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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Moeseg a Safonau 

DYDDIAD: 
 

25 Ionawr 2023 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

TEITL: 
 

Cysoni’r trothwyon ar gyfer rhoddion / lletygarwch ar draws pob 
Awdurdod yng Nghymru 
 

Cefndir 
Mae’r Cod Ymddygiad yn caniatáu i bob Cyngor bennu gwerth penodol ac mae’n rhaid i’r 
Cynghorwyr ddatgan os ydynt wedi cael cynnig unrhyw roddion / lletygarwch sy’n uwch na’r 
gwerth hwnnw (os derbyniwyd y cynnig neu beidio). 
 
Gellir gweld Y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau Cyngor Sir Ceredigion yma: 
https://www.ceredigion.gov.uk/media/2338/code-of-conduct-members-may-2016-welsh.pdf. 
 
Ychydig o flynyddoedd yn ôl cwblhawyd ymarfer i gymharu’r trothwyon gwahanol ymhlith y 
Cynghorau yng Nghymru (er ni ymatebodd pob awdurdod).  
 
Gellir gweld y canlyniadau isod: 
 
 

 
  
Blaenau Gwent - £20 erbyn hyn 

 
Bydd yr Aelodau’n cofio fod yr adroddiad ynghylch yr Adolygiad Annibynnol o’r Fframwaith 
Safonau Moesegol yng Nghymru gan Richard Penn (2021) yn nodi: 
“Nid yw’r Cod yn cynnig unrhyw drothwy o ran datgan unrhyw rodd, lletygarwch, buddiant 
perthnasol na mantais. Dylai’r trothwy gael ei nodi yn y Cod er mwyn sicrhau cysondeb ledled 
Cymru.” 
 
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-10/adolygiad-annibynnol-or-
fframwaith-safonau-moesegol-yng-nghymru.pdf 
 
Ar hyn o bryd mae Swyddogion Monitro yng Nghymru yn ystyried gofyn am farn y Pwyllgorau 
Safonau ynghylch a yw’n addas unioni’r trothwyon yn wirfoddol gan ragfynegi unrhyw newid 

https://www.ceredigion.gov.uk/media/2338/code-of-conduct-members-may-2016-welsh.pdf
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-10/adolygiad-annibynnol-or-fframwaith-safonau-moesegol-yng-nghymru.pdf
https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-10/adolygiad-annibynnol-or-fframwaith-safonau-moesegol-yng-nghymru.pdf
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deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru, a thrwy hynny gwneud newid o’r fath yn ddiangen.  
 
Y gwerth mwyaf cyffredin bryd hynny oedd £25, ac mae hynny dal yn wir heddiw.  

Y terfyn yng Nghyngor Sir Ceredigion ers 2008 yw £21, fel y gwelir yn y dyfyniad isod:  

Cod Ymddygiad 2016: 

“Penderfynodd Cyngor Sir Ceredigion bennu gwerth o £21 ar 17 Ebrill 2008.” 

  
Trwy wneud newid o’r fath yn wirfoddol mae’n bosib y byddai’r awdurdodau’n gallu dangos eu 
bod yn mabwysiadu’r argymhellion yn adolygiad Penn lle bo hynny’n bosib ac yn cymryd 
perchnogaeth dros y materion. Byddai’r newid hwn yn cael gwared ar y “loteri cod post” o 
wahaniaethau rhwng cynghorau unigol sydd wedi arwain at anghysondeb.  
  
Yr anfanteision posib fyddai: 

1) Colli dewis lleol 
2) Y risg ein bod ni’n gwneud y newid ac yna bod Llywodraeth Cymru’n deddfu beth 

bynnag ac yna byddai angen gwneud newid arall. 
  
 
Y sefyllfa bresennol 

Mae Swyddogion Monitro yng Nghymru yn ystyried a yw’n addas gofyn am farn y Pwyllgorau 
Safonau ynghylch cytuno ar drothwy cyffredin ymhlith holl awdurdodau Cymru er mwyn 
sicrhau cysondeb.  

Mae nifer o awdurdodau wedi dangos diddordeb mewn cael dull unedig.  
Gofynnir am farn y Pwyllgor Safonau ynghylch a oes unrhyw gefnogaeth i gymryd y cam hwn, 
a beth ddylai’r gwerth fod.  
 
Gan fod lefel bresennol Cyngor Sir Ceredigion (£21) yn is na’r gwerth sydd fwyaf cyffredin 
(£25), gofynnir am farn y Pwyllgor ynghylch cytuno mewn egwyddor i gynyddu trothwy Cyngor 
Sir Ceredigion o £21 i £25.   
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ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION: 
 
Dylai’r Pwyllgor Moeseg a Safonau ystyried y canlynol: 

1)  a ddylid cefnogi’r egwyddor y dylai’r trothwy ar gyfer rhoddion / lletygarwch fod yn gyson ar 
draws pob awdurdod yng Nghymru; 

2) a ddylid cefnogi mewn egwyddor i gynyddu trothwy Cyngor Sir Ceredigion o £21 i £25; 

3) a ddylid cefnogi’r newid posib i lefel Cyngor Sir Ceredigion o £21 – boed hynny’n golygu ei 
chynyddu neu ei gostwng; 

4) a ddylid datgan pob rhodd / lletygarwch a gynigiwyd hyd yn oed os cafodd y cynnig ei 
wrthod a waeth beth fo lefel y trothwy.  

 
 
RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION: 

 
• Sicrhau cysondeb ymhlith yr Awdurdodau yng Nghymru; 
• Achub y blaen a chymryd perchnogaeth dros yr argymhelliad yn adroddiad Penn ac 

unrhyw ddeddfwriaeth olynol gan Lywodraeth Cymru . 
 
 
 
Enw Cyswllt: Elin Prysor 
Swydd: Swyddog Monitro 
Dyddiad yr Adroddiad: 22 Rhagfyr 2022 
Acronymau:  

 
 
 
 


