
 

Adroddiad i’r  Pwyllgor Safonau 

Dyddiad y Cyfarfod  6 Mawrth 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Gary Williams, Swyddog Monitro 

Awdur yr Adroddiad  Gary Williams, Swyddog Monitro 

Teitl  Moesgarwch mewn Bywyd Cyhoeddus 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae'r adroddiad yn ymwneud ag ymgyrch y TU cyfan Foesgarwch mewn  Bywyd 

Cyhoeddus a gyd-gysylltir gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol (LGA), Cymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Confensiwn awdurdodau lleol yr Alban (COSLA) a 

Chynulliad lleol Gogledd Iwerddon Cymru (NILGA). 

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

2.1. Rhoi gwybod i aelodau Pwyllgor am yr ymgyrch a gofyn am farn y Pwyllgor ar y rhaglen 

ddrafft o weithgareddau a atodir yn Atodiad 3 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn rhoi sylwadau ar y cynllun gweithredu drafft sydd 

ynghlwm fel Atodiad 3 i'r adroddiad hwn 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Ym mis Gorffennaf 2019 trafododd Bwrdd Gweithredol CLlLC bryderon am y cynnydd 

mewn cam-drin a brawychu cynghorwyr yn arbennig mewn adrannau sylwadau 

newyddion ar-lein a chyfryngau cymdeithasol. Lansiodd CLlLC ganllaw i gynghorwyr i 

ymdrin â bygythiadau yn ddiweddarach yn 2019. Mae copi o'r canllaw i'w weld yn 

Atodiad 1 i'r adroddiad hwn. 



 
 

4.2. Ers hynny, mae'r pedwar sefydliad sy'n cynrychioli awdurdodau lleol ledled y Deyrnas 

Unedig y cyfeirir atynt ym mharagraff 1.1 uchod wedi cytuno i ddatblygu ymgyrch 

Moesgarwch mewn Bywyd Cyhoeddus ar y cyd. Lansiwyd yr ymgyrch yn swyddogol 

yn Llundain ym mis Rhagfyr 2019. 

4.3. Nod yr ymgyrch yw mynd i'r afael â bygwth cynghorwyr a swyddogion Llywodraeth 

Leol, safonau trafodaethau cyhoeddus a gwleidyddol, safonau ymddygiad mewn 

swyddi cyhoeddus, a rhoi cymorth i gynghorwyr a swyddogion. 

4.4. Mae tair thema i'r ymgyrch, sef Atal, Cefnogi ac Ymyrryd, a Herio. Ceir gwybodaeth 

fanylach am y themâu hyn mewn adroddiad i Fwrdd Gweithredol CLlLC ym mis Ionawr 

2020, y mae copi ohono ynghlwm wrth yr adroddiad hwn fel Atodiad 2. 

4.5. Mae'r pedair Cymdeithas Llywodraeth Leol y cyfeirir atynt ym mharagraff 1.1 uchod 

bellach yn gweithio ar gynlluniau gweithredu o fewn y themâu cyffredinol hyn. Atodir 

cynllun gweithredu drafft yn Atodiad 3 i'r adroddiad hwn. Gofynnir i Aelodau ystyried y 

cynllun gweithredu a rhoi unrhyw sylwadau arno y gellir eu bwydo yn ôl i Gymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru. 

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

5.1. Nid yw'r adroddiad yn dylanwadu'n uniongyrchol ar y blaenoriaethau corfforaethol, ond 

mae llai o gam-drin a bygwth cynghorwyr a swyddogion, ac mae safon uwch o 

drafodaeth gyhoeddus yn addas ar gyfer Llywodraeth Dda. 

6. Beth fydd y gost a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

6.1. Nid oes costau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad. 

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

7.1. Nid oes angen asesiad o'r effaith ar gyfer yr adroddiad hwn. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1. Ni fu unrhyw ymgynghori â'r Pwyllgor Craffu. Bydd barn y Pwyllgor Gwasanaethau 

Democrataidd yn cael ei cheisio hefyd. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol o ganlyniad i’r adroddiad hwn. 



 
 

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

10.1. Nid oes unrhyw risgiau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Nid oes angen penderfyniad. 

 


