
 

  

 
Adroddiad i'r:    Pwyllgor Safonau 
 
Dyddiad y Cyfarfod:   22 Mai 2015 
 
Arweinydd/Swyddog:   Pennaeth y Gyfraith, Adnoddau Dynol a’r 

Gwasanaethau Democrataidd 
 
Awdur yr Adroddiad:   Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd 
 
Teitl:      Datgan Cysylltiadau a Lletygarwch 
 

 
 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu’r gweithdrefnau y dylai aelodau eu dilyn wrth 
gwblhau’r gofrestr cysylltiadau ac wrth ddatgan cysylltiad ag eitemau o fusnes mewn 
cyfarfodydd y maent yn eu mynychu. Mae hefyd yn edrych ar gofnodi lletygarwch a 
rhoddion a gynigir i aelodau a swyddogion. 
 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 
Mae'r Cyngor wedi bod yn datblygu prosesau dros y flwyddyn ddiwethaf a bellach y 
bwriad yw adrodd yn flynyddol i'r Pwyllgor Safonau pa mor dda y mae’r prosesau’n 
arwain at gydymffurfiaeth o ran datganiadau gorfodol o fewn Cyngor Sir Ddinbych. 
 
 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
Bod y Pwyllgor Safonau yn:  
 

(a) trafod y prosesau a'r canlyniadau a geir o ran cydymffurfio â rhwymedigaethau 
gorfodol i ddatgan cysylltiadau a lletygarwch; ac yn 

(b) cytuno i adolygu materion yn ymwneud â datgan cysylltiadau, rhoddion a 
lletygarwch yn flynyddol. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 
 
4.1 Mae rhan 3 Cod Ymddygiad yr Aelodau yng Nghyfansoddiad y Cyngor yn ei 
gwneud yn ofynnol i aelodau ystyried a oes ganddynt gysylltiad personol â’r busnes y 
maent yn ymwneud ag o yn eu swyddogaethau fel aelodau o'r cyngor. Mae rhan 4 o'r 
Cod yn ymdrin â chofrestru cysylltiadau ariannol a chysylltiadau eraill, ac aelodaeth a 
swyddi rheoli y mae’r Aelodau yn eu dal y dylid eu datgan. 
 
4.2 Mae’r darpariaethau a amlinellir yn y Cod Ymddygiad yn cydymffurfio â Rhan 
3 Deddf Llywodraeth Leol 2000 drwy fod y Cyngor yn darparu cyngor a 
gweithdrefnau i gefnogi aelodau i gyflawni eu rhwymedigaethau. I gychwyn, caiff 
ffurflen i gofrestru cysylltiadau ei chynnwys ym mhecynnau sefydlu pob aelod yn 
dilyn etholiad llywodraeth leol, yn fwyaf diweddar yn 2012 ac ar gyfer unrhyw 



 

  

isetholiadau dilynol. Cedwir copi caled o’r cofrestrau hyn wedi'u llofnodi ac maent ar 
gael i'w harchwilio ar gais.  
 
4.3 Roedd y pecynnau sefydlu wedi’r etholiad hefyd yn cynnwys llyfryn sy'n 
manylu ar y gofynion i ddatgan cysylltiadau personol a rhagfarnol yn ogystal â 
gofynion ehangach y Cod Ymddygiad, ac ategir hynny â hyfforddiant gorfodol i bob 
aelod gan y Swyddog Monitro ynglŷn â goblygiadau’r Cod Ymddygiad. 
 
4.4 Mae Adran 58 Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth)(Cymru) 2013 a 
ddaeth i rym y mis hwn, am y tro cyntaf, yn ei gwneud yn ofynnol i gyhoeddi 
cofrestrau cysylltiadau aelodau’n electronig . Mae'r Cyngor wedi bod yn trosglwyddo’r 
cofrestrau i adran Eich Cyngor ar y wefan gyhoeddus lle ceir gwybodaeth am yr 
aelodau etholedig. Er mwyn cefnogi’r gwaith hwn o drosglwyddo’r wybodaeth, 
cysylltwyd â’r holl gynghorwyr gan ofyn iddynt ddiweddaru neu gadarnhau fod yr 
wybodaeth a ddarparwyd ganddynt yn wreiddiol yn dal yn gywir ar y cofrestrau. 
 
Datgan Cysylltiadau mewn Cyfarfodydd 
 
4.5 Mae’r proffil a roddir i gefnogi datgan cysylltiadau mewn cyfarfodydd pwyllgor 
wedi codi’n sylweddol ers yr egwyl dros yr haf yn 2014. Ychwanegwyd copïau o'r 
ffurflen a ddarparwyd i gynorthwyo aelodau i wneud datganiad wedi'i lofnodi at yr 
eitem Datgan Cysylltiad safonol ar bob rhaglen a diwygiwyd y ffurflen honno wedyn i 
gyfarch diffyg eglurder rhai datganiadau o ran natur y cysylltiad sy’n cael ei ddatgan 
(gweler Atodiad A). At hynny, dechreuwyd dosbarthu copïau wedi eu hargraffu o'r 
ffurflenni i bob aelod cyn pob prif gyfarfod pwyllgor gan gasglu copïau nas 
defnyddiwyd i’w hailddefnyddio er mwyn osgoi gwastraff. 
 
4.6 Yn ogystal â’u cofnodi yn y cofnodion mae Cyngor Sir Ddinbych wedi dechrau 
ychwanegu cysylltiadau personol sydd wedi eu datgan mewn cyfarfodydd at wefan y 
Cyngor yn ystod ail hanner 2014 a dyma’r arfer safonol bellach. 
 
4.7 Ers tymor yr hydref 2014 mae pob cyfarfod o'r Cyngor llawn wedi dechrau wrth 
i’r Swyddog Monitro ddarllen testun ffurfiol ynglŷn â datgan cysylltiad tra bo’r 
swyddog cyfreithiol sy’n bresennol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio yn rhoi’r 
un cyngor. Gan fod pob Cynghorydd yn aelodau o'r Cyngor llawn a bod 30 o’r 47 
aelod yn aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio dywedir wrth yr aelodau’n rheolaidd pa mor 
bwysig yw gwneud datganiadau priodol ac mae gan yr aelodau gyfle i holi 
cwestiynau i’r uwch swyddogion hyn ynglŷn â’u cysylltiadau â’r busnes sydd ger eu 
bron. Cyhoeddwyd sawl nodyn atgoffa ysgrifenedig dros y 12 mis diwethaf mewn 
nifer o fformatau (gweler Atodiad B fel enghraifft) ynglŷn â’r Cod Ymddygiad a sut i 
gydymffurfio â’r gofynion. 
 
Anrhegion a Lletygarwch 
 
4.8 Rhaid i Aelodau osgoi derbyn rhoddion, lletygarwch (ac eithrio lletygarwch 
swyddogol, megis derbyniad dinesig neu ginio gweithio a awdurdodwyd yn briodol 
gan yr awdurdod), buddion materol neu wasanaethau er budd personol nac er budd 
unrhyw berson a allai eu rhoi, neu ymddangos fel pe gallai’n rhesymol eu rhoi, o dan 
rwymedigaeth amhriodol. Mae gofyn cofrestru rhoddion, lletygarwch neu fuddion 
eraill ac ati, sydd werth mwy na £25 gyda'r Swyddog Monitro. 



 

  

 
4.9 Rhaid i weithwyr hefyd fod yn ymwybodol ei bod yn drosedd i roi neu dderbyn 
rhoddion neu unrhyw wobr mewn modd llwgr yn rhinwedd eu swydd, er mwyn 
dangos ffafriaeth neu anffafriaeth neu er mwyn gwneud neu beidio â gwneud unrhyw 
beth. Dywed Cod Ymddygiad y Swyddogion sut y dylid ymdrin â chynigion o roddion 
a lletygarwch i swyddogion. 
 
4.10 Mae Pennaeth y Gyfraith, Adnoddau Dynol a’r Gwasanaethau Democrataidd 
yn cadw cofrestr lle cofnodir datganiadau o roddion a lletygarwch gyda gwybodaeth 
am y rhoddwr a'r derbynnydd, disgrifiad o'r rhodd neu’r lletygarwch a gynigir ynghyd 
â’i werth, y dyddiad a'r rheswm dros y cynnig. Ei fwriad yw safoni a rhoi 
cyhoeddusrwydd i faterion yn ymwneud â rhoddion a lletygarwch drwy gyhoeddi 
canllawiau ynghyd â ffurflen safonol newydd arfaethedig i’w defnyddio gan aelodau a 
swyddogion (gweler Atodiad C). 
 
Adolygiad gan yr Adran Archwilio Mewnol 
 
4.11 Cynhaliodd Tîm Archwilio Mewnol Cyngor Sir Ddinbych adolygiad o'r prosesau 
datgan cysylltiad a lletygarwch ym mis Awst 2014 fel rhan o'u gwaith ar Fframwaith 
Sicrwydd Trefn Lywodraethu Gorfforaethol y Cyngor.  
 
4.12 Daeth yr Adran Archwilio Mewnol i'r casgliad eu bod yn fodlon bod rheolaeth 
eithaf da ar waith ar gyfer cofnodi datgan cysylltiadau a derbyn rhoddion a 
lletygarwch. Fodd bynnag, canfuwyd y gallai’r prosesau fod yn fwy cadarn ac 
effeithlon o ran y ffordd y mae'r wybodaeth yn cael ei chofnodi a’i hadolygu ac y 
byddai hynny'n helpu i sicrhau y gellid nodi unrhyw fylchau neu gamgymeriadau yn 
hawdd. Fel rhan o'r adolygiad roedd Pennaeth y Gyfraith, Adnoddau Dynol a’r 
Gwasanaethau Democrataidd wedi amlygu anghysondebau yn y modd y câi 
ffurflenni datgan cysylltiad eu llenwi a arweiniodd at gyflwyno canllawiau a 
gweithdrefnau newydd ar gyfer ail hanner y flwyddyn ddiwethaf. 
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 
 
Dim cyfraniad uniongyrchol ond mae bod â threfniadau llywodraethu da yn hanfodol i 
berfformiad y Cyngor ac mae bod â safonau uchel o ran ymddygiad moesegol a 
thryloywder yn nodweddion allweddol yn hynny o beth. 
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau 

eraill? 
 
Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol ychwanegol o ganlyniad i'r adroddiad hwn ac 
eithrio amser swyddogion yn Adran y Gyfraith, Adnoddau Dynol a’r Gwasanaethau 
Democrataidd wrth gynnal y prosesau a amlygwyd. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a wnaed ar y 

penderfyniad?  Dylid atodi templed yr Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb 
wedi ei lenwi fel atodiad i’r adroddiad hwn. 

 



 

  

Nid oes angen asesiad o effaith ar gydraddoldeb ar gyfer y meysydd sy’n cael eu 
trafod yn yr adroddiad hwn.  
 
8. Pa ymgynghori a wnaed â’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  
 
Ymgynghorir â’r Pwyllgor Safonau yn dilyn cytundeb rhwng yr adran a'r Adran 
Archwilio Mewnol i godi proffil datgan cysylltiadau a lletygarwch ac i sicrhau bod 
trefniadau llywodraethu cadarn ar waith. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
Nid oes angen datganiad gan y Prif Swyddog Cyllid ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
Mae risg y gall aelodau'r Cyngor beidio â chyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol 
a’u rhwymedigaethau o ran y Cod Ymddygiad oni bai bod gan y Cyngor reolaeth 
effeithiol ar waith. 
 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
Rhan 3 Deddf Llywodraeth Leol 2000 
 
Adran 58 Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth)(Cymru) 2013 


