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Y COD YMDDYGIAD 

Ar 1 Ebrill 2016, cyflwynwyd y Cod Ymddygiad Enghreifftiol presennol gan Weinido-
gion Cymru y mae’n ofynnol i’r holl awdurdodau perthnasol ei fabwysiadu. 

1. Anhunanoldeb 

Rhaid i aelodau weithredu’n llwyr er lles y cyhoedd. Rhaid iddynt beidio byth â def-
nyddio eu safle fel aelodau’n amhriodol i roi mantais, neu osgoi anfantais, iddyn nhw 
eu hunain, neu I roi mantais neu anfantais yn amhriodol i eraill. 

2. Gonestrwydd 

Rhaid i aelodau ddatgan unrhyw fuddiannau preifat sy’n berthnasol i’w dyletswyddau 
cyhoeddus a chymryd camau i ddatrys unrhyw wrthdaro mewn ffordd sy’n diogelu 
budd y cyhoedd. 

3. Uniondeb a Gwedduster 

Rhaid i aelodau beidio â’u rhoi eu hunain mewn sefyllfa lle mae amheuaeth yn codi 
ynghylch eu huniondeb oherwydd unrhyw rwymedigaeth ariannol neu rwymedigaeth 
arall i unigolion neu sefydliadau a all geisio dylanwadu arnynt wrth iddynt gyflawni eu 
dyletswyddau. Rhaid i aelodau bob amser osgoi ymddygiad sy’n ymddangos felly. 

4. Dyletswydd i Gynnal y Gyfraith 

Rhaid i aelodau weithredu i gynnal y gyfraith a gweithredu bob amser yn unol â’r 
ymddiriedaeth y mae’r cyhoedd wedi’i rhoi iddynt. 

5. Stiwardiaeth 

Wrth gyflawni eu dyletswyddau a’u cyfrifoldebau, rhaid i aelodau sicrhau bod adnod-
dau eu hawdurdod yn cael eu defnyddio’n gyfreithlon a darbodus. 

6. Penderfynu’n Wrthrychol 

Wrth gyflawni eu cyfrifoldebau, gan gynnwys penodi i swyddi, dyfarnu contractau, 
neu argymell bod unigolion yn cael gwobrau neu fuddion, rhaid i aelodau benderfynu 
ar sail teilyngdod. Er bod rhaid i aelodau roi sylw i gyngor proffesiynol gan swyddo-
gion ac er ei bod yn briodol iddynt ystyried barn pobl eraill, gan gynnwys eu grwpiau 
gwleidyddol, eu cyfrifoldeb nhw yw penderfynu ar eu safbwynt ac, os yw’n briodol, 
sut y byddant yn pleidleisio ar fater penodol. 

7. Cydraddoldeb a Pharch 

Rhaid i aelodau gyflawni eu dyletswyddau a’u cyfrifoldebau gan roi sylw dyledus i’r 
angen i hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb, beth bynnag fo’u rhywedd, hil, anabledd, 



 
 

cyfeiriadedd rhywiol, oed neu grefydd, a dangos parch ac ystyriaeth tuag at bobl 
eraill. 

8. Bod yn Agored 

Rhaid i aelodau fod mor agored â phosibl ynghylch eu holl weithredoedd a 
gweithredoedd eu hawdurdod. Rhaid iddynt geisio sicrhau mai’r unig gyfyngu ar 
ddatgelu gwybodaeth fydd hynny sy’n unol â’r gyfraith. 

9. Atebolrwydd 

Mae aelodau’n atebol i’r etholwyr ac i’r cyhoedd yn gyffredinol am eu gweithredoedd 
ac am y ffordd y maent yn cyflawni eu cyfrifoldebau fel aelod. Rhaid iddynt fod yn 
barod i dderbyn unrhyw graffu ar eu gweithredoedd sy’n briodol. 

10. Arweinyddiaeth 

Rhaid i aelodau hyrwyddo a chefnogi’r egwyddorion hyn drwy arwain a gosod esi-
ampl er mwyn hybu ymddiriedaeth y cyhoedd yn eu rôl ac yn yr awdurdod. Rhaid id-
dynt barchu didueddrwydd ac uniondeb swyddogion statudol yr awdurdod a’i 
gyflogeion eraill. 

Nid yw’r egwyddorion yn rhan o’r Cod Ymddygiad Enghreifftiol, felly nid yw methu 
âchydymffurfio â’r Egwyddorion yn gyfystyr â thorri’r Cod. Er hynny, mae’n debygol y 
byddaimethu â chydymffurfio ag egwyddor ynghylch cydraddoldeb a pharch, er 
enghraifft, yn golygu bod gofynion paragraffau 4(a) a 4(b) o’r Cod wedi’u torri mewn 
perthynas â chyfle cyfartal a pharch. 

Fodd bynnag, mae’r Egwyddorion yn cynnig sylfaen gadarn i’ch ymddygiad yn eich 
swydd ac rwyf yn annog aelodau i roi sylw iddynt bob amser. 

 

Arwyddwyd …………………………………………………………………..(Cadeirydd) 

 

Dyddiad …………………………………………………….. 

 


