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[gosodwch Log Cyngor Tref, Dinas neu Gymuned yma]  

 
 

P R O T O C O L    H U N A N    R E O L E I D D I O    A E L O D A U 
 

Egwyddorion Cyffredinol 
 

 Hyrwyddo safonau uchel o ymddygiad ac ymarfer fel modd o gryfhau parch ac 
ymddiriedaeth ymhlith Aelodau.   NID yw’n fwriad iddo gymryd lle’r Cod Ymddygiad, yn 
hytrach, y bwriad yw gweithredu ochr yn ochr â'r Cod, gan alluogi delio ag ymddygiad 
nad yw’n cyrraedd y trothwy ar gyfer mynd i’r afael ag o; ac sy'n cyfiawnhau gwneud 
cwyn ffurfiol i'r Ombwdsmon yn y modd arferol.   
 

 Mae'r protocol hwn ond yn berthnasol i gwynion lefel isel rhwng aelodau mewn 
Cynghorau Tref, Dinas a Chymuned, nid ar gyfer cwynion gan y cyhoedd a ddylai 
gyfeirio eu cwyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  

 

 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.  

 

 Dewis olaf fydd cyfeirio materion i reoleiddwyr allanol yn amodol ar rwymedigaethau 
Aelodau o dan y Cod Ymddygiad.  

 

 Bydd aelodau yn osgoi gwrthdaro personol neu ymosodiadau mewn unrhyw fforwm 
cyhoeddus, yn enwedig yn y Cyngor a thrwy'r cyfryngau neu rwydweithio 
cymdeithasol.  

 

 Ni fydd yr ymrwymiadau hyn yn rhwystro trafodaeth neu graffu gwleidyddol dilys.  
 

 Os oes gan y Cyngor ‘Arweinwyr Grwpiau’ gwleidyddol, byddant yn gweithio’n unigol 
ac ar y cyd i sicrhau y cydymffurfir â'r protocol hwn 

 

 Bydd yr Aelodau’n ymrwymo i hyfforddiant a datblygiad i gefnogi’r protocol hwn.  
 

 Mae'r term 'cyngor cymuned' yn cael ei ddefnyddio, ond bydd yn golygu unrhyw gyngor 
tref, dinas neu gymuned.  

 

 Lle gofynnir am gymorth gan gyngor arall, oherwydd natur y gŵyn, neu lle mae 
agwedd 'cyfoedion' yn fwy priodol; yna bydd y clerc yn cysylltu â'r clerc yn y cyngor 
priodol.  Penderfyniad i’r cyngor yw pa gyngor cymuned maent yn gwneud yr 
atgyfeiriad iddo, yn yr un modd penderfyniad i'r cyngor derbyn yw a ddylid derbyn y 
cais am gymorth.  

 

 Os bydd y broses yn cyrraedd cais am gyfraniad y Pwyllgor Safonau, efallai y bydd y 
Cadeirydd (neu'r Is-gadeirydd yn ei absenoldeb) yn ystyried ei bod yn briodol i un 
Aelod o’r Pwyllgor Safonau fod yn bresennol yn y lle cyntaf.  
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 MEMBER / MEMBER COMPLAINTS FLOWCHART 

 CONSIDERATION WILL BE GIVEN TO REFERENCES TO THE OMBUDSMAN FOR 
PERSISTENT, LOW LEVEL BREACHES.  

COMPLAINT RECEIVED BY CLERK. 
CLERK CONSIDERS APPROPRIATENESS OF 
REFERRAL TO CHAIR, ANOTHER 
COMMUNITY COUNCIL (TCCC) OR PSOW 
  (referral will be made within 5 working days)  

PSOW 

 
CHAIR OF COUNCIL / 

COMMUNITY COUNCIL 

T,C or C C CHAIR OF COUNCIL 

TC or CC CONSIDERS COMPLAINT 
& RESOLUTION (within agreed 
timescales ) 

IF  UNABLE TO RESOLVE 
CONSIDERATION TO BE MADE 
FOR A REFERRAL TO THE 
STANDARDS COMMITTEE.  
 

 
 REFERRAL TO THE STANDARDS COMMITTEE OR PSOW. CONSIDERATION OF 

PROVISION OF TRAINING / MEDIATION 

CHAIR CONSIDERS COMPLAINT & 
RESOLUTION  
(within agreed timescales) 

IF NOT POSSIBLE TO RESOLVE 
BETWEEN CHAIR CONSIDERATION 
TO BE MADE FOR A REFERRAL TO 
THE STANDARDS COMMITTEE.  


