
 
 

 

  

  

 

 

 

RHEOLAU SEFYDLOG 2022-23 
 

 
1. Cadeirydd ac Is-Gadeirydd 
 
1.1 Etholir y Cadeirydd o un o dair Ward y Cyngor Cribyn, Dihewyd, Felinfach yn ei thro.  
1.2 Os etholir rhywun yn Gadeirydd i lenwi lle gwag ac fel na gafodd flwyddyn lawn yn y 
swydd y Cadeirydd, ni fydd hynny’n rhwystr i benodi’r Cynghorydd honno/hwnnw’n 
Gadeirydd am flwyddyn lawn yn ei thro/dro.  
1.3 Etholir yr Is-gadeirydd o un o dair Ward y Cyngor Cribyn, Dihewyd, Felinfach yn ei thro.  
1.4. Os bydd y Cadeirydd am unrhyw reswm yn methu gweithredu neu os bydd swydd y 
Cadeirydd yn wag, caiff yr Is-gadeirydd gyflawni’r dyletswyddau priodol.  
 
2. Trefn Cyfarfodydd  
 
2.1 Cynhelir cyfarfodydd o’r Cyngor ar yr ail ddydd Mawrth o’r mis am hanner-awr-wedi- 
saith o’r gloch yr hwyr oni benderfynodd y Cyngor yn wahanol mewn cyfarfod cynharach ac 
yn y dair ward, Cribyn Dihewyd, Felinfach yn ei thro. 
2.2 Mewn blwyddyn etholiad cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ar y dydd Mawrth a ddilyna’r 
etholiad ym mis Mai.  
2.3 Anfonir manylion am y cyfarfod o leiaf dri diwrnod llawn cyn cyfarfod y Cyngor, yn 
cynnwys y penwythnos:  
2.4 Rhaid anfon gwybodaeth trwy’r Clerc i’r Cynghorydd ddod i gyfarfod, yn rhestru’r gwaith 
y bwriedir ei wneud yn y cyfarfod (trwy e-bost, law, neu bost brenhinol) ac ni wneir cyfarfod 
yn annilys am fod rhyw Gynghorydd heb dderbyn y gwybodaeth.  
2.5 Dilynir trefn arferol yr Agenda ym mhob cyfarfod. (Gweler 3.6) 
2.6 Ac eithrio fel y darperir gan y Rheolau Sefydlog hyn, ni ellir cyflwyno unrhyw gynnig oni 
fydd y cynigydd wedi rhoi rhybudd am ei eiriad a’i gyflwyno i’r Cadeirydd neu’r Clerc o leiaf 
saith diwrnod cyn cyfarfod y Cyngor. Os cŵyd mater ar ôl cau’r rhaglen gellir ei gyflwyno i’r 
Cadeirydd neu’r Clerc a phenderfyna’r Cadeirydd os ystyrir y mater yn fater brys.   
2.7 Pedwar Cynghorydd fydd cworwm: (sef traean o'r aelodaeth â phleidlais) gall y Cyngor 
benderfynu ar nifer yn ôl maint y  
Cyngor, ond ni cheir mabwysiadu cynnig i atal y Rheolau Sefydlog heb gytundeb dwy ran o 
dair o’r rhai sy’n bresennol. 
2.8 Os bydd nifer y Cynghorwyr yn llai na’r cworwm yn ystod y cyfarfod, trafodir y materion 
nas trafodwyd yn y cyfarfod nesaf. 
2.9 Pan gynrychiola Cynghorydd y Cyngor mewn unrhyw gyfarfod, pwyllgor neu 
gynhadledd – disgwylir adroddiad ysgrifenedig neu ar lafar yng nghyfarfod dilynol y Cyngor, 
pan fo’n briodol. 
2.10 Ni chaiff unrhyw Gynghorydd ddatguddio i neb unrhyw fater y bydd y Cyngor yn 
datgan ei fod yn gyfrinachol. 
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3. Cyfarfod Blynyddol 
 
3.1  Ym mhob cyfarfod blynyddol y weithred gyntaf fydd ethol Cadeirydd  
3.2  Os bydd y sawl a etholwyd yn Gadeirydd yn absennol, penodir Cadeirydd  
i’r cyfarfod  
3.3. Cofnodion; os bydd copi wedi’i anfon i bob Cynghorydd erbyn diwrnod cyhoeddi’r cyfar-
fod, gellir cyfrif y cofnodion wedi’u darllen  
3.4 Yn dilyn ystyriaeth, rhaid i’r Cadeirydd arwyddo’r cofnodion yn gofnod cywir. 
3.5 Yn rhan o’r cyfarfod trafodir :  
Penodi Archwilydd Mewnol; trafod Asedau, Asesiadau Risg, Y Côd Ymddygiad, Cyflogau 
gweithwyr rhan-amser, y Rheolau Sefydlog a Rheolau Ariannol ac unrhyw faterion cydymf-
furfio eraill sy’n codi.  Cofnodir unrhyw newidiadau i’r drefn bresennol.  
3.6 Gall Cadeirydd y cyfarfod neu unrhyw Gynghorydd gynnig newid trefn rhaglen am re-
symau brys, ac os mai’r Cadeirydd a gynigiodd, gellir rhoi’r cynnig i bleidlais heb ei eilio. 
 
 
4.  Pleidleisio  
 
4.1 Yng nghyfarfodydd 2 a 3: 
 
4.1 1Pleidleisir drwy ddangos dwylo neu, os gofynnir am hynny gan o leiaf dri 
Chynghorydd, drwy bleidlais gudd.  
4.1.2 Gall y Cadeirydd bleidleisio fel Cynghorydd ar unrhyw fater ac os bydd 
pleidleisiau ar ryw fater yn gyfartal.     
4.1 3.Gall unrhyw aelod hawlio pleidlais gofrestredig ar unrhyw achlysur trwy 
wneud y cais cyn i’r bleidlais ddigwydd.   
 
 
5. Rheolau Dadl Mewn Cyfarfodydd  
 
5.1 Ni cheir trafodaeth ar y cofnodion ond ynglŷn â’u cywirdeb. Trwy benderfyniad y  
gwneir cywiriadau yn y cofnodion.  
5.2 Rhaid i Gynghorydd gyfeirio’i gyflwyniad at y cwestiwn dan sylw ac ni chaiff y cyflwyniad 
barhau mwy na phum munud ag eithirio trwy ganiatad y Cadeirydd ac at y Cadeirydd y 
cyfeirir cyflwyniadau’r Cynghorwyr. 
5.3 Rhaid i welliant naill ai: 
5.3 i  ddileu geiriau 
5.3 ii ychwanegu a dileu geiriau 
5.3 iii ychwanegu geiriau 
5.4 Un Cynghorydd caiff siarad ar y tro. 
5.5 Ni cheir cynnig gwelliant sy’n negyddu’r cynnig sydd gerbron y Cyngor.  
5.6 Os mabwysiedir gwelliant, bydd y cynnig gyda’r gwelliant yn disodli’r cynnig gwreiddiol, 
a gellir cynnig gwelliannau pellach arno.  
5.7 Ni chaiff Cynghorydd (heblaw am y cynigydd) siarad fwy nag unwaith ar unrhyw fater 
heb ganiatâd y Cadeirydd ac eithrio i gynnig gwelliant neu ar gwestiwn o drefn neu esbon-
iad personol neu gynnig cau’r drafodaeth.  
 



 
 

 
Cyfarfodydd Agored 
 
1.1Bydd cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd oni bai bod eu presenoldeb yn niweidiol i les y 
cyhoedd oherwydd natur gyfrinachol y busnes i'w drafod neu am resymau arbennig eraill. 
1.2 Bydd gwahardd y cyhoedd o ran o gyfarfod neu gyfarfod cyfan yn cael ei wneud drwy 
benderfyniad a hysbysir y cyhoedd o’r rhesymau dros y gwaharddiad. 
1.3 Gall aelodau o’r cyhoedd gyflwyno sylwadau, ateb cwestiynau a rhoi tystiolaeth mewn 
cyfarfod y mae ganddynt hawl i’w fynychu mewn perthynas â’r busnes ar yr agenda. 
1.4 Ni fydd y cyfnod o amser a neilltuwyd ar gyfer cyfranogiad y cyhoedd mewn cyfarfod yn 
hwy na 30 munud ar gyfer mwy nag un mater ar yr Agenda oni bai y nodir yn wahanol gan 
y Cadeirydd.  
1.5 Ni chaiff aelod o'r cyhoedd siarad am fwy na 5 munud ar un mater unigol ar yr Agenda 
Dylid penodi un aelod o'r cyhoedd i wneud cynrychiolaeth ar ran grŵp ar un mater ar yr 
Agenda. 
1.6 Os na wneir penderfyniad ar y noson, hysbsir arweinydd y grŵp o unrhyw benderfyniad 
yn dilyn y cyfarfod. 
 
6.  Y Côd Ymddygiad (Datgan Diddordeb) 
 
6.1 Yn unol â’r Rheolau Sefydlog Ariannol rhaid datgan diddordebau ariannol uniongyrchol 
(gan gynnwys diddordebau partner yr ydych yn byw gydag ef neu hi) a all fod gennych 
mewn unrhyw fater a ddaw gerbron y Cyngor. Mae’n eich gwahardd rhag siarad neu 
bleidleisio ar y mater hwnnw. Yn unol â’r Rheolau Sefydlog mae’n ofynnol i chi adael y 
cyfarfod hefyd tra trafodir y mater. Rhaid i chi hefyd, yn ôl y gyfraith, ddatgan rhai 
diddordebau ariannol.  
6.2 Mae hyn yn gymwys hefyd i faterion nad sy’n ymwneud â materion ariannol. Rhaid os-
goi’r argraff y gallech fod yn defnyddio’ch safle i hyrwyddo diddordeb preifat neu bersonol, 
yn hytrach na hybu diddordeb cyhoeddus cyffredin. Mae diddordebau preifat neu bersonol 
yn cynnwys rhai eich teulu a’ch cyfeillion yn ogystal â rhai’n codi drwy aelodaeth neu ber-
thynas â chlybiau, cymdeithasau a threfniadaethau eraill megis Seiri Rhyddion, undebau 
llafur a chyrff / cymdeithasau gwirfoddol.  
6.3  Rhaid datgan rhag blaen unrhyw diddordeb personol mewn unrhyw fater â ddiffinir gan 
Gôd Ymddygiad Llywodraeth Leol. Gall aelod aros, siarad a phleidleisio oni bai fod y 
diddordeb yn glir a sylweddol ac, mewn achos felly,gofynnir i’r aelod adael yr ystafell.  
6.4.  Os bydd Cynghorydd yn datgan diddordeb rhaid cwblhau ffurflen ‘Hysbysiad Ysgrif-
enedig Ynglŷn Â Buddiant Personol’ a gedwir gan y Clerc. 
6.5. Dilynir rheolau’r Côd Ymddygiad mewn materion o gam-ymddwyn ac fe atgoffir y Cyn-
ghorwyr o’u cyfrifoldebau yn y Cyfarfod Blynyddol. 
 
 
7. Pleidleisio ar Benodiadau  

 
Pan fo rhagor na dau berson wedi’u henwebu ar gyfer unrhyw swydd a lenwir gan y Cyngor 
ac na cheir mwyafrif clir o bleidleisiau dros yr un ohonynt, dilëir o’r rhestr enw’r sawl a 
gafodd leiaf o bleidleisiau, gan ddilyn yr un drefn nes cael mwyafrif o bleidleisiau dros un 
person.  
 
 



 
 

 
8. Ffurfio Pwyllgorau ac Is-Bwyllgorau 
 
8.1 Gall y Cyngor yn y Cyfarfod Blynyddol benodi pwyllgorau sefydlog, a gall ar  
unrhyw adeg benodi pwyllgorau eraill a fydd yn angenrheidiol.  
8.2 Ac eithrio ble gorchmynnir fel arall gan y Cyngor,  traean nifer yr aelodau fydd cworwm 
yr is-bwyllgor.  
8.3 Os cŵyd achos ym marn Cynghorwyr bod angen galw cyfarfod brys –  
gorchmynnir cais swyddogol wedi ei alw gan gynifer â chwe Chynghorydd i sylw’r Cadei-
rydd neu’r Clerc, yn datgan y pwnc i’w drafod ac yn tanlinellu union resymeg y brys. Yr un 
fydd yr hawl i’r Cadeirydd neu’r Clerc. 
 
 
 
9. Cyfrifon a Datganiad Ariannol  
 
Gweler y ddogfen ‘Rheolau Ariannol’ 
 
10. Y Cyhoedd a’r Wasg  
 
10.1 Mae hawl gan y cyhoedd a’r wasg gael mynediad i bob cyfarfod o’r Cyngor a’i bwyll-
gorau ond, gall y Cyngor wrthod mynediad i’r cyhoedd neu’r wasg neu’r ddau dros dro  yn 
wyneb natur arbennig a/neu gyfrinachol y mater sydd ar gael ei drafod. 
10.2 Awdurodir y Cadeirydd, Is-Gadeirydd neu’r Clerc i wneud datganiadau/cyfweliadau. 
 
 
11. Gweithredu Brys  
11.1.Rhoddir hawl gweithredol i’r Clerc, mewn ymgynghoriad â’r Cadeirydd neu’r Is-
gadeirydd, i weithredu mewn brys: 
11.1 i os bydd angen i amddiffyn buddiannau’r Cyngor neu’r cyhoedd gan gynnwys 
cyfarwyddo Cyfreithiwr i weithredu os bydd angen.  
11.2  ymateb i unrhyw ymgynghoriadau pan na fydd amser yn caniatáu eu cyflwyno i 
ystyriaeth y Cyngor oherwydd bod dyddiad i dderbyn sylwadau neu weithredu cyn y 
cyfarfod nesaf o’r Cyngor. 
 
 
12. Seddi Gwag. 
 
Os cŵyd sedd wag ar y Cyngor yn ystod tymor ei fodolaeth a bod rhaid cyfethol dilynir y 
drefn isod: 
12.1 rhaid hysbysebu’r sedd wag i’r cyhoedd gan osod dyddiad cau 
12.2.gofynnir i ymgeiswyr i anfon llythyron cyflwyno i’r Clerc. 
12.3.rhoddir cyfle i ymgeiswyr roi cyflwyniad byr i aelodau’r Cyngor  
12.4.cynhelir pleidlais gudd os bydd mwy nag un ymgeisydd ar gyfer unrhyw sedd  
12.6 os mai un ymgeisydd sydd i unrhyw sedd, yna fe’i derbynnir i’r sedd trwy bleidlais 
gudd ar yr amod ei fod ef/hi yn gymwys  
12.7 rhaid i’r ymgeisydd arwyddo’r datganiad derbyn swydd ac ymrwymo i’r Côd 
Ymddygiad. 
 



 
 

 

Addaswyd Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad trwy ddilyn Rheolau 
Sefydlog Drafft a luniwyd gan Un Llais Cymru 

Byddwn yn cyfeirio at Rheolau Sefydlog Drafft Un Llais Cymru mewn unrhyw achos na 
chyfeiriwyd ati yn y Rheolau Sefydlog uchod. 

 

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

 

Dyddiad  …………………………………………………………… 

 


