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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

 
Mae’r adroddiad yn ymwneud â Phrotocol Hunan Reoleiddio ( y Protocol) y Cyngor .  
 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  

 
I ymateb i gais y Pwyllgor ynglŷn â'r posibilrwydd o ymestyn y Protocol i gynnwys 
cwynion gan swyddogion y cyngor mewn perthynas ag ymddygiad aelodau etholedig.  
 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

 
Bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad hwn ac yn ystyried a yw'n dymuno 
argymell newidiadau i'r Protocol.  
 
4. Manylion yr adroddiad. 
 

4.1 Ers 2012 mae gan y cyngor weithdrefn datrysiad lleol ar gyfer anghydfod neu 
gwynion rhwng aelodau etholedig. Mae copi o’r Protocol wedi’i amgáu fel 
Atodiad 1.  
 

4.2 Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi bod yn eiriolydd 
brwd ar gyfer gweithdrefnau datrysiad lleol megis y Protocol ac mae’n credu 
eu bod yn lleddfu’r pwysau ar adnoddau ei swyddfa drwy leihau nifer y 
cwynion lefel isel y mae’n rhaid iddynt ddelio â nhw. Mae gweithdrefnau o’r 
fath hefyd yn darparu datrysiad cyflymach i anghydfod neu gŵyn nag 
archwiliad ffurfiol yr Ombwdsmon ac felly’n atal perthnasau difrodedig rhag 
cael eu chwalu’n llwyr.  
 

4.3 Mewn cyfarfod diweddar, gofynnodd aelodau’r Pwyllgor bod gwaith yn cael ei 
gyflawni i benderfynu a fyddai modd atgyfeirio pryderon a godwyd gan 
swyddogion ynglŷn ag ymddygiad cynghorydd tuag atynt i’w hystyried o dan y 
broses hon.  
 

4.4 Yn ogystal â'r Cod Ymddygiad mae gan y Cyngor Brotocol ar gyfer 
Perthnasau Aelod/Swyddog sydd ynghlwm fel Atodiad 2. Mae’r ddogfen hon 
yn nodi beth y gall aelodau a swyddogion ei ddisgwyl oddi wrth ei gilydd. 
Mae’r ddogfen hon yn cyfeirio at ddatrysiad lleol pryderon ac awgrymir y gellir 
diwygio’r Protocol Hunan Reoleiddio er mwyn cynnwys pryderon o’r fath.  



  

 
4.5 Mae ymchwil a gynhaliwyd gydag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru yn 

awgrymu darlun cymysg mewn perthynas â’r defnydd o weithdrefnau 
datrysiad lleol ar gyfer materion a godwyd gan swyddogion. Mae gan y 
mwyafrif o awdurdodau weithdrefnau datrysiad lleol sy’n gyfyngedig i gwynion 
gan aelod ynglŷn ag aelod arall. Mae rhai awdurdodau sy’n caniatáu i 
swyddogion godi pryderon o dan eu proses datrysiad lleol. Fodd bynnag, hyd 
yn oed pan fo’r broses yn caniatáu i swyddogion godi cwynion o’r fath, mae'r 
achosion o wneud hynny'n brin iawn. Mae mwyafrif y materion a godwyd gan 
swyddogion yn cael eu trin yn anffurfiol y tu allan i’r broses ffurfiol.  

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

 
Nid yw'r penderfyniad yn cael effaith uniongyrchol ar y blaenoriaethau corfforaethol.  
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau 
eraill? 
 
Nid oes costau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? 
 
Nid oes angen asesiad o effaith ar les ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  
 
Nid yw'r mater hwn wedi ei adrodd nac wedi ei ymgynghori arno yn unrhyw le arall. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid. 
 
Does dim goblygiadau ariannol uniongyrchol yn yr adroddiad hwn. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn wneud i'w lleihau? 
 
Nid oes unrhyw risgiau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 
 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
Does dim angen gwneud penderfyniad.  


