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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

 
1.1 Darparu protocol drafft i Aelodau sy’n debyg i fersiwn y Cyngor Sir ond ei fod 

wedi ei addasu i ystyried maint, cyfansoddiad ac adnoddau cynghorau 
cymuned.  

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Mae’r Pwyllgor Safonau wedi bod yn ymwneud â’r gwaith o ddatblygu Protocol 

Hunanreoleiddio ar lefel Cyngor Sir ac ynghlwm mae drafft cyntaf y fersiwn 
posibl i'w hargymell i'r cynghorau tref, dinas a chymuned.  

 
2.2 Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi argymell y dylid 

datblygu protocolau hunanreoleiddio ar lefel gymunedol. Nid oes amserlen 
benodol wedi ei gosod a dewis y cynghorau tref, dinas a chymuned yw 
mabwysiadu protocol o’r fath.   

  
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
3.1 Bod yr Aelodau'n nodi'r protocol drafft ac yn mynegi barn ar unrhyw newid sydd 

ei angen, goblygiadau ymarferol mabwysiadu’r ddogfen gan gynghorau ac 
unrhyw agwedd arall a all gynorthwyo'r Swyddog Monitro wrth lunio protocol 
addas. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 
 
4.1 Mae'r protocol drafft ar gael yn Atodiad 1, ynghyd ag egwyddorion amlinellol. Ni 

awgrymir y dylai'r protocol fod yn fanylach na hyn gan fod y broses wedi ei 
dylunio i beidio â defnyddio gormod o bapur, gyda'r pwyslais ar drafodaethau 
wyneb yn wyneb, cyfryngu a datrys anghydfodau neu broblemau mewn modd 
cymodol. 

 
4.2 Gall y Pwyllgor Safonau ystyried y dylai rôl y pwyllgor fod yn fwy neu lai, ac mae 

angen mynegi barn ar hyn. Mae mewnbwn y Swyddog Monitro yn fychan gan 
fod y mater yn ymwneud â datrys anghydfodau lefel isel y dylid gallu ymdrin â 



 

 

hwy yn lleol ar lefel cymuned neu drwy adolygiad gan gymheiriaid gyda 
chymorth cyngor cymuned cyfagos neu gyngor cymuned arall; dim ond yn niffyg 
popeth arall y dylid cyfeirio’r mater at y Pwyllgor Safonau.  

  
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Cyngor gweithrediad uchel sy’n gweithio'n agosach at ei gymunedau.  
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Nid oes goblygiadau ar gyfer gwasanaethau eraill o ganlyniad i’r adroddiad hwn.    
 
7. Pa ymgynghori a wnaed? 
 
7.1 Nid oes unrhyw ymgynghoriad wedi ei gynnal hyd yn hyn; cynigir y bydd 

cyfarfodydd Clwstwr Clercod yn derbyn y drafft terfynol i'w ystyried. Nid oes 
unrhyw ofyniad ar gyfer ymgynghoriadau ychwanegol o fewn y Cyngor Sir gan 
nad oes ar y Cyngor Sir angen mabwysiadu’r protocol hwn.  

 
8. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid.  
 
8.1 Nid oes unrhyw gost ychwanegol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn yn 

uniongyrchol.  
 
9. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
9.1 Nid oes unrhyw risg wedi ei nodi.  
 
10. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  
10.1 Deddf Llywodraeth Leol 2000  
 
 


