hwnnw yn fuddiant personol neu’n fuddiant personol sydd hefyd 
yn fuddiant sy’n rhagfarnu. 

 
5. Sut y mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 
5.1 Nid yw’r adroddiad yn cael effaith uniongyrchol ar y blaenoriaethau 

corfforaethol. 
 
6. Faint y bydd yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

 



6.1 Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad. 
 
7. Beth yw prif ganlyniadau’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a 

gynhaliwyd ynglŷn â’r penderfyniad?  Dylid cynnwys templed yr Asesiad 
o’r Effaith ar Gydraddoldeb fel atodiad i’r adroddiad. 
 

7.1 Nid oes angen cynnal asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb. 
 
8. Pa ymgynghori a gafwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 

 
8.1 Ni chafodd y mater hwn ei adrodd ac nis ymgynghorwyd ynglŷn ag ef yn 

unrhyw fan arall. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
9.1 Nid oes unrhyw oblygiadau o ran costau uniongyrchol yn deillio o’r adroddiad 

hwn. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w lleihau? 

 
10.1 Heb ganllawiau priodol gan yr Ombwdsmon, mae risg na fydd gan Aelodau 

ddealltwriaeth glir o’i ddehongliad o’r Cod Ymddygiad a’i ddull o ymdrin â 
chwynion. 

 
11. Hawl i wneud y Penderfyniad 

 
11.1 Erthygl 9.2 o Gyfansoddiad y Cyngor. 
 

 


