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A. Cyflwyniad 
Beth y mae’r protocol hwn yn ei wneud?

A1 Mae’r protocol hwn, sef y Protocol Datrys Anghydfodau’n Lleol (‘y protocol’), yn 
egluro’r broses a ddilynir wrth benderfynu’n lleol ynghylch honiadau o gamymddwyn a 
wneir yn erbyn aelod. Diben y protocol yw sicrhau y gwneir pob ymdrech i ymdrin mor 
hwylus ag sy’n bosibl â’r gŵyn, a sicrhau yr ymdrinnir â chwynion yn unol â’r 
ddeddfwriaeth berthnasol ac o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt. Ymdrinnir â phob 
honiad mewn modd gwrthrychol, teg a chyson. Bydd y Swyddog Monitro hefyd yn 
ystyried beth sydd o fudd cyhoeddus ac yn ystyried dyletswydd ymddiriedol yr 
Awdurdod i drethdalwyr. 

 
Pwy all ddefnyddio’r protocol hwn?

A2 Gall y protocol hwn gael ei ddefnyddio gan unrhyw aelod o staff yr Awdurdod, unrhyw 
aelod arall o’r Awdurdod neu unrhyw aelod o’r cyhoedd. Nid yw’r protocol hwn yn atal 
unigolyn sy’n gwneud cwyn rhag datrys y mater yn anffurfiol ac yn uniongyrchol gyda’r 
aelod. 

 
Sut mae defnyddio’r protocol hwn? 

A3 Mae’r protocol yn cynnwys saith cam. Yn dibynnu ar natur y gŵyn, gellir ei datrys yn 
anffurfiol yn ystod unrhyw gam hyd at Gam 3. Pan fydd Cam 3 wedi’i gyrraedd, gelwir 
cyfarfod o’r Pwyllgor Safonau beth bynnag fo’r amgylchiadau (Cam 5).  

A4 Yng nghyswllt pob Cam lle mae cam gweithredu neu benderfyniad gan yr Awdurdod yn 
ofynnol, mae’r protocol yn defnyddio’r termau canlynol:

- Cam gweithredu – mae’n disgrifio’r mater sydd i’w ystyried neu’r cam gweithredu sydd i’w 
gymryd yn ystod y Cam dan sylw.

- Penderfynydd – dyma’r unigolyn neu’r panel y mae’n ofynnol iddo wneud penderfyniad neu 
gyflawni cam gweithredu. Nodir hefyd â phwy y bydd y penderfynydd yn ymgynghori (os 
oes angen). Bydd y penderfynydd yn gwneud y penderfyniad ar sail ei ddisgresiwn ei hun 
yn unig.

- Arweiniad – mae’n rhoi cymorth i’r aelod sy’n destun cwyn, yr achwynydd a’r 
penderfynydd.

A5 Cyfeiriadau
Yn y protocol hwn mae cyfeiriadau at y “Swyddog Monitro”, y “Rheolwr Gwasanaethau 
Democrataidd” neu “Gadeirydd” y Pwyllgor Safonau hefyd yn cyfeirio at 
gynrychiolydd/cynrychiolwyr y bobl hynny, a benodwyd yn briodol. Caiff yr unigolyn sy’n 
gwneud y gŵyn ei alw’n achwynydd a chaiff yr aelod y cwynir amdano ei alw’n aelod sy’n 
destun cwyn. 
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Arweiniad
A6 Caiff arweiniad ei ddarparu ym mhob un o Gamau y protocol hwn, ond mae’r arweiniad i’w 

ddefnyddio yng nghyswllt pob Cam pellach hefyd lle bo’n berthnasol. Bydd y Swyddog 
Monitro yn penderfynu sut y dylai arweiniad gael ei ddefnyddio yng nghyswllt unrhyw Gam.

A7 Mae siart lif sy’n crynhoi’r weithdrefn a ddilynir ynghlwm wrth yr Atodiad i’r protocol hwn.
 

B. Cam 1 – Derbyn neu wrthod cwyn 

Cam 
gweithredu

Penderfynu a fydd yr Awdurdod yn derbyn y gŵyn fel cwyn ddilys 
dan y protocol

Penderfynydd Y Swyddog Monitro 

Arweiniad

B1 Bydd pob cwyn yn dod i law’r Swyddog Monitro sydd â’r awdurdod i wneud penderfyniad 
annibynnol cychwynnol ynghylch a yw cwyn yn ddilys ai peidio ac a ddylai gael ei derbyn 
gan yr Awdurdod.

B2 Bydd y Swyddog Monitro yn penderfynu:
- a ddylid gwrthod y gŵyn; ynteu
- a ddylid cyfeirio’r achwynydd at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru; ynteu
- a ddylid derbyn y gŵyn.

B3 Rhaid cyflwyno pob cwyn yn ysgrifenedig, ac mae cwynion a gyflwynir yn electronig yn 
dderbyniol. Pan fydd cwyn wedi dod i law’r Swyddog Monitro, bydd y Swyddog yn 
cydnabod y gŵyn cyn pen pum (5) diwrnod gwaith ar ôl iddi ddod i law. 
 

B4 Bydd y Swyddog Monitro yn gwrthod cwyn, a bydd yr achwynydd yn cael gwybod na 
chymerir unrhyw gamau gweithredu pellach:   

 
- os nad yw’n gŵyn yn erbyn un neu fwy o aelodau a enwir o’r Awdurdod (a’i bod yn gŵyn yn 

hytrach yn erbyn swyddog neu yn erbyn yr Awdurdod yn gyffredinol); 
- os nad oedd yr aelod sy’n destun cwyn yn gweithredu fel aelod adeg yr ymddygiad y mae’r 

honiad yn ymwneud ag ef; 
- os yw’n amlwg NA FYDDAI’R gŵyn, pe bai’n cael ei chadarnhau, yn ymwneud ag achos o 

fynd yn groes i’r Cod;
- os nad yw’r achwynydd yn gallu darparu digon o wybodaeth/tystiolaeth i alluogi’r Swyddog 

Monitro i ddod i gasgliad. Yn benodol, rhaid i’r achwynydd:
 nodi rhan berthnasol y Cod Ymddygiad, yr honnir bod yr aelod sy’n destun cwyn 

wedi gweithredu’n groes iddi;
 disgrifio’r weithred a gyflawnwyd neu’r geiriau a ddywedwyd, a’r modd y cafodd y 

geiriau eu dweud/y cafodd y weithred ei chyflawni; a
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 rhaid i’r gweithredoedd, ar sail y ffeithiau a gyflwynwyd ac yn ôl yr hyn sy’n debygol, 
fod yn gyfystyr ag achos ymddangosiadol o weithredu’n groes i’r Cod;

- os yw’r gŵyn yn ddienw neu os nad oes cysylltiad rhwng yr aelod sy’n destun cwyn a’r 
achwynydd (er enghraifft, mae’r achwynydd yn cwyno ar ran trydydd parti neu nid oes 
cysylltiad tystiolaethol clir â’r aelod sy’n destun cwyn neu’r Awdurdod);

- nad yw’r aelod sy’n destun cwyn yn aelod mwyach o’r Awdurdod (ond os yw’n aelod o 
awdurdod arall, gallai’r Swyddog Monitro gyfeirio’r gŵyn at yr awdurdod hwnnw); 

- os yw’r gŵyn eisoes wedi bod yn destun ymchwiliad neu gam gweithredu arall gan yr 
Awdurdod, sy’n ymwneud â’r Cod Ymddygiad, neu os yw’r gŵyn eisoes wedi bod yn 
destun ymchwiliad gan awdurdodau rheoleiddio eraill; 

- os yw’r gŵyn yn ymwneud â rhywbeth a ddigwyddodd mor bell yn ôl fel na fyddai fawr ddim 
budd cyhoeddus i’w gael o gymryd camau gweithredu’n awr (ac eithrio yng nghyswllt 
cwynion difrifol lle bydd yr achwynydd yn cael ei gyfeirio at Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru, neu yng nghyswllt sefyllfa lle ceir patrwm o ymddygiad tebyg); 

- os yw’r gŵyn yn rhy ddibwys i gyfiawnhau camau gweithredu pellach; 
- os ymddengys fod y gŵyn yn gŵyn faleisus, yn gŵyn a gymhellwyd gan wleidyddiaeth neu’n 

gŵyn ‘dant am ddant’; 
- os ymddengys fod yr achwynydd yn cyflwyno cwynion blinderus, parhaus neu gyson; os nodir 

hynny gan swyddog neu aelod bydd y Swyddog Monitro yn cyfeirio’r achos at y Prif 
Weithredwr neu’r Pwyllgor Safonau fel y bo’n briodol. 

B5 Os nad oes digon o wybodaeth wedi’i darparu, bydd y Swyddog Monitro yn gofyn am 
wybodaeth ychwanegol ac am eglurhad ynghylch unrhyw faterion, a bydd yn nodi’r dyddiad 
olaf ar gyfer darparu’r wybodaeth honno. Os na chaiff gwybodaeth ei darparu erbyn y dyddiad 
a nodwyd, bydd y Swyddog Monitro yn gwrthod y gŵyn.  

B6 Bydd y Swyddog Monitro yn gwrthod cwyn, a bydd yr achwynydd yn cael gwybod y dylai 
gyfeirio’r mater at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu’r heddlu, os yw’r 
gŵyn mor ddifrifol (boed yn weithred unigol neu’n weithred ailadroddus) fel ei bod yn ofynnol 
adrodd ynghylch y mater wrth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu’r heddlu. 
Fel arall, gall y Swyddog Monitro gyfeirio’r mater at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru neu’r heddlu.
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C. Cam 2 – Asesiad cychwynnol o’r gŵyn 

Cam 
gweithredu

Penderfynu ar y dull priodol y bydd yr Awdurdod yn ei ddefnyddio 
i ddatrys y gŵyn dan y protocol

Penderfynydd Y Swyddog Monitro (gan ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor 
Safonau)

Arweiniad

C1 Bydd copi o’r gŵyn yn cael ei anfon at yr aelod sy’n destun cwyn er mwyn cael sylwadau 
ysgrifenedig ganddo. Bydd yr aelod sy’n destun cwyn yn cael cyfle i gyflwyno unrhyw 
wybodaeth/tystiolaeth ychwanegol i ategu ei sylwadau. Gall y wybodaeth/tystiolaeth dan sylw 
gynnwys datganiadau ysgrifenedig gan dystion. Bydd y Swyddog Monitro yn nodi’r terfyn amser 
gofynnol ar gyfer cael ymateb gan yr aelod sy’n destun cwyn.

C2 At hynny, bydd y Swyddog Monitro yn penderfynu pa wybodaeth ychwanegol syml y gellid ei 
chael neu ba ymchwiliadau syml y gellid eu cyflawni yn ystod y cam hwn. Gallai hynny gynnwys 
gwirio agendâu a chofnodion ategol cyfarfodydd, gwirio gwybodaeth ar wefannau, gwirio 
negeseuon ebost ac ati neu gael sgyrsiau â swyddogion, a fydd yn cynorthwyo proses yr 
asesiad cychwynnol. Ni fwriedir i’r gwaith hwn fod yn gynhwysfawr; bwriedir yn hytrach iddo 
fod yn waith mwy anffurfiol sy’n cymryd bach iawn o amser ac sy’n defnyddio bach iawn o 
adnoddau.

C3 Bydd y Swyddog Monitro yn ceisio cwblhau asesiad o’r dull priodol o ddatrys y gŵyn, cyn pen 
25 diwrnod gwaith ar ôl i’r gŵyn gael ei derbyn. Y Swyddog Monitro fydd yn gwneud 
penderfyniad ynghylch y gŵyn ond bydd yn ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor Safonau (‘y 
Cadeirydd’). Bydd y Swyddog Monitro yn penderfynu ar un o’r pedwar canlyniad canlynol: 

 
- ni fydd unrhyw gamau gweithredu pellach yn cael eu cymryd; 
- bydd y mater yn cael ei ddatrys yn anffurfiol;
- bydd y mater yn cael ei gyfeirio at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu’r 

heddlu os amheuir bod camymddwyn difrifol wedi digwydd neu bod trosedd wedi’i 
chyflawni; 

- bydd y gŵyn yn cael ei chyfeirio at y Pwyllgor Safonau (gydag ymchwiliad pellach neu heb 
ymchwiliad pellach gan y Swyddog Monitro neu ymchwilydd). 
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D. Cam 3A – Dim camau gweithredu pellach 

Cam 
gweithredu

Cyflawni pob cam gweithredu er mwyn cwblhau ‘Dim camau 
gweithredu pellach’ 

Penderfynydd Y Swyddog Monitro (gan ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor 
Safonau)

Arweiniad

D1 Bydd yr aelod sy’n destun cwyn a’r achwynydd yn cael gwybod am ganlyniad yr asesiad 
cychwynnol. Nid oes hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad. Os bydd yr achwynydd yn 
anghytuno â’r canlyniad hwn, gall benderfynu cyflwyno ei gŵyn i Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (ac mewn rhai amgylchiadau gellir ei gynghori i wneud hynny).

D2 Mae’n bosibl mai ‘Dim camau gweithredu pellach’ fydd y penderfyniad os yw’r Swyddog 
Monitro wedi penderfynu y gallai fod yna sylwedd i’r gŵyn ond (i) bod yr aelod sy’n destun 
cwyn eisoes wedi cymryd y cam gweithredu sy’n cyfateb i’r gosb briodol ym marn y Swyddog 
Monitro (er enghraifft, mae wedi ymddiheuro’n barod) (ii) nad oes digon o wybodaeth i 
gadarnhau a oes tystiolaeth uniongyrchol ar gael i brofi bod yr aelod wedi gweithredu’n groes 
i’r Cod Ymddygiad mewn gwirionedd, neu (iii) nad oes unrhyw fudd cyhoeddus mewn mynd 
â’r gŵyn ymhellach.

D3 Bydd gan y Swyddog Monitro ddisgresiwn eang i benderfynu a ddylai cwyn gael ei hystyried o 
safbwynt budd cyhoeddus. Dyma’r ffactorau y bydd y Swyddog Monitro yn eu hystyried:

(i) Difrifoldeb posibl y weithred honedig o weithredu’n groes i’r Cod Ymddygiad;
(ii) A oedd yr aelod yn ceisio budd personol iddo’i hun neu unigolyn arall ar draul y 

cyhoedd; 
(iii) A gafodd swydd o ymddiriedaeth neu unrhyw awdurdod eu camddefnyddio ac a 

achoswyd niwed i unigolyn;
(iv) A gafodd y weithred honedig o weithredu’n groes i’r Cod Ymddygiad ei chymell gan 

unrhyw ffurf ar wahaniaethu yn erbyn tarddiad ethnig neu genedlaethol, rhywedd, 
anabledd, oedran, crefydd neu gred neu gyfeiriadedd rhywiol y dioddefwr, neu’i 
hunaniaeth o ran rhywedd; 

(v) A oes tystiolaeth o ymddygiad tebyg blaenorol ar ran yr aelod (hyd yn oed os 
penderfynwyd nad oedd angen cymryd unrhyw gamau gweithredu pellach);

(vi) A oes angen ymchwiliad neu a oes angen cyfeirio’r achos at y Pwyllgor Safonau er 
mwyn cynnal ymddiriedaeth y cyhoedd yn aelodau etholedig yr Awdurdod;

(i) A yw ymchwilio neu gyfeirio’r achos at y Pwyllgor Safonau yn ymateb cymesur, hynny 
yw a yw’n debygol y byddai’r honiad bod aelod wedi gweithredu’n groes i’r Cod 
Ymddygiad yn arwain at gosbi’r aelod (o ystyried canlyniadau achosion blaenorol a 
ystyriwyd gan y Pwyllgor Safonau) ac a fyddai’r ffaith bod y Pwyllgor Safonau yn 
defnyddio adnoddau i gyflawni ymchwiliad neu gynnal gwrandawiad yn cael ei ystyried 
yn gam gweithredu eithafol o’i gymharu ag unrhyw gosb debygol.
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E. Cam 3B – Datrys y gŵyn yn anffurfiol

Cam 
gweithredu

Cyflawni pob cam gweithredu er mwyn cwblhau ‘Datrys y gŵyn yn 
anffurfiol’

Penderfynydd Y Swyddog Monitro (gan ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor 
Safonau)

Arweiniad

E1 Gall y Swyddog Monitro benderfynu bod modd datrys y gŵyn yn anffurfiol drwy gamau 
gweithredu gan yr aelod sy’n destun cwyn, os yw’r Swyddog Monitro o’r farn bod yr aelod 
sy’n destun cwyn ar fai ond bod modd unioni’r bai drwy gymryd camau gweithredu pellach. 
Mae’r camau gweithredu posibl y bydd y Swyddog Monitro yn penderfynu arnynt yn 
ddiddiwedd, a byddant yn briodol i natur y gŵyn. Mae camau gweithredu o’r fath yn cynnwys:

- yr aelod sy’n destun cwyn yn rhoi llythyr o ymddiheuriad i’r achwynydd;
- yr aelod sy’n destun cwyn yn cael hyfforddiant; 
- yr aelod sy’n destun cwyn yn cyfarfod â’r achwynydd a’r Swyddog Monitro er mwyn i’r aelod 

wrando ar yr achwynydd a deall y rhesymau dros y gŵyn. 

E2 Ni fydd ‘Datrys y gŵyn yn anffurfiol’ yn cael ei gynnig oni bai bod y Swyddog Monitro o’r farn 
ei fod yn gam priodol (er enghraifft, pan gafwyd achos technegol neu gymharol ddibwys o 
weithredu’n groes i’r Cod Ymddygiad neu achos y gellir ei liniaru gan gamau gweithredu) ac, 
yn dibynnu ar y cam gweithredu, bod yr aelod sy’n destun cwyn a’r achwynydd yn cytuno i 
gymryd rhan. 

E3 Os yw’r aelod sy’n destun cwyn wedi cwblhau’r camau gweithredu neu’r canlyniadau wrth 
fodd y Swyddog Monitro, bydd y Swyddog Monitro yn barnu bod y mater wedi’i ddatrys ac ni 
fydd unrhyw gamau gweithredu pellach yn cael eu cymryd.

     
E4 Os penderfynir bod cam gweithredu arall yn briodol a bod yr aelod sy’n destun cwyn yn 

gwrthod cydymffurfio, bydd y mater yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Safonau.

E5 Os penderfynir bod cam gweithredu arall yn briodol a bod yr achwynydd yn gwrthod 
cydymffurfio â’r cam gweithredu neu’n gwrthod derbyn bod y cam gweithredu’n briodol, 
ni chaiff unrhyw gamau gweithredu pellach eu cymryd. Os bydd yr achwynydd yn dal yn 
anhapus, bydd yn cael gwybod gan y Swyddog Monitro y dylai gyfeirio’r mater at 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  
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F.  Cam 3C – Cyfeirio’r mater at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
neu’r heddlu 

Cam 
gweithredu

Cyflawni pob cam gweithredu er mwyn cwblhau ‘Cyfeirio’r mater 
at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu’r heddlu’

Penderfynydd Y Swyddog Monitro (gan ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor 
Safonau)

Arweiniad

F1 Os, yn dilyn asesiad cychwynnol Cam 2, bydd y Swyddog Monitro yn penderfynu y dylai’r 
mater gael ei gyfeirio at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu’r heddlu, 
bydd yr aelod sy’n destun cwyn a’r achwynydd yn cael gwybod.

 

F2 Bydd y Swyddog Monitro yn rhoi i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu’r 
heddlu unrhyw dystiolaeth berthnasol yn ymwneud â’r honiadau a ddaeth i law, sy’n datgelu 
ymddygiad a allai fod yn gamymddwyn difrifol neu’n drosedd, boed dan ddarpariaethau 
Deddf Llywodraeth Leol 2000 ar gyfer safonau moesegol, neu fel arall. 

 

F3 Rhoddir y gorau dros dro i ddilyn y protocol nes y bydd Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru neu’r heddlu wedi cwblhau eu hymchwiliadau nhw, a bydd y cadarnhad 
a gafwyd bod y mater wedi’i gwblhau (gan gynnwys unrhyw wybodaeth neu 
gyfarwyddiadau a gafwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu’r 
heddlu) yn cael eu cyfeirio at y Pwyllgor Safonau.

 

G. Cam 3D – Cyfeirio’r gŵyn at y Pwyllgor Safonau 

Cam 
gweithredu

Cyflawni pob cam gweithredu er mwyn ‘Cyfeirio’r gŵyn at y 
Pwyllgor Safonau’ 

Penderfynydd Y Swyddog Monitro (gan ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor 
Safonau)

Arweiniad

G1 Os, yn dilyn asesiad cychwynnol Cam 2, bydd y Swyddog Monitro yn penderfynu y gallai’r 
honiadau, pe baent yn cael eu cadarnhau, fod yn gyfystyr â gweithredu’n groes i’r Cod 
Ymddygiad, dylai’r mater gael ei gyfeirio at y Pwyllgor Safonau. 
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G2 Bydd y Swyddog Monitro, gan ymgynghori â’r Cadeirydd, yn penderfynu ar yr ymchwiliad 
angenrheidiol sy’n ofynnol er mwyn gwirio’r honiadau. Bydd y Swyddog Monitro yn 
cynnal yr ymchwiliad neu’n peri bod yr ymchwiliad yn cael ei gynnal. 

 

G4 Pan fydd yr ymchwiliad wedi’i gwblhau, bydd y Swyddog Monitro yn galw cyfarfod o’r 
Pwyllgor Safonau gan roi o leiaf 20 diwrnod gwaith o rybudd i’r achwynydd a’r aelod sy’n 
destun cwyn.

   

H. Cam 4 – Trefnu cyfarfod y Pwyllgor Safonau 

Cam 
gweithredu

Trefnu cyfarfod y Pwyllgor Safonau 

Penderfynydd Y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd  

Arweiniad

H1 Oni phenderfynir fel arall dan baragraff I2, bydd unrhyw faterion a gaiff eu hystyried gan y 
Pwyllgor Safonau dan y protocol hwn yn esempt dan Atodlen 12A Deddf Llywodraeth 
Leol 1972 a bydd y wasg, y cyhoedd a’r aelodau hynny nad ydynt yn aelodau sy’n destun 
cwyn, yn dystion neu’n aelodau o’r Pwyllgor Safonau yn cael eu heithrio o’r cyfarfod. 

H2 O leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y cyfarfod, bydd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd 
yn dosbarthu’r gwaith papur ar gyfer y Pwyllgor Safonau. Bydd y gwaith papur yn cael ei 
anfon at bob un o aelodau’r Pwyllgor Safonau ac at yr aelod sy’n destun cwyn, yr 
achwynydd a’r Swyddog Monitro. Bydd y gwaith papur yn cynnwys yr agenda ar gyfer 
cyfarfod y Pwyllgor, copi o unrhyw adroddiad gan ymchwilydd (y Swyddog Monitro neu 
drydydd parti) a chopïau o unrhyw ddatganiadau ysgrifenedig.  

H3 Ni fydd yr adroddiad yn cynnwys unrhyw argymhelliad ond gall roi arweiniad ynghylch 
penderfyniadau neu’r gyfraith yng nghyswllt materion tebyg. Bydd yr adroddiad yn egluro’r 
honiadau, yr achos yr adroddwyd yn ei gylch o weithredu’n groes i’r Cod, a’r 
penderfyniad sy’n ofynnol gan y Pwyllgor. 

H4 Bydd cyfarfod y Pwyllgor Safonau yn cael ei gynnal cyn gynted ag y bo’n ymarferol bosibl 
ar ôl i’r agenda gael ei dosbarthu, a chyn pen 10 diwrnod gwaith fan bellaf ar ôl i’r agenda 
gael ei dosbarthu. Bydd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd yn trefnu amser a 
dyddiad i’r Pwyllgor Safonau gyfarfod ac ystyried y mater.  

 
H5 O leiaf 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad cyfarfod y Pwyllgor Safonau, bydd y Rheolwr 

Gwasanaethau Democrataidd yn hysbysu’r aelod sy’n destun cwyn, yr achwynydd ac 
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unrhyw dystion perthnasol ynghylch dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfod ac ynghylch 
aelodaeth y Pwyllgor Safonau lle bydd y mater yn cael ei ystyried.  

 
H6 Bydd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd yn gofyn am i unrhyw gopïau o unrhyw 

ddogfennau gael eu cadw’n gyfrinachol, a bydd pob un o aelodau a swyddogion yr 
Awdurdod yn parchu cyfrinachedd y copïau hynny. Os na fydd trydydd parti’n 
cydymffurfio ag unrhyw gais i barchu cyfrinachedd, bydd y Swyddog Monitro yn rhoi 
gwybod i’r partïon am yr hawl bellach i ddatgelu gwybodaeth yng nghyswllt y gwaith 
papur.    

 
H7 Bydd yr holl waith papur sy’n gysylltiedig â chyfarfod y Pwyllgor Safonau yn rhwym wrth 

Reolau Gweithdrefnol yr Awdurdod ar gyfer Mynediad at Wybodaeth, ar wahân i’r ffaith 
na fydd unrhyw un o aelodau eraill yr Awdurdod yn cael yr agenda.

H8 Bydd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd yn gwneud pob ymdrech resymol i drefnu 
dyddiad sy’n gyfleus i’r Pwyllgor Safonau, yr aelod sy’n destun cwyn, yr achwynydd a’r 
Swyddog Monitro, ond os na fydd yr aelod sy’n destun cwyn neu’r achwynydd yn gallu 
mynychu cyfarfod cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad y mae’r Rheolwr 
Gwasanaethau Democrataidd yn bwriadu dosbarthu’r agenda bydd y cyfarfod yn mynd yn 
ei flaen hebddynt. 

H9 Pan fydd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd wedi pennu dyddiad y cyfarfod, ac os 
bydd yr aelod sy’n destun cwyn, yr achwynydd neu unrhyw dystion yn methu â’i fynychu 
(neu’n rhoi gwybod na fyddant yn ei fynychu), bydd y cyfarfod yn mynd yn ei flaen 
hebddynt.  

 

I. Cam 5 – Cyfarfod y Pwyllgor Safonau 

Cam 
gweithredu

Cynnal cyfarfod y Pwyllgor Safonau a phenderfynu ar ganlyniad y 
gŵyn 

Penderfynydd Y Pwyllgor Safonau (gan ymgynghori â’r Swyddog Monitro)

Arweiniad

I1 Presenoldeb yr aelod sy’n destun cwyn a’r achwynydd 
 

I1.1 Gall yr aelod sy’n destun cwyn gael cwmni un aelod sy’n gydweithiwr iddo yn y cyfarfod. Gall 
swyddog gael cwmni un swyddog sy’n gydweithiwr iddo. Gall unrhyw drydydd parti gael 
cwmni un cydweithiwr. Bydd pawb yn mynychu’r cyfarfod ar eu traul eu hunain. Ni fydd yr 
agenda’n cael ei hanfon at y sawl sy’n dod yn gwmni i’r amryw bartïon.
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I1.2 Rhaid i unrhyw bartïon sy’n dewis dod â chwmni gyda nhw i’r cyfarfod roi gwybod i’r Rheolwr 
Gwasanaethau Democrataidd am eu bwriad i wneud hynny, a rhaid iddynt nodi pwy fydd y 
cwmni hwnnw o leiaf dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod.

I1.3 Os nad yw’r aelod sy’n destun cwyn neu’r achwynydd yn bresennol, ac oni bai bod y Pwyllgor 
yn fodlon bod ganddo reswm digonol dros fethu â mynychu, bydd cyfarfod y Pwyllgor yn mynd 
yn ei flaen hebddynt. Os bydd cyfarfod y Pwyllgor yn mynd yn ei flaen hebddynt, bydd y 
weithdrefn ar gyfer y cyfarfod yn cael ei haddasu yn ôl yr angen.
 

I2 Trefn busnes 
 

Bydd trefn busnes y cyfarfod fel a ganlyn: 
 

I2.1 ethol unigolyn i gadeirio os nad yw’r Cadeirydd neu’r Is-gadeirydd yn bresennol;
I2.2 derbyn ymddiheuriadau am fethu â mynychu’r cyfarfod;
I2.3 derbyn unrhyw Ddatganiadau o Fuddiant gan yr aelodau;
I2.4 ystyried a ddylid gohirio’r cyfarfod neu fwrw ymlaen ag ef os yw’r aelod sy’n destun cwyn 

neu’r achwynydd yn absennol;  
I2.5 cyflwyno’r Pwyllgor, y Swyddog Monitro (neu’i gynrychiolydd), yr ymchwilydd annibynnol (os 

rhoddwyd cyfarwyddyd i ymchwilydd o’r fath), y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (neu’i 
gynrychiolydd), yr aelod sy’n destun cwyn, yr achwynydd ac unrhyw dystion eraill sy’n 
bresennol;

I2.6 clywed unrhyw sylwadau gan y Swyddog Monitro (neu’i gynrychiolydd) a/neu’r aelod sy’n 
destun cwyn ynghylch y rhesymau pam na ddylai’r Pwyllgor eithrio’r wasg a’r cyhoedd, a 
phenderfynu a ddylid eithrio’r wasg a’r cyhoedd ai peidio. Os bydd y Pwyllgor yn penderfynu 
na fydd yn eithrio’r wasg a’r cyhoedd, bydd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ar y 
pwynt hwnnw’n darparu copïau o’r agenda ac o adroddiadau i unrhyw aelodau o’r wasg a’r 
cyhoedd sy’n bresennol; 

I2.7 y Pwyllgor yn penderfynu a oes angen i bob un o’r tystion fynychu er mwyn rhoi tystiolaeth 
lafar, ac yn penderfynu ar amserau mynychu at y diben hwnnw; a    

I2.8 ystyried y cwynion yn y drefn a benderfynir gan y Pwyllgor. 
 

I3 Siarad 
 

I3.1 Bydd y drefn siarad fel a ganlyn:
(i) Bydd y Swyddog Monitro yn cyflwyno’r achwynydd ac (os nad oes ymchwilydd 

annibynnol yn bresennol) yn cyflwyno unrhyw adroddiad 
(ii) Bydd yr ymchwilydd annibynnol (os gofynnwyd iddo ac os yw’n bresennol) yn 

cyflwyno’r adroddiad 
(iii) Bydd yr achwynydd (neu’i gynrychiolydd) yn cyflwyno ei gŵyn 
(iv) Bydd yr achwynydd (neu’i gynrychiolydd) yn galw ei dystion i roi tystiolaeth 
(v) Bydd yr aelod sy’n destun cwyn (neu’i gynrychiolydd) yn cyflwyno ei wrthbrawf i’r 

gŵyn 
(vi) Bydd yr aelod sy’n destun cwyn (neu’i gynrychiolydd) yn galw ei dystion i roi 

tystiolaeth 
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(vii) Bydd yr achwynydd (neu’i gynrychiolydd) yn crynhoi ei gŵyn 
(viii) Bydd yr aelod sy’n destun cwyn (neu’i gynrychiolydd) yn crynhoi ei safbwynt.

I3.2 Yng nghyswllt pob siaradwr ym mharagraff I3.1 bydd Cadeirydd y Pwyllgor yn caniatáu 
cwestiynau, ym mha drefn bynnag sy’n briodol ym marn y Cadeirydd, gan y canlynol:

(i) yr achwynydd (neu’i gynrychiolydd)
(ii) yr aelod sy’n destun cwyn (neu’i gynrychiolydd)
(iii) y Pwyllgor
(iv) y Swyddog Monitro.

I3.3 Bydd y Cadeirydd yn penderfynu ar y drefn, y dull a’r amser sy’n angenrheidiol i’w gwneud 
yn bosibl cynnal y cyfarfod yn drefnus, a’r bwriad fydd sicrhau bod y cyfarfod yn cael ei 
gynnal mewn modd teg yn unol â’r amser a’r adnoddau sydd ar gael. Bydd disgresiwn y 
Cadeirydd yn cynnwys penderfynu:
(i) a oes hawl bellach i ymateb yn ofynnol gan barti;
(ii) a ddylai cwestiynau i’w gilydd gan yr aelod sy’n destun cwyn neu’r achwynydd (neu’u 

cynrychiolwyr) gael eu gofyn yn uniongyrchol gan y naill i’r llall ynteu a ddylai 
cwestiynau priodol gael eu cyfeirio drwy’r Cadeirydd);

(iii) a ddylid cyfyngu nifer y tystion y dylai’r Pwyllgor glywed ganddynt i’r sawl y bernir eu 
bod yn hollbwysig i sylwedd y gŵyn; neu

(iv) pryd y bydd unigolyn yn cael gwrandawiad pellach (neu pryd na fydd yn cael 
gwrandawiad pellach). 

I3.4 Bydd y Pwyllgor yn caniatáu i gynrychiolydd gyflwyno’r achos a gofyn cwestiynau ar ran yr 
aelod sy’n destun cwyn neu’r achwynydd, ond dim ond yr aelod sy’n destun cwyn neu’r 
achwynydd fydd yn ateb unrhyw gwestiynau a ofynnir.  

I3.5 Ar ddiwedd cyflwyniad y siaradwr olaf, bydd y Cadeirydd yn cau’r rhan hon o’r cyfarfod ac 
yn gofyn i’r aelod sy’n destun cwyn, cynrychiolwyr, tystion a’r achwynydd adael y cyfarfod. 
Bydd y Cadeirydd yn rhoi gwybod i’r amryw bartïon y bydd y Pwyllgor yn ymgynnull yn 
breifat gyda’r Swyddog Monitro a’r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd. Yna, yn y 
sesiwn breifat, bydd y Pwyllgor yn penderfynu:

(i) Gohirio’r cyfarfod os oes angen ymchwiliad pellach neu wybodaeth bellach
(ii) Gwneud penderfyniad ar sail y ffeithiau a gyflwynwyd yn y cyfarfod.

I3.6 Bydd y Cadeirydd yn rhoi gwybod i’r amryw bartïon y bydd y Swyddog Monitro yn eu 
hysbysu ynghylch y penderfyniad cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl y cyfarfod (oni ofynnir am 
i’r cyfarfod gael ei ohirio). 

 

I4  Gwneud penderfyniad 
 
I4.1 Yn y sesiwn breifat, bydd y Cadeirydd yn gofyn i’r Swyddog Monitro a gafodd unrhyw fater ei 

godi yn ystod y cyfarfod, na chafodd sylw yn yr adroddiad neu sy’n gofyn am ymchwiliad 
pellach. 
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I4.2 Bydd y Pwyllgor yn penderfynu a ddylid gohirio’r cyfarfod er mwyn galluogi’r Swyddog 
Monitro i ymchwilio i’r mater newydd hwnnw ac adrodd yn ei gylch a/neu er mwyn sicrhau 
presenoldeb tystion yng nghyswllt y mater newydd. 

I4.3 Os na ofynnir am i’r cyfarfod gael ei ohirio, bydd y Swyddog Monitro yn crynhoi’r dystiolaeth 
a gyflwynwyd ynghylch gwadu neu gefnogi’r honiad bod aelod wedi gweithredu’n groes i’r Cod 
Ymddygiad, ac os caiff yr honiad ei gadarnhau bydd y Swyddog Monitro yn nodi’r gosb briodol 
y gellid ei hargymell. 

I4.4 Yna, bydd y Pwyllgor yn gwneud penderfyniad ynghylch a yw’r aelod sy’n destun cwyn wedi 
gweithredu’n groes i’r Cod Ymddygiad perthnasol, a’r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw. 

I4.5 Os yw’r aelod sy’n destun cwyn wedi gweithredu’n groes i’r Cod Ymddygiad, bydd y Pwyllgor 
yn penderfynu wedyn a ddylid:

(i) cyflwyno llythyr o gerydd a pheidio â chymryd unrhyw gamau gweithredu pellach;
(ii) cyflwyno llythyr o gerydd a chyfeirio’r achos at yr Awdurdod Parc Cenedlaethol gydag 

argymhellion neu heb argymhellion ynghylch cosb bellach.

I4.6 Bydd peidio â chymryd unrhyw gamau gweithredu pellach yn briodol os cafwyd achos 
cymharol ddibwys neu ddamweiniol o weithredu’n groes i’r Cod Ymddygiad, neu os yw’r 
aelod wedi dangos i’r Pwyllgor ei fod yn derbyn iddo weithredu’n groes i’r Cod Ymddygiad a’i 
fod yn edifar am hynny, neu os yw’r aelod wedi cyflawni gweithred liniaru (er enghraifft, os yw 
wedi ymddiheuro) cyn bod y Pwyllgor yn gwneud penderfyniad. 

I4.7 Gall y Pwyllgor gyfeirio at benderfyniadau blaenorol y Swyddog Monitro neu’r Pwyllgor wrth 
wneud ei benderfyniad a’i argymhelliad i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol. 

J. Cam 6 – Adrodd ynghylch penderfyniad y Pwyllgor Safonau 

Cam 
gweithredu

Hysbysu’r amryw bartïon a’r Awdurdod Parc Cenedlaethol (lle 
bo’n briodol) ynghylch penderfyniad y Pwyllgor Safonau

Penderfynydd Y Pwyllgor Safonau 

Arweiniad

J1 Cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol (cyn pen 24 awr fel rheol) ar ôl i’r Pwyllgor 
wneud ei benderfyniad ynghylch honiad, bydd y Swyddog Monitro yn cymryd camau 
rhesymol i hysbysu’r aelod sy’n destun cwyn a’r achwynydd ynghylch y penderfyniad yn 
unig.
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J2 Cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol (cyn pen pum diwrnod gwaith fel rheol) ar ôl i’r 
Pwyllgor wneud ei benderfyniad ynghylch honiad, bydd y Swyddog Monitro yn cymryd 
camau rhesymol i gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig ynghylch y penderfyniad a’r rhesymau 
drosto i’r achwynydd a’r aelod sy’n destun cwyn.  

 
J3 Os bydd y Pwyllgor yn penderfynu na chafwyd achos o weithredu’n groes i’r Cod 

Ymddygiad, bydd yr hysbysiad yn datgan bod y Pwyllgor wedi dyfarnu nad oedd yr aelod 
dan sylw a oedd yn destun cwyn wedi methu â chydymffurfio â Chod Ymddygiad yr 
Awdurdod, a bydd yn rhoi ei resymau dros ei ddyfarniad.  

 
J4 Os bydd y Pwyllgor yn penderfynu y cafwyd achos o weithredu’n groes i’r Cod Ymddygiad, 

bydd yr hysbysiad: 
 

(i) yn datgan bod y Pwyllgor wedi dyfarnu bod yr aelod dan sylw a oedd yn destun cwyn 
wedi methu â chydymffurfio â’r Cod Ymddygiad; 

(ii) yn nodi manylion y methiant hwnnw; 
(iii) yn rhoi rhesymau dros y penderfyniad a wnaed gan y Pwyllgor; a 
(iv) yn datgan a fydd cosb ym mharagraff K2 yn cael ei hargymell i’r Awdurdod Parc 

Cenedlaethol. 
   

K. Cam 7 – Yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn penderfynu ar gosbau pellach 

Cam 
gweithredu

Cael cosbau pellach priodol a phenderfynu arnynt 

Penderfynydd Yr Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Arweiniad

K1 Bydd argymhelliad y Pwyllgor yn dod i law’r Awdurdod Parc Cenedlaethol fel eitem esempt 
yng nghyfarfod nesaf yr Awdurdod, dan Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972, a bydd 
y wasg, y cyhoedd a’r aelodau hynny nad ydynt yn aelodau sy’n destun cwyn, yn swyddogion 
perthnasol yn yr Awdurdod neu’n aelodau o’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn cael eu 
heithrio o’r cyfarfod.

K2 Bydd yr argymhellion ynghylch cosb bellach yn cynnwys un neu ragor o’r canlynol (a 
byddant yn cynnwys pa fanylion a therfynau amser bynnag sy’n angenrheidiol ym marn y 
Pwyllgor):

(i) Bydd yr aelod sy’n destun cwyn yn ymddiheuro’n gyhoeddus neu (lle bo modd) yn 
ymgymryd â cham gweithredu er mwyn lliniaru’r gŵyn;

(ii) Bydd yr aelod sy’n destun cwyn yn ymgymryd â hyfforddiant priodol; 
(iii) Bydd yr aelod sy’n destun cwyn yn gorfod rhoi’r gorau i fod yn gynrychiolydd ar gorff 

allanol neu ar unrhyw un o bwyllgorau’r Awdurdod;
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(iv) Bydd yr aelod sy’n destun cwyn yn gorfod rhoi’r gorau i unrhyw rôl neu gyfrifoldeb 
arbennig (er enghraifft rôl Cadeirydd neu Is-gadeirydd pwyllgor); 

(v) Bydd yr Awdurdod yn cyhoeddi penderfyniad y Pwyllgor Safonau yng nghofnodion 
Rhan 1 (ond ni fydd yn cyhoeddi’r rhesymau nac unrhyw wybodaeth bellach); 

(vi) Bydd yr Awdurdod yn cyhoeddi penderfyniad y Pwyllgor Safonau (ond ni fydd yn 
cyhoeddi’r rhesymau nac unrhyw wybodaeth bellach) am gyfnod o hyd at 24 mis ar 
wefan yr Awdurdod;

(vii) Bydd yr Awdurdod yn ysgrifennu at awdurdod penodi’r aelod ac yn gofyn i’r 
awdurdod hwnnw benodi rhywun arall yn lle’r aelod dan sylw;

(viii)Bydd yr Awdurdod yn adrodd ynghylch y mater wrth Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (os yw’r Awdurdod o’r farn y dylai’r gosb fod yn fwy difrifol neu 
os yw’r Awdurdod o’r farn bod ymchwiliad pellach yn ofynnol a’i fod yn ymchwiliad 
mwy eang neu ddyrys na’r hyn y gall yr Awdurdod ei gomisiynu).

  
K3 Bydd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn nodi’r achos o weithredu’n groes i’r Cod 

Ymddygiad ac yn nodi penderfyniad y Pwyllgor, a bydd yn penderfynu a ddylid derbyn yr 
argymhelliad (ynteu a fyddai’n well ganddo gyflwyno ei gosb briodol amgen ei hun o 
baragraff K2). 

K4 Nid oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau, y cosbau neu benderfyniad 
yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, a bydd yr achwynydd yn cael ei gyfeirio at Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru os bydd yn dal yn anfodlon.

K5 Mewn amgylchiadau lle nad yw aelod sy’n destun cwyn yn bodloni telerau’r gosb neu’n 
cydymffurfio â nhw, bydd y Swyddog Monitro yn adrodd yn ôl ynghylch y diffyg cydymffurfio 
hwnnw wrth yr Awdurdod Parc Cenedlaethol (oni cheir amgylchiadau lle mae’r Swyddog 
Monitro o’r farn bod yr aelod sy’n destun cwyn wedi gwneud ymdrech resymol i 
gydymffurfio â thelerau’r gosb neu’r gosb amgen lai) a bydd yr Awdurdod yn penderfynu a 
ddylai gyflwyno cosbau pellach o baragraff K2.
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L. Arweiniad cyffredinol 

Ceisiadau am gyfrinachedd 
L1 Er mwyn sicrhau tegwch a chydymffurfio â rheolau cyfiawnder naturiol, mae gan yr 

aelod sy’n destun cwyn hawl i wybod pwy sydd wedi gwneud y gŵyn a beth yw 
sylwedd yr honiad(au) a wnaed yn ei erbyn. 
 

L2 Mae gan achwynyddion yr hawl i ofyn am sicrwydd na fydd yr aelod sy’n destun cwyn yn 
cael gwybod pwy ydyw, a gall y Swyddog Monitro a fydd yn ymgynghori â Chadeirydd y 
Pwyllgor Safonau ddefnyddio ei ddisgresiwn i ganiatáu ceisiadau o’r fath mewn 
amgylchiadau eithriadol. Mae’n annhebygol y bydd y Swyddog Monitro yn fodlon celu 
manylion personol yr achwynydd neu fanylion y gŵyn, oni bai ei fod o’r farn bod rheswm 
da i gredu bod gan yr achwynydd resymau y gellir eu cyfiawnhau dros ddymuno aros yn 
ddienw/gofyn am gyfrinachedd.  
 

L3 Wrth ystyried cais am gyfrinachedd, bydd y Swyddog Monitro yn ystyried y cais ochr yn 
ochr â sylwedd y gŵyn a bydd yn defnyddio’r meini prawf canlynol: 
 
• mae gan yr achwynydd sail resymol i gredu y gallai ddioddef niwed corfforol a achosir 

gan yr aelod(au) y maent yn cyflwyno cwyn yn ei erbyn/eu herbyn (neu gan 
unigolyn sy’n gysylltiedig â’r aelod(au)) neu y gallai gael ei erlid neu ddioddef 
aflonyddwch o’u herwydd; 

• mae gan yr achwynydd sail resymol i gredu y gallai gael ei drin yn llai ffafriol gan yr 
Awdurdod, oherwydd pwy yw’r aelod sy’n destun cwyn a/neu oherwydd statws 
uchel y sawl dan sylw, yng nghyswllt unrhyw ddarpariaeth bresennol sydd gan yr 
Awdurdod o ran gwasanaeth neu yng nghyswllt unrhyw dendr/contract a allai fod 
gan yr achwynydd â’r Awdurdod neu y gallai’r achwynydd fod ar fin ei gyflwyno i’r 
Awdurdod. 

  
L4 Wrth ystyried cais am gyfrinachedd ar sail y meini prawf hyn, bydd y Swyddog Monitro 

hefyd: 
 

• yn pwyso a mesur y cais am gyfrinachedd yn erbyn sylwedd y gŵyn; 
• yn ystyried a yw’n bosibl ymchwilio i’r gŵyn heb fod yr aelod sy’n destun cwyn yn 

gwybod pwy yw'r achwynydd, o gofio’r angen am ymchwiliad cywir. 
 

L5 Os bydd y Swyddog Monitro gan ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor Safonau yn 
penderfynu gwrthod cais am gyfrinachedd, gall benderfynu cynnig cyfle i’r achwynydd dynnu 
ei gŵyn yn ôl. Wrth benderfynu a ddylid caniatáu i gŵyn gael ei thynnu’n ôl, rhaid i’r 
Swyddog Monitro ystyried a yw’r budd cyhoeddus o fwrw ymlaen ag ymchwiliad yn drech na 
dymuniad yr achwynydd i sicrhau nad yw’r aelod sy’n destun cwyn yn gwybod pwy ydyw.
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Amrywio cwyn a thynnu cwyn yn ôl 
L6 Ni chaniateir i’r achwynydd ychwanegu at ei gŵyn, ei thynnu’n ôl na’i hamrywio ar ôl i’r 

Swyddog Monitro gwblhau Cam 2. 

L7 Mewn amgylchiadau eithriadol (er enghraifft, pe bai gwrthod ychwanegiad neu 
amrywiad yn arwain at ail gŵyn neu gŵyn a ailadroddir) bydd y Swyddog Monitro gan 
ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor Safonau yn caniatáu ychwanegiad neu amrywiad, 
ar yr amod nad yw’r ychwanegiad neu’r amrywiad yn atal yn annheg yr aelod sy’n 
destun cwyn rhag ateb y gŵyn, neu’n achosi unrhyw oedi, cymhlethdod neu straen 
gormodol i’r broses.

L8 Ni fydd yr Awdurdod yn derbyn unrhyw gais i dynnu’r gŵyn yn ôl, oni bai bod yr aelod 
sy’n destun cwyn a’r Swyddog Monitro (gan ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor 
Safonau) yn cytuno. 

Cyfrinachedd y broses 
L9 Bydd yr aelod sy’n destun cwyn a’r swyddogion yn cadw pob mater yn gyfrinachol, a 

dim ond fel sy’n angenrheidiol er mwyn bwrw ymlaen neu amddiffyn fel y bo’n briodol 
y byddant yn datgelu unrhyw wybodaeth (gan gynnwys bodolaeth unrhyw gŵyn).   

L10 Mae’r partïon yn cydnabod na all yr Awdurdod atal unrhyw drydydd partïon rhag 
datgelu bodolaeth cwyn, y ffaith bod y protocol yn cael ei ddefnyddio, neu unrhyw 
ddogfennau a gyflwynir i’r parti oherwydd un o ofynion y protocol.   

Safon tystiolaeth
L11 Bydd penderfynydd dan y protocol hwn yn rhoi pwys ar dystiolaeth, ac yn rhoi 

ystyriaeth i dystiolaeth, nid yn unig ar sail ei chynnwys ond hefyd ar sail y modd y caiff 
ei chyflwyno. 

L12 Bydd penderfynydd yn rhoi’r pwys mwyaf ar dystiolaeth uniongyrchol gan dystion, sydd 
wedi’i chwestiynu a’i harchwilio, a bydd yn rhoi’r ystyriaeth fwyaf i dystiolaeth o’r fath. 
Bydd llai o bwys (yn unol â phenderfyniad y penderfynydd) yn cael ei roi ar dystiolaeth 
a gyflwynir mewn modd arall (er enghraifft, mewn datganiadau ysgrifenedig yn unig, 
tystiolaeth ail law).  

L13 Bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud ar sail sifil yn ymwneud â’r hyn sy’n debygol. 

Yswiriant a chostau 
L14 Bydd yr achwynydd a’r aelod sy’n destun cwyn yn talu unrhyw gostau yr eir iddynt yn 

unol â gofynion y protocol hwn.  



18

L15 Ni chaiff yr aelod sy’n destun cwyn (neu’r aelod sy’n achwynydd) eu hindemnio gan yr 
Awdurdod dan Orchymyn Awdurdodau Lleol (Indemniadau ar gyfer Aelodau a 
Swyddogion) 2004 neu unrhyw yswiriant indemniti a geir dan y Gorchymyn hwnnw.

Achosion parhaus a difrifol o weithredu’n groes i’r Cod Ymddygiad 
L14 Ni fydd achosion parhaus, ailadroddus neu ddifrifol o weithredu’n groes i’r Cod 

Ymddygiad yn cael eu hystyried dan y protocol hwn, a bydd y Swyddog Monitro yn 
cynghori’r achwynydd i gyfeirio’r mater at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru.

Ymddygiad
L15 Bydd y swyddogion a’r aelodau yn cydymffurfio â’u Codau Ymddygiad perthnasol ac â 

cheisiadau’r Swyddog Monitro, y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd a’r Pwyllgor 
Safonau.

L16 Ni fydd y Swyddog Monitro na’r Pwyllgor Safonau yn goddef unrhyw ymddygiad 
amhriodol tra bydd y protocol yn cael ei roi ar waith, nac yn ystod unrhyw gyfarfod. 
Os profir ymddygiad amhriodol, bydd y Swyddog Monitro neu’r Pwyllgor Safonau yn 
parhau i roi’r protocol ar waith heb gynnwys ymhellach y  parti sy’n ymddwyn yn 
amhriodol. 

Diweddariadau o fewn yr Awdurdod 
L17 Mae’r partïon sy’n ymwneud â’r protocol hwn yn cytuno ac yn cydnabod y bydd y 

Swyddog Monitro yn rhoi diweddariadau i Gadeirydd a Phrif Weithredwr yr 
Awdurdod fel y bo angen ynghylch statws, manylion a natur unrhyw gŵyn a gaiff ei 
hystyried dan y protocol hwn.

L18 Mae’r partïon sy’n ymwneud â’r protocol hwn yn cytuno ac yn cydnabod y bydd y 
Swyddog Monitro, os un o swyddogion yr Awdurdod yw’r achwynydd, yn rhoi 
diweddariadau i’r Cyfarwyddwr perthnasol (neu ba uwch-swyddog amgen bynnag y 
bydd y Cyfarwyddwr yn ei benodi).

L19 Adroddir ynghylch y defnydd a wneir o’r protocol hwn, ac ynghylch y penderfyniadau 
neu’r canlyniadau, mewn fformat dienw wrth y Pwyllgor Safonau yn flynyddol ar ffurf 
dogfen gyhoeddus.

Cwynion gan swyddogion 
L20 Mae’r Awdurdod yn gweithredu gweithdrefn cwynion cyflogaeth yng nghyswllt cwynion 

gan swyddogion, sy’n cydymffurfio â Chod Ymarfer ACAS. Bydd unrhyw gŵyn 
gyflogaeth yn erbyn aelod yn cael ei hystyried dan y protocol hwn. 

L21 Bydd gan swyddog hawl i apelio yn erbyn penderfyniad cychwynnol y Swyddog Monitro 
yng Ngham 3. Bydd yr apêl yn cael ei hystyried gan y Pwyllgor Safonau yn unol â 
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darpariaethau Cam 5. Ni fydd unrhyw hawl bellach i apelio yn erbyn penderfyniad 
cychwynnol y Swyddog Monitro yng Ngham 3.

L22 Bydd gan swyddog hawl i apelio yn erbyn penderfyniad cychwynnol y Pwyllgor Safonau 
yng Ngham 5. Bydd yr apêl yn cael ei hystyried gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol 
gan ddefnyddio’r prosesau yng Ngham 4 i Gam 7.

L23 Mewn apêl bydd y Pwyllgor Safonau neu’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn 
penderfynu:
i. y dylid cadarnhau’r penderfyniad gwreiddiol; neu
ii. y dylid ei ddisodli â’i benderfyniad ef.

Yn achos yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, os bydd ei benderfyniad newydd yn nodi 
bod cosbau’n briodol, bydd y cosbau hynny’n cael eu cyflwyno yn yr un cyfarfod.

L24 Gall swyddog apelio yn erbyn canlyniad y gŵyn fel uchod ond ni all apelio yn erbyn y 
cosbau a gyflwynir yng Ngham 7. 

Cyhoeddusrwydd a phenderfyniadau blaenorol 
L24 Bydd yr Awdurdod yn cadw cofnod o’r holl benderfyniadau a wneir dan y protocol 

hwn nes yr adeg pan na fydd yr aelod a oedd yn destun cwyn yn aelod mwyach o’r 
Awdurdod. 

L25 Gall penderfynydd ystyried penderfyniadau blaenorol wrth benderfynu ar lwybr neu 
ddull priodol ar gyfer datrys anghydfod neu wrth benderfynu pa gosb sy’n briodol. Bydd 
y penderfynydd yn rhoi rhesymau ynghylch pam y cafodd penderfyniad blaenorol ei 
ystyried ai peidio. 

L26 Oni bai bod yr aelod a oedd yn destun cwyn yn gofyn fel arall, ni fydd yr Awdurdod yn 
cyhoeddi penderfyniadau oni ddarperir ar gyfer hynny ym mharagraffau K2 ac L19.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
L27 Ni fydd dim yn y protocol hwn yn atal achwynydd rhag cyfeirio mater at Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Os caiff mater ei gyfeirio ato, ni fydd unrhyw gamau 
gweithredu pellach yn cael eu cymryd dan y protocol hwn.

Newidiadau i’r protocol hwn
L28 Dan Benderfyniad yr Awdurdod Parc Cenedlaethol dyddiedig 29 Hydref 2019, caiff y 

Swyddog Monitro ei awdurdodi i newid yr adrannau ‘Arweiniad’ yn y protocol hwn gan 
ymgynghori â Chadeiryddion is-bwyllgor priodol yr Awdurdod, os oes angen cyflwyno 
gwelliannau ac esboniadau. Ar hyn o bryd, yr is-bwyllgor priodol yw’r Gweithgor 
Llywodraethu a Datblygu Aelodau.
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L29 At hynny, gall y Swyddog Monitro wneud newidiadau golygyddol fel y bo’n briodol er 
mwyn sicrhau bod y protocol yn gyson â phrotocolau eraill yr Awdurdod neu unrhyw 
benderfyniad a wneir gan yr Awdurdod a sicrhau ei fod yn gyfredol ac yn ddealladwy.

L30 Bydd aelodau’r Awdurdod yn cael gwybod am unrhyw newidiadau a wneir dan baragraff L28, 
ynghyd â’r rhesymau dros y newidiadau.
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M – Rheoli fersiynau a gwneud newidiadau

Fersiwn Dyddiad Awdurdod Newidiadau Dyddiad 
adolygu 
nesaf

1.0 29/10/19 Yr Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 

Fersiwn newydd o’r 
Protocol Datrys 
Anghydfodau’n Lleol wedi’i 
mabwysiadu yn lle’r fersiwn 
flaenorol a’r weithdrefn ar 
gyfer ymdrin ag achos o 
weithredu’n groes i 
brotocol lleol 

29/10/21
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