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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: 
 

Cabinet  

Dyddiad y cyfarfod: 7 Mehefin 2022 
  
Teitl: Adroddiad ynghylch y Polisi Cyfyngiadau 

Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol  
 

Pwrpas yr adroddiad: Adolygu'r Polisi wedi'i ddiweddaru o ran Cyfyngiadau 
Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet: Y Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet ar gyfer 
Gwasanaethau Tai, Cyfreithiol a Llywodraethu, Pobl a 
Threfniadaeth a Diogelu’r Cyhoedd 

 
Cefndir 
 
Ar 17 Mawrth 2022 roedd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
wedi nodi a chymeradwyo’r newidiadau a gynigiwyd i’r Polisi Cyfyngiadau 
Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol (‘y Polisi’). 
 
Rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor hefyd fod angen diweddaru Cofrestr y Cyngor o 
Swyddi sydd o dan Gyfyngiadau Gwleidyddol a’r Swyddi sy’n Wleidyddol Sensitif, 
ac mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo. Hefyd bydd angen diweddaru Contractau 
Cyflogaeth rhai aelodau o’r staff er mwyn cyfeirio at eu rolau, os ydynt o dan 
gyfyngiadau gwleidyddol/ yn wleidyddol sensitif.  
 
Gweler yr adroddiad yma:  
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2810/Adroddiad%20ynghylch%20y%
20Polisi%20Cyfyngiadau%20Gwleidyddol%20ar%20Weithwyr%20Llywodraeth%2
0Leol.pdf?LLL=1  
 
Y SEFYLLFA BRESENNOL 
 
Mae cwpwl o fân newidiadau wedi’u gwneud wedi hynny i dudalen olaf y Polisi drafft 
arfaethedig, a ddangosir drwy’r offeryn ‘tracio newidiadau’ yn y Polisi diwygiedig 
sydd ynghlwm (yn Atodiad 1):  
1. Tynnu ymaith ‘Ionawr 2022’; a 
2. Mewnosod enwau a manylion cyswllt y Swyddogion Arweiniol Corfforaethol. 
 
Gofynnir i’r Cabinet gymeradwyo’r Polisi diwygiedig (Atodiad 1):  
  

Llesiant  
Cenedlaethau’r  
Dyfodol: 

A wnaed Asesiad Effaith Integredig?  Naddo 
Os naddo, nodwch pam  
 

Crynodeb: Mae’r newidiadau polisi a gynigir yn rhai bach, er 
eglurder neu i gywiro – dim newidiadau o sylwedd/ rhai 
gweithdrefnol. 

 

https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2810/Adroddiad%20ynghylch%20y%20Polisi%20Cyfyngiadau%20Gwleidyddol%20ar%20Weithwyr%20Llywodraeth%20Leol.pdf?LLL=1
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2810/Adroddiad%20ynghylch%20y%20Polisi%20Cyfyngiadau%20Gwleidyddol%20ar%20Weithwyr%20Llywodraeth%20Leol.pdf?LLL=1
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2810/Adroddiad%20ynghylch%20y%20Polisi%20Cyfyngiadau%20Gwleidyddol%20ar%20Weithwyr%20Llywodraeth%20Leol.pdf?LLL=1
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Argymhelliad: Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r Polisi diwygiedig ynghylch 
Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol 
(Atodiad 1). 
 

Rheswm am y 
penderfyniad: 

Er mwyn monitro dyletswyddau deddfwriaethol y Cyngor o ran 
swyddi sydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol/ swyddi sy’n 
wleidyddol sensitif, gan gynnwys y gwaith o gadw Cofrestr y 
Cyngor. 

 
Trosolwg a 
Chraffu: 
 
 
 

Roedd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol y 
Cyngor wedi cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i’r Polisi 
Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol a 
hynny ar 17 Mawrth 2022. 
 

Fframwaith Polisi: Ddim yn berthnasol 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
 

Goblygiadau 
Cyllid a Chaffael: 

Dim 
 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Mae mân newidiadau i'r Polisi yn sicrhau eglurder ac yn dileu 
amwysedd er mwyn sicrhau y cydymffurfir â’r gofynion 
deddfwriaethol.  
 

Goblygiadau 
Staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau 
Eiddo/Asedau: 
 

Dim 

Risg(iau): Os nad yw’r Polisi yn eglur gall fod yn destun her gyfreithiol.  
 

Pwerau Statudol: Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 a Deddf Democratiaeth 
Leol, Datblygu Economaidd ac Adeiladu 2009 
 

Papurau 
Cefndirol: 

Adroddiad i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol  – 17 Mawrth 2022 (ar gael yma: 
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2810/Adroddiad
%20ynghylch%20y%20Polisi%20Cyfyngiadau%20Gwleidydd
ol%20ar%20Weithwyr%20Llywodraeth%20Leol.pdf?LLL=1) 
 

Atodiadau: Atodiad 1 – Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr 
Llywodraeth Leol (drafft)  
 

Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu a Geraint Edwards, Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol: Pobl a Threfniadaeth 
 

Swyddog Adrodd: Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Llywodraethu  
 

Dyddiad: 17 Mai 2022 
 

https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2810/Adroddiad%20ynghylch%20y%20Polisi%20Cyfyngiadau%20Gwleidyddol%20ar%20Weithwyr%20Llywodraeth%20Leol.pdf?LLL=1
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2810/Adroddiad%20ynghylch%20y%20Polisi%20Cyfyngiadau%20Gwleidyddol%20ar%20Weithwyr%20Llywodraeth%20Leol.pdf?LLL=1
https://cyngor.ceredigion.gov.uk/documents/s2810/Adroddiad%20ynghylch%20y%20Polisi%20Cyfyngiadau%20Gwleidyddol%20ar%20Weithwyr%20Llywodraeth%20Leol.pdf?LLL=1
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CYFYNGIADAU GWLEIDYDDOL AR WEITHWYR LLYWODRAETH LEOL  
 
Cyflwyniad  
 
Mae dyletswydd ar Gyngor Sir Ceredigion (‘y Cyngor’) i lunio rhestr o’r swyddi hynny 
o dan gyfyngiadau gwleidyddol, a’i diweddaru’n rheolaidd. 
 
Sefydlwyd cysyniad cyfyngu ar weithgarwch gwleidyddol deiliaid swyddi dynodedig 
penodol er mwyn sicrhau didueddrwydd gwleidyddol gweithwyr llywodraeth leol gan 
Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 (“Deddf 1989”). 
 
Gan ddod i rym ar 12 Ionawr 2010, newidiodd Deddf Democratiaeth Leol, Datblygu 
Economaidd ac Adeiladu 2009 y dull gweithredu er mwyn nodi swyddi o dan 
gyfyngiadau gwleidyddol dan Adran 2 Deddf 1989, gan waredu’r cyfyngiad 
gwleidyddol ar staff trwy gyfeirio at lefel eu cyflog. 
 
O ganlyniad, bu’r Cyngor yn adolygu’r swyddi yr ystyrir eu bod o dan gyfyngiadau 
gwleidyddol er mwyn asesu a sicrhau y dylid eu dosbarthu fel rhai o dan gyfyngiadau 
gwleidyddol gwirioneddol oherwydd y dyletswyddau a gyflawnir ganddynt mewn 
gwirionedd. 
 
Yn ogystal, bu’r Cyngor yn adolygu dyletswyddau swyddi eraill yn y Cyngor er mwyn 
pennu a ddylent gael eu dosbarthu fel swyddi o dan gyfyngiadau gwleidyddol. 
 
Pwy sy’n cael eu heffeithio?  
 
Mae swyddi o dan gyfyngiadau gwleidyddol yn perthyn i ddau gategori bras sef naill 
ai ‘Swyddi penodedig’ (h.y.  mae’r swyddi hyn wedi cael eu henwi yn benodol fel rhai 
o dan gyfyngiadau gwleidyddol yn y ddeddfwriaeth – gweler Categori 1 isod) neu 
‘Swyddi sensitif’ (mae’r ‘swyddi sensitif’ hyn o dan gyfyngiadau gwleidyddol hefyd, ond 
cânt eu diffinio mewn ffordd ehangach – gweler Categori 2 isod) yn Neddf 1989: 
 
Categori 1 – Swyddi Penodedig  
   

a)  Prif Weithredwr (a4 Deddf 1989) (Pennaeth Gwasanaeth Cyflogedig yn 
flaenorol)  

  
b)  y Prif Swyddogion Statudol:  
  

• y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol statudol a elwir ar hyn o bryd 
yn Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Gwasanaethau Gydol Oes Arbenigol 
Porth Cynnal yng Nghyngor Sir Ceredigion (yr ‘Unigolyn Cyfrifol’ hefyd); 
 

• Prif Swyddog Addysg, a elwir yn Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Ysgolion 
a Diwylliant yn y Cyngor; 

 
• Prif Swyddog Cyllid, a elwir yn Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Cyllid a 

Chaffael (a Swyddog A.151) yn y Cyngor; 
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• Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, a elwir yn Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  Gwasanaethau Democrataidd yn y Cyngor;  a 

 
• Swyddog Monitro (a.5 Deddf 1989), a elwir yn Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol – Cyfreithiol a Llywodraethu (a Swyddog Monitro) yn y Cyngor 
 

c)  Prif Swyddogion Anstatudol.  Swyddogion sy’n adrodd i’r Prif Weithredwr 
a/neu Bwyllgorau’r Cyngor heb gynnwys staff cymorth clerigol/ysgrifenyddol) a 
elwir:  

  
Cyfarwyddwyr Corfforaethol  
  
Swyddogion Arweiniol Corfforaethol:  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Ysgolion a Diwylliant  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Porth Cymorth Cynnar  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Cyllid a Chaffael  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Gwasanaethau Democrataidd  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Pobl a Threfniadaeth  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cynnal – Gwasanaethau Gydol 

Oes Arbenigol  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Porth Gofal – Gwasanaethau Ymyrryd 

wedi’u Targedu  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Priffyrdd a Gwasanaethau 

Amgylcheddol  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Yr Economi ac Adfywio  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Cyswllt Cwsmeriaid  
• Swyddog Arweiniol Corfforaethol:  Cyfreithiol a Llywodraethu  

 
 
d)  Swyddogion yn arfer pwerau dirprwyedig, h.y.  unigolion y mae eu swyddi yn 

cael eu nodi gan yr awdurdod am y tro mewn rhestr (a nodir yng Nghyfansoddiad 
y Cyngor) a gaiff ei chynnal yn unol ag a. 100G(2) Deddf Llywodraeth Leol 1972, 
sy’n nodi: 

 
(2)  Bydd prif gyngor yn cadw rhestr — 

(a) yn nodi pwerau’r cyngor y mae modd eu gweithredu, am y tro, gan 
swyddogion y cyngor o bryd i’w gilydd er mwyn canlyn trefniadau a 
wnaethpwyd dan y Ddeddf hon neu unrhyw weithrediad arall ohoni 
er mwyn iddynt gael eu cyflawni gan y swyddogion hynny;  a 

(b) nodi teitl y swyddog y mae pob un o’r pwerau a nodwyd fel hynny yn 
weithredol ar eu cyfer am y tro; 

   
  e)  Cynorthwywyr grwpiau gwleidyddol.  Mae’r holl ddeiliaid swyddi hyn o dan 

gyfyngiadau gwleidyddol heb hawliau apelio i gael eu heithrio i’r Dyfarnwr 
Annibynnol. 

 
Categori 2 – Swyddi 'sensitif’  
  



 

4 
 

Mae swydd sensitif yn swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol hefyd, ac mae’n swydd 
sy’n bodloni un o’r meini prawf canlynol sy’n ymwneud â dyletswyddau, neu’r ddau 
ohonynt: 
 

• Rhoi cyngor yn rheolaidd i’r Cyngor ei hun, i unrhyw Bwyllgor neu Is-Bwyllgor 
o’r Cyngor neu i unrhyw Gydbwyllgor y cynrychiolir y Cyngor arno;  neu pan 
fo’r Cyngor yn gwneud trefniadau gweithredol, i Grŵp Gweithredol y Cyngor;  
i unrhyw Bwyllgor o’r Grŵp Gweithredol hwnnw;  neu i unrhyw Aelod o’r Grŵp 
Gweithredol hwnnw sy’n Aelod o’r Cyngor hefyd. 

 
• Mae hyn yn cynnwys rhoi cyngor o natur nad yw’n ffeithiol a siarad ar ran yr 

awdurdod gyda newyddiadurwyr neu ddarlledwyr yn rheolaidd. 
 
Pan fodlonir un o’r profion uchod, bydd swydd yn dod yn swydd ‘wleidyddol sensitif’, 
beth bynnag fo lefel y cyflog, ac felly, bydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol. 
 
Nid yw ‘rheolaidd’ wedi cael ei ddiffinio, ond yn y cyd-destun hwn, mae’n golygu mwy 
na mynychu i gyflwyno adroddiad ffurfiol i Bwyllgor neu i’r Cabinet (grŵp Gweithredol) 
o bryd i’w gilydd e.e.  mae’n debygol y bydd mynychu mwy nag 1 o bob 3 chyfarfod 
dros gyfnod o 12 mis yn ei gwneud yn swydd gymwys.  Os bydd unrhyw amheuaeth, 
mae’r Dyfarnwr Annibynnol yn awgrymu ei bod yn ddefnyddiol cadw cofnod o: 
 

• sawl gwaith dros y 12 mis blaenorol y mae deiliad y swydd wedi mynychu 
neu ddarparu adroddiad ar gyfer y rhai a restrir uchod, a 

• disgrifiad o gynnwys adroddiad o’r fath gan gynnwys a oedd yn cynnwys 
cyngor neu argymhellion ac a oedd gofyn i ddeiliad y swydd siarad yn y 
cyfarfod. 

 
Mae Penaethiaid, Athrawon a Darlithwyr wedi cael eu heithrio o gyfyngiadau 
gwleidyddol dan a 2 (10) Deddf 1989, ac ni fyddant yn cael eu hystyried yn rhai sy’n 
dal ‘swyddi o dan gyfyngiadau gwleidyddol’ beth bynnag fo eu rôl. 
 
Pa gyfyngiadau a roddir ar weithwyr mewn perthynas â gweithgarwch 
gwleidyddol? 
 
Mae Rheoliadau Swyddogion Llywodraeth Leol (Cyfyngiadau Gwleidyddol) 1990 (SI 
990/851) (‘Rheoliadau 1990’) yn cynnwys nifer o gyfyngiadau gwleidyddol yng 
nghontractau cyflogaeth deiliaid swyddi o dan gyfyngiadau gwleidyddol.  Mae’r 
cyfyngiadau yn berthnasol i Weithwyr y Cyngor bob amser pan fyddant yn cyflawni eu 
penodiadau. 
 
Mae holl Weithwyr y Cyngor, gan gynnwys gweithwyr crefft a llaw, yn cael eu cynnwys 
yng nghwmpas Rheoliadau 1990, gan gynnwys y rhai sy’n cyflawni swyddi rhan-
amser.  Mae Rhannau I a II Rheoliadau 1990 yn effeithio ar Weithwyr o dan 
gyfyngiadau gwleidyddol yn unol ag Adran 2 Deddf 1989. 
 
Gwaharddir Gweithwyr o dan Gyfyngiadau Gwleidyddol o’r canlynol:-   
 
Rhan I – Amodau Penodi a Thelerau Cyflogaeth  
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1.  Cyhoeddi (neu beri, awdurdodi neu ganiatáu i unrhyw un arall gyhoeddi) eu bod 
nhw yn neu’n bwriadu bod yn Ymgeisydd mewn etholiad i fod yn Aelod o:  

  
• Gyngor Sir (awdurdod lleol) o fewn ystyr adran 21(1) neu (2) Deddf 1989  
• Tŷ’r Cyffredin 
• Senedd yr Alban  
• Llywodraeth Cymru 

  
Sylwer o ran ymgeisiaeth ar gyfer Tŷ’r Cyffredin, os bydd Gweithiwr yn rhoi 
rhybudd ysgrifenedig i’r Cyngor eu bod yn dymuno ymddiswyddo oherwydd eu 
bod yn bwriadu cyhoeddi neu beri, awdurdodi neu ganiatáu i unrhyw un arall 
gyhoeddi eu bod yn bwriadu bod yn Ymgeisydd i gael eu hethol i’r corff hwn mewn 
etholiad sydd ar y gweill, terfynir penodiad y Gweithiwr ar unwaith.  Bydd gan y 
Cyngor ddisgresiwn i benderfynu a ddylid ailgyflogi Gweithiwr sy’n ymddiswyddo 
o’u swydd ac sy’n ymladd ac yn colli etholiad wedi hyn. 
 
At ddibenion y paragraff hwn, ystyrir bod etholiad ar y gweill:- 
a) yn achos etholiad cyffredinol, os bydd y dyddiad a gynigir er mwyn diddymu’r 

Senedd cyn yr etholiad hwnnw wedi cael ei gyhoeddi’n swyddogol;  neu 
b) yn achos is-etholiad, os bydd y swydd wag a arweiniodd at yr etholiad hwnnw 

wedi digwydd.  Dylai gweithwyr nodi na wneir taliad yn lle rhybudd dan yr 
amgylchiadau hyn. 

 
2.   Gweithredu fel asiant etholiad, neu is-asiant ar gyfer Ymgeisydd i’w hethol i fod yn 

Aelod o un o’r uchod.  
  
3.  Bod yn Swyddog Plaid Wleidyddol, neu unrhyw Gangen Plaid, neu’n Aelod o 

unrhyw Bwyllgor neu Is-Bwyllgor Plaid neu Gangen, os byddai eu dyletswyddau 
yn debygol o olygu y byddai gofyn iddynt:- 
• gymryd rhan yn rheolaeth gyffredinol y Blaid neu’r Gangen;  neu 
• weithredu ar ran y Blaid neu’r Gangen wrth ddelio gyda phobl ac eithrio 

Aelodau’r Blaid, neu Aelodau Plaid Wleidyddol arall sy’n gysylltiedig â’r Blaid. 
 
4.  Canfasio ar ran Plaid Wleidyddol neu ar ran unigolyn sy’n Ymgeisydd i’w hethol i 

un o’r cyrff y cyfeiriwyd atynt, neu sy’n bwriadu bod yn Ymgeisydd i un o’r rhain. 
 
  
Rhan II – Amodau a Thelerau Ychwanegol  
 
1.  Siarad gyda’r cyhoedd yn gyffredinol, neu i adran o’r cyhoedd gyda’r bwriad amlwg 

o effeithio ar gefnogaeth y cyhoedd ar gyfer Plaid Wleidyddol. 
 
2. (a) cyhoeddi unrhyw waith ysgrifenedig neu artistig y maen nhw wedi ei greu 

(neu y maent yn un o’r awduron), neu unrhyw waith ysgrifenedig neu gasgliad o 
waith artistig y maent wedi bod yn ymwneud â’r gwaith o’i olygu;  neu 

 
   (b)    beri, awdurdodi neu ganiatáu i unrhyw unigolyn arall gyhoeddi gwaith neu 

gasgliad o’r fath os bydd yn ymddangos mai diben y gwaith yw effeithio ar 
gefnogaeth y cyhoedd ar gyfer Plaid Wleidyddol. 
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Sylwer:  Mae hyn yn berthnasol i weithgarwch cyhoeddi i’r cyhoedd yn gyffredinol, 
neu i adran o’r cyhoedd, ac nid yw’n rhagwahardd arddangos poster neu ddogfen 
arall ar eiddo y mae deiliad y swydd yn byw ynddo fel eu hannedd, neu ar gerbyd 
neu wrthrych a ddefnyddir ganddynt.  Nid yw’r cyfyngiadau yn Rhan II y rheoliadau 
yn atal y Gweithiwr rhag ymgymryd â’r gweithgareddau hyn i’r graddau sy’n 
angenrheidiol er mwyn iddynt gyflawni eu dyletswyddau swyddogol yn gywir. 

 
3. Beth fydd yn digwydd os bydd gweithwyr yn diystyru’r cyfyngiadau hyn?  
 
Caiff y cyfyngiadau ar weithgarwch gwleidyddol eu cynnwys yng nghontractau 
cyflogaeth deiliaid swyddi o dan gyfyngiadau gwleidyddol, felly ystyrir bod unrhyw 
achos o dorri’r cyfyngiadau yn drosedd, y rhoddir sylw iddi yn unol â gweithdrefnau 
disgyblu y Cyngor. 
 
4. Y weithdrefn ar gyfer apelio yn erbyn cael eich cynnwys yn rhestr y swyddi 

sensitif.  
 
Gall gweithwyr sy’n cael eu cynnwys yn y rhestrau a luniwyd gan y Cyngor am 
resymau sy’n ymwneud â dyletswyddau apelio yn erbyn y cam o’u cynnwys os ydynt 
yn teimlo na allant ddylanwadu ar bolisi, neu os bydd y Cyngor wedi gweithredu’r meini 
prawf sy’n gysylltiedig â dyletswyddau mewn ffordd anghywir. 
 
5. Rôl y Dyfarnwr Annibynnol  
 
Mae’r Ddeddf yn darparu ar gyfer Dyfarnwr Annibynnol i roi cyngor cyffredinol i 
awdurdodau lleol (e.e.  y Cyngor) ynghylch y defnydd o’r meini prawf ar gyfer cynnwys 
swyddi yn y rhestrau o swyddi gwleidyddol sensitif.  Mae’r Dyfarnwr yn delio gyda 
cheisiadau gan unigolion sy’n gwneud cais i’w swydd gael ei heithrio o’r rhestr swyddi 
o dan gyfyngiadau gwleidyddol hefyd, ac mae wedi cael ei rymuso i roi cyfarwyddyd y 
dylid cynnwys swydd benodol yn rhestr y Cyngor i swyddi o dan gyfyngiadau 
gwleidyddol. 
 
6. Apêl yn erbyn statws o dan gyfyngiadau gwleidyddol  
 
Gofynnir i’r Dyfarnwr Annibynnol am eithriad o gyfyngiadau gwleidyddol.  Mae’r broses 
yn cynnwys Swyddog Monitro y Cyngor yn llofnodi Tystysgrif o Farn sy’n datgan yr 
ystyrir/na ystyrir bod y swydd yn un wleidyddol ansensitif o ran y profion a amlinellwyd 
uchod. 
 
Wrth gyfeirio achos i’r Swyddog Monitro, dylai’r Gweithiwr ddarparu gwybodaeth 
berthnasol i gynorthwyo eu cais i gael eu heithrio, a dylai’r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol perthnasol archwilio manylion a chywirdeb ffeithiol y cais.  Yna, caiff y 
dystysgrif a gwblhawyd, y proffil swydd a’r llythyr cais ei anfon ymlaen gan y Gweithiwr 
i’r Dyfarnwr Annibynnol i’r cyfeiriad canlynol: 
 

Dyfarnwr Annibynnol Awdurdodau Lleol Cymru  
d/o Llywodraeth Cymru, Yr Is-adran Polisi Llywodraeth Leol,  
Parc Cathays  
Caerdydd, CF10 3NQ. 
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7. Penodiadau Newydd  
  
Pan wneir penodiadau newydd i swyddi sy’n cael eu cynnwys yn y categorïau sensitif, 
rhaid i’r llythyr penodi gyfeirio at y ffaith bod y swydd o dan cyfyngiadau gwleidyddol a 
phan fo hynny’n berthnasol, rhaid iddynt fod yn ymwybodol o’r ffaith bod eu swydd o 
dan gyfyngiadau gwleidyddol a’r camau i’w cymryd os ydynt yn dymuno apelio i’r 
Dyfarnwr Annibynnol.  Bydd y Dyfarnwr Annibynnol yn ystyried ceisiadau i gael eu 
heithrio gan bobl sydd wedi cael cynnig swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol, ond ni 
fydd yn derbyn ceisiadau gan y rhai sy’n ystyried gwneud cais am swydd o’r fath. 
 
Pan fydd Gweithiwr wedi cael eu heithrio gan Gyngor arall, ni fydd y penderfyniad hwn 
i’w heithrio yn cael ei drosglwyddo pan gânt eu penodi i swydd yn y Cyngor newydd a 
bydd angen gwneud cais newydd iddynt gael eu heithrio. 
 
8. Cofrestr  
  
Mae dyletswydd ar y Cyngor i gadw rhestr o swyddi a ystyrir yn rhai o dan gyfyngiadau 
gwleidyddol.  Bydd Swyddog Monitro y Cyngor yn cadw’r rhestr, a bydd yn rhaid ei 
hysbysu o unrhyw newidiadau. 
  
9.  Gwybodaeth Bellach  
 
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am gynnwys y tudalennau hyn neu 
ddarpariaethau’r Ddeddf, dylech gysylltu â: 
 
 

• Geraint Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Pobl a Threfniadaeth  
(Geraint.Edwards2@ceredigion.gov.uk)  

• Elin Prysor, Swyddog Monitro/Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Cyfreithiol a Llywodraethu 
(Elin.Prysor@ceredigion.gov.uk)  

Ionawr 2022 
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Cyngor Sir CEREDIGION 
 
ADRODDIAD I’R:  
 

Cabinet 

DYDDIAD:  
 

07.06.2022   

LLEOLIAD:  Hybrid 
 

TEITL:  
 

Adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol ar yr Adroddiad ynghylch y Polisi 
Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth 
Leol 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD:    Rhoi adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol a gynhaliwyd 17 Mawrth 2022 
 

CEFNDIR:   
 
Ystyriodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol adroddiad ynghylch y Polisi 
ar Gyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol.  
 

Croesawyd Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Gwasanaeth Cyfreithiol a 
Llywodraethu i’r cyfarfod i gyflwyno’r adroddiad.  
 
Ar ôl rhoi ystyriaeth i’r mater, cytunodd yr Aelodau argymell bod y Cabinet yn: 
 
 

• cymeradwyo’r newidiadau i’r Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr 
Llywodraeth Leol 

  
er mwyn monitro dyletswyddau deddfwriaethol y Cyngor o ran swyddi sydd o dan gyfyngiadau 
gwleidyddol / swyddi sy’n wleidyddol sensitif gan gynnwys y gwaith o gadw Cofrestr y Cyngor.  
   
 
                                                                                                     Cynghorydd Ivor Williams 

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
 


	Adroddiad ynghylch y Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol
	Atodiad 1 – Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Weithwyr Llywodraeth Leol (drafft)
	Adroddiad Craffu (C)

