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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad yn sôn am y Pwyllgor hwn yn cytuno i roi goddefebau yn ogystal â’r 
Arweiniad y dylai ei roi i Gynghorau Tref, Dinas a Chymuned yn ogystal ag aelodau 
etholedig o’r Cyngor Sir mewn perthynas â’r broses o allu gwneud cais am oddefeb.  

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

Y rheswm dros lunio'r adroddiad hwn yw gofyn i'r Pwyllgor i gymeradwyo ffurflen gais 
a dogfen ganllawiau i aelodau o Gynghorau Tref, Dinas a Chymuned yn ogystal â 
Chynghorwyr Sir mewn perthynas â cheisiadau am oddefebau. 

3. Beth yw'r argymhellion? 

3.1 Bod y Pwyllgor yn ystyried y ddogfen ganllawiau drafft a'r ffurflen gais ynghlwm â'r 
adroddiad fel Atodiadau 1 a 2 y naill ar ôl y llall, ac yn cymeradwyo'r ddwy ddogfen 
yn ddarostyngedig i unrhyw ddiwygiadau wedi’u crybwyll gan y Pwyllgor. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1  Mae’r Cod Ymddygiad yn nodi ym mharagraff 14(1) bod aelod gyda chysylltiad sy'n 
rhagfarnu mewn unrhyw achos yn datgan y cysylltiad hynny ac yn gadael y siambr 
neu ystafell lle cynhelir y cyfarfod sy’n trafod yr achos. Ni ddylai’r aelod geisio 
dylanwadu ar unrhyw benderfyniad am yr achos ac ni ddylid gwneud unrhyw 
sylwadau ar lafar neu ar bapur yn gysylltiedig â’r achos.  

4.2  Paragraff 14(3) yn galluogi i aelod gyda chysylltiad sy’n rhagfarnu i gymryd rhan 
mewn unrhyw gyfarfod lle mae ganddynt o bosib gysylltiad sy'n rhagfarnu ar yr amod 
fod ganddynt oddefeb gan y Pwyllgor Safonau. Ystyrir a chytunir ar geisiadau am 
oddefeb gan y Pwyllgor Safonau os yw’r pwyllgor yn fodlon fod un neu fwy o seiliau 
wedi’u cynnwys yn y Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cytuno i roi Goddefebau) 
2001. 

4.3  Mae’r Pwyllgor wedi delio gyda nifer o geisiadau am oddefebau yn y blynyddoedd 
diwethaf, fodd bynnag mae’n bosib y bydd aelodau o’r Cynghorau Tref, Dinas a 
Chymuned yn arbennig ddim yn gwneud defnydd o’r cyfleuster hwn. 

4.4  Mae'r broses lle mae ceisiadau hyd yn hyn yn cael eu derbyn wedi bod drwy 
gyflwyno llythyr gan y Clerc i’r Cyngor perthnasol yn cynnwys y gwybodaeth gefndirol 



yn ymwneud â’r cais.  Mae cyngor a chymorth i ymgeiswyr i’w gael gan y Swyddog 
Monitro neu’r Dirprwy Swyddog Monitro ar sail ad hoc.  

4.5  O ystyried y nifer isel o geisiadau am oddefebau fe awgrymir y dylid atgoffa’r holl 
Glercod Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned o’r amgylchiadau lle gellir gwneud 
ceisiadau o’r fath. Awgrymir hefyd y byddai dogfen ganllawiau a phroses gwneud 
cais safonol o gymorth i'r Clercod wrth ddelio â cheisiadau ar ran eu haelodau. 

4.6  Mae’r dogfen ganllawiau drafft ynghlwm fel Atodiad 1 i’r adroddiad hwn yn ceisio 
egluro’r amgylchiadau lle cytunir i roi goddefeb a’r broses ar gyfer ystyried hynny. 
Mae rhan o’r Rheoliadau perthnasol wedi’i atodi i’r dogfen ganllawiau.  

4.7  Mae ffurflen gais drafft ynghlwm fel Atodiad 2 i’r Pwyllgor ei ystyried. 

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

 

6.  Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

Nid oes unrhyw gostau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb?  

Nid yw’r adroddiad hwn yn gofyn am Asesiad o Effaith ar Les. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

Mae’r adroddiad yn edrych am safbwyntiau’r Pwyllgor ar y ddogfen ganllawiau a’r 
ffurflen gais. Nid oes unrhyw ymgynghoriadau eraill wedi'u cynnal 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

  

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

Mae perygl, heb arweiniad pellach, y byddai rhai aelodau o Gynghorau sydd ddim yn 
ymwybodol o’u gallu i wneud cais am oddefeb, yn methu â chymryd rhan yn y broses 
o ystyried achosion lle mae ganddynt gysylltiad nas gyhoeddwyd heb elwa ar oddefeb. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 Adran 8 o Gyfansoddiad y Cyngor Sir 


