
 

Adroddiad i’r Cabinet 

Dyddiad y Cyfarfod  17 Rhagfyr 2019 

Aelod / Swyddog Arweiniol Richard Mainon 

Awdur yr Adroddiad Andrea Malam, Partner Busnes Adnoddau Dynol Arweiniol  

Teitl Polisïau Cyflogaeth  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae yna ddau bolisi cyflogaeth a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad â’r Undebau Llafur 

cydnabyddedig.     

Mae'r polisïau wedi'u rhestru isod: 

Polisi Disgyblu 

Polisi Recriwtio a Dewis 

 

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

Argymell bod y Cabinet yn mabwysiadu'r polisïau uchod. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Cael cymeradwyaeth bod y Cabinet yn cymeradwyo ac yn mabwysiadu’r polisïau uchod. 

Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r Effaith ar 

Les wedi'i atodi fel rhan o’i ystyriaethau. 

4. Manylion yr Adroddiad 

 

 



 
 

Polisi Disgyblu 

Roedd angen cynnal adolygiad cyffredinol o’r polisi yn unol ag amserlenni adolygu polisi 

Adnoddau Dynol. Mae siartiau llif, amserlenni clir, rolau a chyfrifoldebau wedi cael eu 

hychwanegu er mwyn egluro’r broses ddisgyblu. 

Ar y cyfan, nid yw’r polisi wedi newid, serch hynny mae trefn y polisi wedi cael ei ddiwygio 

er mwyn adlewyrchu’r weithdrefn i’w dilyn.  Mae’r polisi bellach yn cynnwys rhestr 

gynhwysfawr o enghreifftiau o gamymddwyn a chamymddwyn difrifol.  Sylwch nad yw’r 

rhestrau yma’n rhestrau cyflawn.  

Mae dogfen Asesiad Risg Gwahardd wedi cael ei chynnwys yn y polisi i sicrhau fod pob 

gwaharddiad yn cael ei recordio’n llawn, bod asesiad risg wedi’i gynnal a’i awdurdodi’n 

briodol.  Caiff pob gwaharddiad ei fonitro’n rheolaidd gan Bartner Busnes Adnoddau Dynol 

Arweiniol Cysylltiadau Gweithwyr.  

Mae’r polisi bellach yn cynnwys ‘Proses Llwybr Cyflym’ sydd yn golygu y gellir delio ag 

achosion mewn modd amserol ac sy’n cael ei arwain gan weithiwr yn y pendraw.  Os ydi 

gweithiwr yn dymuno gwneud cais am broses llwybr cyflym, rhaid iddynt wneud cais 

ysgrifenedig.  Mae rhagor o fanylion wedi’u cynnwys yn y polisi.  

Mae’r sancsiynau presennol yn aros yr un fath, ond fe ychwanegwyd diraddiad dros dro 

a/neu barhaol.  Mae diraddiad dros dro yn golygu diraddiad am chwe mis.  Dim ond os oes 

swydd wag addas ar gael y gellir gweithredu diraddiad parhaol.  Mewn cytundeb gyda’r 

Undebau Llafur, mae sancsiynu diraddiad wedi cael ei gynnwys yn y polisi fel dewis arall i 

ddiswyddo.   

Mae llythyr o gyngor gan y rheolwr wedi cael ei gynnwys yn y polisi fel dull o ymdrin â 

gweithred anffurfiol am fân gamymddwyn.  

Mae’r polisi’n parhau i gydymffurfio â Chod Ymarfer ACAS. 

Polisi Recriwtio a Dewis 

Roedd angen cynnal adolygiad cyffredinol o’r polisi yn unol ag amserlenni adolygu polisi.  

Roedd angen newid rhywfaint ar y polisi mewn cysylltiad â’r modd rydym yn recriwtio a 

dewis yn Sir Ddinbych.  



 
 

Mae’r polisi bellach yn cynnwys adran ar Lwybrau Gyrfaol, a fydd yn galluogi rheolwyr i 

ystyried gweithredu llwybr gyrfaol fel dewis arall tra’n recriwtio i swydd newydd neu swydd 

wag.  

Mae canllawiau pellach wedi’u cynnwys o ran cynnwys hysbysebu a defnyddio 

cyhoeddiadau allanol.  

Mae’r adran am Safonau’r Gymraeg wedi cael ei diweddaru i ddarparu trosolwg cyffredinol 

a chynnwys y prif weithredoedd ac ystyriaethau i reolwyr ac ymgeiswyr.  

Mae’r broses y mae’n rhaid i bawb eu dilyn cyn dechrau yn y swydd a weithredwyd yn 

ddiweddar yn AD wedi cael ei amlinellu o fewn y polisi er mwyn egluro’r broses newydd, lle 

bydd pob gohebiaeth sy’n ymwneud ag unrhyw gais am swydd yn cael ei anfon trwy e-

bost.  Dim ond at ddibenion addasiadau rhesymol y gellir gofyn am fformatau eraill o’r 

ffurflen gais a gohebiaeth. 

Mae’r Cynllun Gwarantu Cyfweliad (a fydd yn cael ei ddiddymu) wedi cael ei dynnu o’r 

polisi ac mae cynllun ‘Cyflogwr Anabledd Hyderus’ wedi cael ei gynnwys.  Mae’r polisi’n 

egluro beth mae hyn yn ei olygu i’r cyngor a’r ymgeisydd.  

Mae canllawiau pellach ynglŷn â sgiliau cyfweliad, cwestiynau a dulliau wedi’u cynnwys yn 

y polisi.   

Mae’r polisi bellach yn cynnwys canllawiau am Tupe ar gyfer amgylchiadau penodol.  

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

Corfforaethol? 

Bydd y polisïau uchod yn cynorthwyo'r Blaenoriaethau Corfforaethol a sicrhau bod 

rheolwyr a gweithwyr yn ymwybodol o'u rhwymedigaethau yn unol â deddfwriaeth ac 

arferion da.  

6. Beth fydd cost hyn a beth fydd ei effaith ar 

wasanaethau eraill? 

Nid oes angen adnoddau ychwanegol, felly ni fydd unrhyw gostau ynghlwm wrth weithredu'r 

polisïau hyn. Ni fydd unrhyw effaith benodol ar adran arbennig.  Bydd y gweithdrefnau a 

pholisïau yn berthnasol i bob aelod o staff (lle nodir). 



 
 

 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

Gweler yr Asesiadau o Effaith ar Les ynghlwm. Mae pob polisi o fewn yr adroddiad hwn yn 

berthnasol i holl weithwyr beth bynnag yw’r nodweddion gwarchodedig, a bydd yn cael ei 

ddefnyddio yn unol â deddfwriaeth a thelerau ac amodau cyflogaeth. 

Cynhaliwyd asesiad o’r effaith ar les ar gyfer y polisïau/gweithdrefnau a dogfennau canllaw 

i gyd ac mae’r prif ganfyddiadau fel a ganlyn:  

 

Polisi Disgyblu 

Nod y polisi yw mynd i’r afael ag effaith anghymesur trwy ddarparu eglurhad ychwanegol, 

cynnig dogfennau mewn fformat ychwanegol pan fo angen, gwasanaethau cefnogi neu 

gyfieithu ac ystyried addasiadau rhesymol i’r broses ddisgyblu lle gallai’r rhain liniaru 

effeithiau unrhyw anfantais sylweddol.  

 

Os bydd camau disgyblu’n arwain at ddiswyddiad, fe allai hyn gael effaith ar y bobl sy’n 

cael eu diswyddo o ran eu hincwm a’u statws cyflogaeth, serch hynny, gallai mynediad at 

raglen cymorth i weithwyr helpu i leihau’r effaith hwnnw trwy gynnig cyngor neu 

gefnogaeth trwy’r broses.  

 

Polisi Recriwtio a Dewis 

Adolygiad yw’r Asesiad o Effaith ar Les o’r holl bolisïau recriwtio a dewis perthnasol. Felly 

mae’n effeithio ar staff ac ymgeiswyr posibl o’r gymuned leol, ac mae ymgynghori’n 

digwydd gyda rheolwyr allweddol ac undebau fel cynrychiolwyr y gweithlu presennol.  

 

Felly cynhelir ymgysylltu a chyfranogi, a chaiff polisïau eu hadolygu’n rheolaidd i sicrhau 

eu bod yn addas i’r hinsawdd economaidd, deddfwriaeth cyflogaeth a dulliau arfer orau 

presennol. Mae’r polisïau’n gynaliadwy yn y tymor hir ond cânt eu hadolygu yn y tymor byr 

i sicrhau eu bod yn addas, gan olygu fod newidiadau’n cael eu gweithredu lle y bo’n 

briodol.  

 

Mae cydweithio’n digwydd gyda sefydliadau allanol er mwyn sicrhau arfer orau a chaiff 

ffyrdd arloesol newydd o weithio eu rhannu a’u mabwysiadu.  



 
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau 

Craffu ac eraill? 

Mae’r ddau bolisi wedi bod drwy’r broses ymgynghori gyda’r Undebau Llafur cydnabyddedig 

a chynrychiolydd o’r adran gyfreithiol drwy weithgor polisi.  Mae pob adborth wedi cael ei 

ystyried a’i gofnodi. Cytunwyd ar bob newid. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Nid oes goblygiadau ariannol uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud 

i'w lleihau? 

Mae'r risgiau yn gysylltiedig â pheidio â gweithredu'r polisïau ynghlwm yn unig. Bydd y 

polisïau yn sicrhau bod AD a rheolwyr yn gweithredu’r prosesau yn gywir ac yn gyson, 

tra’n darparu eglurder a chyfeiriad at fathau o gefnogaeth i weithwyr.   

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Mae’r pŵer i wneud y penderfyniad yn dod o dan adran 112 Deddf Llywodraeth Leol 1972. 

 


