
DRAFFT – AM SAFBWYNTIAU 

Crynodeb o gamau nesaf arfaethedig rhaglen Gwarineb mewn Bywyd Cyhoeddus 

ledled y DU 

Ionawr 2020 

Rhaglen 

Mae’r adran hon yn nodi’r elfennau cyd-gyflawnadwy arfaethedig y gallai’r pedair 

Cymdeithas (CLlL, CLlLC, COSLA a NILGA) gydweithredu arnynt, gydag amserlenni 

dangosol.  

Codi proffil y mater 

Elfen gyflawnadwy Manylion  Amserlen 

Datganiad a rennir ar 
fygythiadau tuag at 
gynghorwyr 

Datganiad neu lythyr ar y 
cyd i bob Llywodraeth 
dynnu sylw at y pryder 
trawsbleidiol a ledled y DU 
ynghylch bygythiadau tuag 
at gynghorwyr ac effaith hyn 
ar ddemocratiaeth leol. 

Yr wythnos yn dechrau 23 
Mawrth 2020 (cyn i gyfnod 
cyn etholiadau lleol Lloegr 
ddechrau) 

Digwyddiad o amgylch 
bwrdd ar 
fygythiadau/gwarineb mewn 
bywyd cyhoeddus 

Cynrychiolwyr o bob 
Cymdeithas a’u llefarydd 
neu adran lywodraeth 
gyfatebol yn bresennol. 
Gellid hefyd gwahodd 
Gwasanaeth Erlyn y Goron, 
yr Heddlu, sefydliadau fel 
Sefydliad Jo Cox ac ati. Y 
bwriad fyddai codi’r proffil a 
chael cefnogaeth am 
ymyriadau gwell i atal 
bygythiadau cyhoeddus 
tuag at ffigyrau cyhoeddus.  

Diwedd Mai 2020 
 
Lleoliad arfaethedig – 
Manceinion (mae AGMA 
wedi bod yn cynnal prosiect 
arbennig i ddatblygu 
protocolau i gefnogi 
cynghorwyr a swyddogion 
sy’n profi bygythiadau’n 
well) 

Arolwg cynghorwyr ac uwch 
swyddogion ar draws y 
cenhedloedd  

I ddeall natur, difrifoldeb ac 
effaith bygythiadau, yn 
ogystal ag esiamplau o 
gymorth ac arferion da. Yn 
darparu llinell sylfaen ar 
gyfer mesur effaith y gwaith. 

Ar gael am 4 wythnos – hyd 
at ddiwedd cyfnod cyn 
etholiadau lleol Lloegr. Allan 
27 Chwefror 2020. CLlL 
gyda drafft.  

Ymgyrch cyfryngau 
cymdeithasol #grasnidcas 
 

I godi proffil yr effaith a geir 
o ganlyniad i fygwth a difrïo 
cynghorwyr, ac i hyrwyddo 
dulliau amgen o ymgysylltu 
â chynghorwyr.  

I lansio mewn cynhadledd 
flynyddol Cymdeithas. E.e. 
Cynhadledd flynyddol CLlL 
ddechrau Gorffennaf 2020. 

 

Cefnogaeth ac arweiniad i gynghorau 

Argymhellir bod CLlL yn ymgysylltu â’r sefydliad “Fix the Glitch” i helpu datblygu adnoddau i 

gynghorwyr a chynghorau fynd i’r afael â bygythiadau ar-lein. 

Elfen gyflawnadwy Manylion  Amserlen 

Datganiad bygythiadau a difrïo 
ar-lein (dwyieithog), i’w 

Datblygu ‘rheolau 
cysylltiad’ enghreifftiol y 

Lansio wythnos yn 
dechrau 23 Mawrth 2020 



ddefnyddio ar gyfryngau 
cymdeithasol cynghorwyr a 
gwefannau cynghorau 

gall cynghorwyr a 
chynghorau eu rhoi ar eu 
gwefan, sy’n nodi’r 
ymddygiad disgwyliedig 
gan y rhai sydd eisiau 
ymgysylltu â chynghorwyr 
a'r cynghorau ar gyfryngau 
cymdeithasol. Mae’n anelu 
at ddangos i’r cyhoedd 
beth yw ymgysylltiad 
derbyniol ar-lein, ac i 
rymuso cynghorwyr a 
chynghorau i ddiogelu eu 
hunain ar-lein. 

Adolygu canllaw CLlL/CLlLC 
ynghylch delio â bygythiadau 

I sicrhau y caiff ei 
ddiweddaru gydag unrhyw 
ddatblygiadau newydd ac 
ar gael i gynghorwyr ac 
ymgeiswyr cyn yr 
etholiadau lleol nesaf. 

Wythnos yn dechrau 23 
Mawrth 2020 

Datblygu adnoddau manwl i 
gynghorwyr a chynghorau ar 
drin bygythiadau a difrïo ar-
lein; yn cynnwys dinasyddiaeth 
ddigidol, diogelwch ar-lein a 
diogelwch; hawliau ac ati  

Adnoddau y gellir eu cadw 
ar wefannau Cymdeithasau 
a hefyd eu defnyddio fel 
rhan o raglenni hyfforddi. 

Lansio yng nghynhadledd 
flynyddol CLlL 30 Mehefin 
2020 

Pecyn hyfforddi i gymdeithasau 
ei ddefnyddio gyda 
chynghorwyr ar ddiogelwch 
personol 

Helpu cynghorwyr liniaru 
yn erbyn y perygl o 
ymosodiad corfforol, trais, 
stelcio, bygythiadau a sylw 
diangen ac ati 

Wythnos yn dechrau 18 
Mai 2020 – yn fuan ar ôl 
etholiadau lleol Lloegr 

Canllaw i gynghorau ar 
ddatblygu ethos ‘dyletswydd 
gofal’ tuag at gynghorwyr 

I nodi gwybodaeth i 
gynghorau am sut y gallant 
gefnogi eu cynghorwyr, 
gyda’r nod o liniaru 
pryderon ynghylch 
ymyrraeth wleidyddol ac 
ati. 

Gorffennaf 2020 

Pecyn hyfforddi i 
Gymdeithasau ei ddefnyddio 
gyda chynghorwyr ar 
ymddygiad/trafodaeth/gwarineb 

Mae’r CLlL yn archwilio 
hyn i ategu at y gwaith 
maent yn ei wneud ar 
adolygu cod ymddygiad 
Lloegr ac efallai y bydd 
adnoddau trosglwyddadwy. 
 
Byddai angen addasu unrhyw 
adnoddau CLlL i adlewyrchu 
Cod Ymddygiad Cymru, yn 
ogystal â Phrosesau Datrysiad 
Lleol 

Medi 2020 

Canllaw ar ddelio â 
chamwybodaeth wedi’i 
lledaenu ar y cyfryngau 
cymdeithasol 

I gefnogi cynghorau wrth 
fynd i’r afael â cholli 
ymddiriedaeth y cyhoedd, 
pan fo datganiadau ffug yn 

Hydref 2020 



cael eu cylchredeg yn eang 
ar gyfryngau cymdeithasol 

Yn benodol i Gymru – 
Canllaw/Cefnogaeth i 
Arweinwyr Grŵp a’r 
ddyletswydd newydd 
arfaethedig i hyrwyddo safonau  

Gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru i ddatblygu canllaw i 
gefnogi Arweinwyr Grŵp  
hyrwyddo safonau uchel, 
yn cynnwys gosod 
disgwyliadau, diwylliant 
grŵp adeiladol a 
chadarnhaol, herio 
ymddygiad gwael a 
darparu cefnogaeth lle bo 
angen. 

Ebrill 2021 

 

Lobïo Llywodraeth(au) 

Papur gwyn niwed ar-lein Mae’r Papur Gwyn hwn yn 
nodi’r cynlluniau ar gyfer 
system atebolrwydd newydd 
a goruchwylio i gwmnïau 
technoleg. Mae hyn yn 
cynnwys fframwaith 
rheoleiddio newydd ar gyfer 
diogelwch ar-lein. 
Bydd hyn yn cael ei 
oruchwylio gan reoleiddiwr 
annibynnol. Mae’r CLlL wedi 
ymateb i ymgynghoriad yn 
tynnu sylw at y mater o 
fygwth cynghorwyr, ochr yn 
ochr â’i safbwynt ar 
gamfanteisio’n rhywiol ar 
blant ar-lein a gwrth-
eithafiaeth. Mae hyn yn rhoi 
cyfle i lobïo am fwy o gamau 
diogelu i amddiffyn 
cynghorwyr rhag 
bygythiadau a difrïo ar-lein. 

Penderfynir gan Lywodraeth 
y DU 

Rhaglen ‘amddiffyn 
democratiaeth’ Swyddfa'r 
Cabinet 

Mae Swyddfa'r Cabinet yn 
gweithio ar raglen 
‘amddiffyn democratiaeth’, 
sy’n cynnwys bygythiadau 
tuag at wleidyddion a’u 
diogelwch, yn ogystal â 
lledaenu camwybodaeth. Yn 
cynnwys camau diogelwch a 
phrotocolau etholiadol. 

Penderfynir gan Lywodraeth 
y DU 
 
CLlLC i ymgysylltu â Llywodraeth 
Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol 
ynghylch mabwysiadu/addasu 
cynllun tebyg? 

 

Cost i gynghorau a 
chynghorwyr 

Bydd goblygiadau cost i 
gynghorwyr a chynghorau o 
ran trefniadau diogelwch 
ychwanegol gofynnol, amser 
yn delio â bygythiadau ac 
aflonyddwch, gosod larymau 
panig, diogelwch 

Gellir gofyn am gostau fel 
rhan o waith arolwg. Bydd 
cyflawni hyn yn dibynnu ar 
ganlyniadau ymchwil ac 
arolwg. 
 



ychwanegol ac ati. Hefyd o 
ran diwrnodau a gollwyd 
oherwydd effaith ar iechyd 
meddwl ac iechyd meddwl 
yn gyffredinol. 

Mae Panel Cydnabyddiaeth 
Ariannol Annibynnol Cymru 
wedi cadarnhau bod costau 
mesurau diogelwch 
personol aelodau’n wariant 
cyfreithlon. 

Trosedd newydd neu 
estynedig ar gyfer bygwth 
unigolyn mewn swydd 
gyhoeddus? 
 

I’w archwilio a’i drafod 
ymhellach. 

 

 

Crynodeb o’r dyddiadau allweddol 

Lloegr 

 Dydd Iau 7 Mai – etholiadau lleol 

 Dydd Mawrth 30 Mehefin – dydd Iau 2 Gorffennaf – cynhadledd flynyddol CLlL 

Cymru 

 26 Mehefin – CCB CLlLC  

 Diwedd Medi/Diwedd Tachwedd - Cynhadledd Flynyddol CLlLC 

 14-18 Hydref – Wythnos Ddemocratiaeth 

 


