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1.  Cefndir Llywodraeth Cymru  
 

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig ein gwlad. Gyda chyllideb 
flynyddol o ryw £15 biliwn, mae'r Llywodraeth yn gyfrifol am y prif agweddau ar 
fywyd cyhoeddus Cymru, gan gynnwys iechyd, addysg a sgiliau, yr economi a 
thrafnidiaeth, ac amaethyddiaeth a'r amgylchedd. Mae setliad datganoli Cymru wedi 
esblygu'n ddramatig ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol ym 1999, a bydd yn 
parhau i ehangu drwy’r pwerau newydd yn Neddf Cymru 2017 a fydd yn dod i rym y 
flwyddyn hon.   

Mark Drakeford yw Prif Weinidog Cymru ar hyn o bryd. Mae wedi penodi tîm o 
Weinidogion Cymru a Chwnsler Cyffredinol i wasanaethu yn ei Gabinet, sef y prif 
gorff sy'n gwneud penderfyniadau yn Llywodraeth Cymru.  Mae Gweinidogion 
Cymru yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, corff deddfu o 60 o Aelodau 
etholedig sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd.  

Caiff Gweinidogion Cymru eu cefnogi gan weithlu o ryw 5,000 o weision sifil, gyda 
rhyw hanner ohonynt yn gweithio yng Nghaerdydd, a'r gweddill yn swyddfeydd 
Llywodraeth Cymru ledled y wlad. Mae gan Lywodraeth Cymru swyddfeydd yn 
Llundain a Brwsel hefyd ac ystad dramor sy'n canolbwyntio ar waith masnachu a 
buddsoddi. Yr Ysgrifennydd Parhaol sy'n arwain Gwasanaeth Sifil Llywodraeth 
Cymru ac mae'n atebol i'r Prif Weinidog a Gweinidogion Cymru. Mae'r Ysgrifennydd 
Parhaol yn cael ei chefnogi'n uniongyrchol gan bedwar Cyfarwyddwr Cyffredinol 
sydd i gyd yn arwain portffolio gwahanol, ond eang ei gwmpas, o fusnes y 
llywodraeth. Mae gan Lywodraeth Cymru amcan cydraddoldeb a'i nod yw bod yn 
gyflogwr sy'n esiampl i eraill ym maes cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. 
Mae hyn yn rhan annatod o waith y sefydliad − gan amrywio o’r Hyrwyddwr 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar y Bwrdd, a rhwydweithiau amrywiaeth egnïol a 
gefnogir gan hyrwyddwyr sy'n aelodau staff ar lefel uwch, i bennu targedau 
amrywiaeth er mwyn gwella niferoedd y staff sy'n dod o grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol, er enghraifft pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a staff anabl. 

Mae'r Llywodraeth a etholwyd ym mis Mai 2016 wedi amlinellu ei blaenoriaethau yn 
ei Rhaglen Lywodraethu, Symud Cymru Ymlaen, a fydd yn cael ei gwireddu drwy 
strategaeth genedlaethol: Ffyniant i Bawb.  Y nod yw mynd i'r afael â heriau 
sylweddol yn ystod ei thymor o bum mlynedd, ac mae'n cynnig agenda flaengar ar 
gyfer gwella ansawdd bywyd pobl Cymru. Yr uchelgais strategol gyffredinol yw creu 
Cymru hunanhyderus, ffyniannus ac iach, a chreu cymdeithas lle mae pawb yn cael 
tegwch. Yng ngoleuni Deddf Cymru 2014 a Deddf Cymru 2017, mae newidiadau 
sylweddol yn cael eu gwneud i bwerau cyllidol Gweinidogion Cymru, gan gynnwys 
datganoli pwerau ar drethi a benthyca. Wrth edrych tua'r dyfodol, bydd dros 25% o'r 
£15 biliwn sy'n cael ei wario gan Lywodraeth Cymru yn dod o drethi Cymru. Mae 
hwn yn gam arall hynod bwysig ar y daith ddatganoli, sydd â goblygiadau sylweddol 
i'r Cynulliad Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru ac amryfal gyrff eraill yn y sector 
cyhoeddus. Sefydlwyd Awdurdod Cyllid Cymru i gasglu ac i reoli trethi datganoledig.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod blaenoriaethau clir ar gyfer Cymru yn dilyn 
ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.  Yn ogystal ag effaith telerau’r ymadawiad, 
fel mynediad at y farchnad a newidiadau o ran mudo, mae ymadael â’r UE hefyd yn 
cyflwyno heriau sylweddol i'r setliad datganoli a'r berthynas rhwng gwledydd y DU.  



Mae'n hanfodol bod y DU yn cydnabod buddiannau Cymru'n llawn yn ei threfniadau 
llywodraethu yn y dyfodol.  Mae Cymru'n wlad agored, sy'n masnachu gyda'r byd ac 
sydd ag enw da am ddenu mewnfuddsoddiad.  Mae angen i Lywodraeth Cymru allu 
cynrychioli buddiannau Cymru mewn trafodaethau masnach sy'n codi yn y DU, a 
gosod busnesau Cymru mewn lle da i fanteisio ar farchnadoedd a chyfleoedd 
newydd wrth iddynt godi.  Fel cyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru, mae Llywodraeth 
Cymru yn dod o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Safonau'r Gymraeg, 
sy’n ei gwneud yn ofynnol i'r Gwasanaeth Sifil weithio mewn ffyrdd newydd a 
gwahanol i wella’r gwaith o ddatblygu polisïau a'r gwasanaethau sy'n cael eu 
darparu i bobl Cymru.  

  



2. Disgrifiad o'r Swydd 
 
 
Cynghorwyr Arbennig 

 
Mae Cynghorwyr Arbennig yn weision sifil, sydd wedi'u penodi o dan amodau a 
thelerau sy'n caniatáu iddynt ychwanegu gwedd wleidyddol at y cyngor a'r cymorth a 
roddant i Weinidogion. Trwy allu gweld o ble y daw cyngor a chymorth gwleidyddol, 
atgyfnerthir amcanion y Gwasanaeth Sifil parhaol i fod yn ddiduedd yn wleidyddol.  
 
Mae'r Cynghorwyr Arbennig yn rhan o dîm sy'n cydweithio'n glos â gweision sifil i roi 
blaenoriaethau'r Gweinidogion ar waith - a hynny yn bennaf yn Nhŷ Hywel, Bae 
Caerdydd.  Maent yn helpu Gweinidogion ar faterion pan fo gwaith y Llywodraeth a'r 
blaid sy'n llywodraethu yn gorgyffwrdd a phan na fyddai'n briodol i weision sifil parhaol 
gyfrannu at y gwaith hwn.  Maent yn cael eu penodi gan y Prif Weinidog ac fel arfer yn 
cael eu neilltuo i Weinidogion i weithio mewn meysydd portffolio penodol o fewn 
Llywodraeth Cymru.  
 

 
Rôl  

 
Er mwyn rhoi cymorth effeithiol i Weinidogion, mae’r Cynghorwyr Arbennig yn 
cydweithio'n agos â’r tîm gweinidogol a gweision sifil eraill, ac yn sefydlu perthynas o 
hyder ac ymddiriedaeth rhwng y naill a'r llall.  Ymysg pethau eraill, bydd Cynghorwyr 
Arbennig yn: 
 

 rhoi cymorth ar agweddau ar fusnes, deddfwriaeth a chyfansoddiad Llywodraeth 
Cymru, a rhoi cyngor (gan gynnwys cyngor arbenigol mewn maes penodol); 

 ysgwyddo'r gwaith o feddwl am bolisïau yn y tymor hir a chyfrannu at gynllunio 
polisïau o fewn Llywodraeth Cymru; 

 paratoi areithiau ac ymchwil gysylltiedig, gan gynnwys ychwanegu cynnwys 
gwleidyddol pleidiol i ddeunydd wedi'i baratoi gan weision sifil parhaol; 

 cydlynu gyda'r Blaid Lafur, gan friffio Aelodau'r Cynulliad ac eraill ar faterion sy'n 
ymwneud â pholisi'r llywodraeth; 

 mynegi safbwyntiau Gweinidog wrth y cyfryngau (gan gynnwys safbwynt 
pleidiol) lle maent wedi'u hawdurdodi gan Weinidog i wneud hynny; a 

 cydlynu gyda grwpiau buddiant allanol (gan gynnwys y rhai â theyrngarwch 
gwleidyddol).  
 

Wrth weithio gyda gweision sifil eraill, bydd Cynghorwyr Arbennig yn gwneud y 
canlynol ar ran Gweinidog: 
 

 dweud wrth swyddogion beth yw safbwyntiau, cyfarwyddiadau a 
blaenoriaethau'r Gweinidog, gan gynnwys materion yn ymwneud â chyflwyniad.  
Wrth wneud hynny, rhaid iddynt ystyried unrhyw flaenoriaethau y mae'r 
Gweinidogion wedi'u gosod; 

 gofyn i swyddogion baratoi a darparu gwybodaeth a data, gan gynnwys gwaith 
dadansoddi a phapurau mewnol; 

 cynnal cyfarfodydd gyda swyddogion i drafod y cyngor sy'n cael ei roi i 
Weinidogion;  



 adolygu cyngor sy'n cael ei baratoi gan weision sifil i'r Gweinidogion a rhoi 
sylwadau ar y cyngor hwnnw - ond nid ei atal na'i ddisodli.  

 
 
Manyleb y Person 
 
Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus brofiad o ddadansoddi, datblygu neu gynnal polisi ar 
lefel uwch yn y sector cyhoeddus, y sector preifat, y trydydd sector neu'r byd 
academaidd a bydd ganddynt dystiolaeth bod eu cyfraniad yn eu priod faes yn 
arwyddocaol.  
 
Byddant yn gyfforddus wrth weithio'n gyflym mewn amgylchedd gwleidyddol ac yn gallu 
cynnig barn gadarn o dan bwysau ac o fewn amserlen dynn.  
 
Mae Cynghorwyr Arbennig yn gweithio fel aelod o dîm ond dylai ymgeiswyr allu 
gweithio o'u pen a'u pastwn eu hunain hefyd.  
 

Croesewir ceisiadau'n arbennig gan ymgeiswyr sydd â phrofiad mewn unrhyw un o'r 
meysydd canlynol:  

Y Gymraeg; 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; 
Tai a Llywodraeth Leol; 
Cydraddoldeb; 
Cyllid; 
Busnes y Llywodraeth a’r Cynulliad. 
 

 
Bydd gofyn i’r ymgeiswyr feddu ar wytnwch, ynghyd â’r rhinweddau deallusol a 
phersonol sydd eu hangen i ennyn a meithrin hyder y Gweinidogion ac amrywiaeth 
eang o randdeiliaid ar bob lefel.  
 
Bydd gofyn iddynt allu dangos eu bod yn gwerthfawrogi ac yn coleddu gwerthoedd 
Llywodraeth Lafur Cymru yn ogystal â deall y pynciau economaidd a chymdeithasol 
sy'n berthnasol i Gymru heddiw.  
 
Bydd yn hanfodol bod ganddynt wybodaeth am y cyfansoddiad ac am y berthynas 
rhwng y Weithrediaeth a'r Ddeddfwrfa. 
 
 

Y Gymraeg  

 
Bydd sgiliau yn y Gymraeg yn un o’r sgiliau a fydd yn helpu'r ymgeisydd i gyflawni 
dyletswyddau Cynghorydd Arbennig yn foddhaol, ond nid ydynt yn hanfodol yn 
hynny o beth. Fodd bynnag, byddant yn dod â sgil gwerthfawr i'r gweithle a fydd yn 
cryfhau gallu'r tîm, yr adran neu’r sefydliad i ddarparu gwasanaeth dwyieithog 
effeithiol ac effeithlon.  
 
 
 



3.  Sut i wneud cais 
 
Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.  Ni fydd ceisiadau 
Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r rheini a wneir yn Saesneg.   Os oes 
gennych ddiddordeb ac yr hoffech geisio am y swyddi hyn, cyflwynwch CV a 
datganiad personol (heb fod yn fwy na dwy ochr A4) yn esbonio sut y mae'ch sgiliau,  
eich rhinweddau a’ch profiadau'n eich gwneud yn addas i'r swydd ac, yn benodol, 
sut rydych yn bodloni manyleb y person.  
 
E-bostiwch eich CV a'ch datganiad personol i’r blwch post Cynghorwyr Arbennig               
CynghorwyrArbennig@llyw.cymru erbyn 5:00pm ar 15 Chwefror 2019 gan nodi pa 

swyddi Cynghorwyr Arbennig rydych yn ceisio amdanynt. 
 
Os hoffech drafod rôl Cynghorwyr Arbennig yn fanylach neu os oes gennych 
gwestiynau, e-bostiwch Peter Greening ar peter.greening@llyw.cymru neu ei ffonio 
ar 03000258036.  
 
I wneud cais am becyn cais mewn fformat arall, neu i ofyn am addasiadau rhesymol 
oherwydd anabledd er mwyn ichi allu cyflwyno cais, e-bostiwch  
SCSRecuitment@llyw.cymru 
    
 
4. Y Gymraeg  

 
Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swyddi Cynghorwyr Arbennig.  
  
 
5. Canlyniadau  
 
Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y camau nesaf.  
 
 
6.  Telerau'r Penodiad  

 
Byddwn yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr sydd am weithio'n amser llawn neu'n 
rhan-amser a'r rheini a hoffai drefnu secondiad o'u swydd bresennol.  
 
Y Prif Weinidog fydd yn penodi cynghorwyr arbennig yn Llywodraeth Cymru. Daw 
penodiad Cynghorydd Arbennig i ben pan ddaw'r Weinyddiaeth a'i penododd i 
ben, neu pan fo'r Prif Weinidog yn gadael y Llywodraeth.  
 
 
7. Cyflog  

 
Cyflog cychwynnol £50,070 (amser llawn).  Os byddwch yn gweithio’n rhan-amser, 
cewch eich talu pro rata yn ôl y cyflog blynyddol amser llawn. 
             
8. Lleoliad   

 
Byddwch yn gweithio’n bennaf yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd.  

mailto:CynghorwyrArbennig@llyw.cymru
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9. Gwyliau blynyddol   
  
Bydd gennych yr hawl i'r gwyliau a restrir isod ynghyd ag un diwrnod ychwanegol sy'n 
cronni yn unol â'r tabl isod: 
 

Hyd gwasanaeth Hawl i wyliau blynyddol 
 
Hyd at flwyddyn 

 
25 diwrnod 

1 flwyddyn - hyd at 2 flynedd 26 diwrnod 
2 flynedd - hyd at 3 blynedd 27 diwrnod 
3 blynedd - hyd at 4 blynedd 28 diwrnod 
4 blynedd - hyd at 5 mlynedd 29 diwrnod 
5 mlynedd neu fwy 30 diwrnod 

 
         Gwyliau cyhoeddus a braint 
 

Mae un diwrnod braint ar gyfer gŵyl Pen-blwydd y Frenhines (sef naill ai'r dydd 
Gwener cyn neu'r dydd Mawrth ar ôl Gŵyl Banc y Gwanwyn).   
    
Efallai y bydd gofyn i chi weithio ar ddiwrnod gŵyl gyhoeddus neu ddiwrnod 
braint.  Os felly, bydd hawl gennych i gael amser rhydd yn gyfnewid am hynny. 

      

10.  Pensiynau 

10a. A chithau'n was sifil, rydych yn gymwys ar gyfer trefniadau pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil. Os ydych yn was sifil eisoes, bydd eich trefniadau pensiwn 
presennol yn parhau. Os ydych chi'n newydd i'r gwasanaeth sifil neu’n ailymuno ag 
ef, bydd eich trefniadau pensiwn yn cael eu nodi yn eich llythyr penodi.  
 
10b. Cewch fanylion y trefniadau pensiwn ar wefan Pensiynau'r Gwasanaeth Sifil 
http://www.civilservicepensionscheme.org.uk.  
 
10c.  P'un a ydych am ymuno â threfniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil neu beidio, 
os byddwch farw neu os amherir ar eich gallu i ennill cyflog oherwydd anaf cymwys, 
byddwch yn gymwys i amodau Cynllun Budd-dâl Anafiadau'r Gwasanaeth Sifil.  
 
10d. Tra'n gweithio fel cynghorydd arbennig, ni fyddwch yn dod o dan Gynllun 
Iawndal y Gwasanaeth Sifil, p'un a fyddwch yn ymuno â threfniadau pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil neu beidio.  
 
10e.  Ymddeoliad ar sail afiechyd: os byddwch yn ymuno â threfniadau pensiwn y 
Gwasanaeth Sifil a bod eich cynghorydd meddygol yn cytuno wedi hynny y dylech 
ymddeol am resymau meddygol oherwydd eich iechyd, bydd hawl gennych i'r budd-
dâl ymddeol ar sail afiechyd a ddarperir gan y trefniant pensiwn dan sylw. I'r perwyl 
hwn, byddwn yn ystyried eich bod yn gweithio am gyfnod penodol a ddaw i ben ar y 
diwrnod y bydd yn rhaid i'r Weinyddiaeth a'ch penododd ddod i ben.  
 

http://www.civilservicepensionscheme.org.uk/


11.  Absenoldeb sy'n gysylltiedig â mamolaeth, tadolaeth, mabwysiadu a bod 
yn rhiant 

Nodir yr hawliau i absenoldeb a thâl sy'n gysylltiedig â mamolaeth, tadolaeth, 
mabwysiadu a rhannu cyfrifoldeb rhiant ac i absenoldeb rhiant di-dâl yn Amodau a 
Thelerau Cod Gwasanaeth Llywodraeth Cymru sy'n disgrifio'r amodau ar gyfer cael 
absenoldeb o'r fath a sut y gellir ei gymryd. Bydd darpariaethau paragraff 14 yn 
parhau’n gymwys os byddwch yn cymryd absenoldeb mamolaeth, tadolaeth, 
mabwysiadu neu fod yn rhiant.  

12. Absenoldeb arbennig  

Nodir manylion yr amodau ar gyfer absenoldeb arbennig yng Nghod Amodau a 
Thelerau Gwasanaeth Llywodraeth Cymru.  

 
13. Gwrthdaro buddiannau 

 
Nodwch y bydd yn rhaid ichi ddatgan unrhyw fuddiannau a allai arwain at gwestiynau 
am y ffordd yr ydych yn ymdrin â busnes Llywodraeth Cymru.   
 
Rhaid ichi ddatgan unrhyw fuddiannau busnes perthnasol, cyfranddaliadau, swyddi 
mewn awdurdod, taliadau cadw, trefniadau ymgynghori neu gysylltiadau eraill â 
chyrff masnachol, cyhoeddus neu wirfoddol, o’ch rhan eich hunan ac o ran eich 
priod/partner.   
 
Bydd yn rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus roi'r gorau i unrhyw fuddiannau sy'n 
gwrthdaro, ac mae'n bosibl y caiff ei fuddiannau busnes ac ariannol eraill eu 
cyhoeddi. 
 
 
14. Amrywiaeth a Chydraddoldeb 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy'n croesawu 
amrywiaeth ac sy'n hyrwyddo cyfle cyfartal. Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau 
hyn yn cael eu hymgorffori yn ein harferion gwaith o ddydd i ddydd gyda'n holl 
gwsmeriaid, cydweithwyr a phartneriaid. Mae gan y Bwrdd Hyrwyddwr Cydraddoldeb 
ac mae'n cael diweddariadau rheolaidd ynghylch cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae 
ganddo darged i sicrhau mai menywod fydd 50% o'r Uwch Wasanaeth Sifil erbyn 
2020 ac i gynyddu nifer y bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) a 
phobl anabl yn yr Uwch Wasanaeth Sifil erbyn 2025.  
 
I wneud hynny, rydym wedi ymrwymo i werthfawrogi amrywiaeth ac i ddathlu 
gwahaniaeth yn ein gweithlu, gyda'r nod o fod yn esiampl i eraill o ran amrywiaeth a 
chynhwysiant. Ar hyn o bryd, rydym yn 12fed ar restr Stonewall o 100 cyflogwr 
gorau'r DU. Rydym yn un o Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall, yn sefydliad 
Hyderus o ran Anabledd ar Lefel 3 (Arweinydd) a gwnaethom ennill statws aur 
a:gender yn 2016. Mae pedwar Rhwydwaith Staff sy'n cael eu noddi gan y Bwrdd yn 
allweddol er mwyn cefnogi'r gwaith hwn ac er mwyn rhoi cefnogaeth gan 
gymheiriaid, sef Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd (DAAS); Rhwydwaith 



Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig (MESN); Prism (Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, 
Traws, Rhyngrywiol +) a Menywod Ynghyd.  
 
Nid oes cynrychiolaeth ddigonol o bobl anabl, pobl o gefndir du, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig, menywod a phobl LHDT+ yn Uwch Wasanaeth Sifil Llywodraeth 
Cymru, ac rydym yn eich annog i ymgeisio os ydych yn perthyn i un o'r grwpiau hyn. 
 
 
15. Lefel diogelwch  
 
Rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus gliriad diogelwch ar lefel Gwiriad Atal 
Brawychiaeth.  

 
Fe welwch gopi o God Ymddygiad Cynghorwyr Arbennig yn Atodiad A.  

 
Fe welwch God y Gwasanaeth Sifil yn Atodiad B.  

  
Dolen:  https://beta.llyw.cymru/cod-y-gwasanaeth-sifil 
  

https://beta.llyw.cymru/cod-y-gwasanaeth-sifil


Atodiad  A 

COD YMDDYGIAD AR GYFER CYNGHORWYR ARBENNIG  

Mae'r Cod hwn yn berthnasol i gynghorwyr arbennig sy'n gweithio o fewn 
Llywodraeth Cymru 

 

1. Mae cynghorwyr arbennig yn rhan hanfodol o'r tîm sy'n cefnogi Gweinidogion.  
Maen nhw'n ychwanegu dimensiwn gwleidyddol i'r cyngor a'r cymorth sydd ar gael i 
Weinidogion, ac yn atgyfnerthu gallu'r Gwasanaeth Sifil parhaol i fod yn ddiduedd yn 
wleidyddol drwy fod yn ffynhonnell cyngor a chymorth gwleidyddol ar wahân.  
 
2. Dylai cynghorwyr arbennig gael eu cynnwys yn llawn yng ngwaith y llywodraeth.  
Maent yn rhan o'r tîm sy'n cydweithio'n agos gyda gweision sifil i gyflawni 
blaenoriaethau'r Gweinidogion.  Gallant hefyd helpu Gweinidogion ar faterion pan fo 
gwaith y Llywodraeth a gwaith y blaid sy'n llywodraethu yn gorgyffwrdd a phan na 
fyddai'n briodol i weision sifil parhaol gyfrannu at y gwaith hwn.  Maent yn cael eu 
penodi i wasanaethu'r Prif Weinidog a Gweinidogion eraill Llywodraeth Cymru.  
 
Swyddogaeth 
 
3. Er mwyn rhoi cymorth effeithiol i Weinidogion, dylai cynghorwyr arbennig 
gydweithio'n agos gyda'r tîm gweinidogol a gweision sifil eraill, a sefydlu perthynas o 
hyder ac ymddiriedaeth rhwng y naill a'r llall.  Ymysg pethau eraill, gall cynghorwyr 
arbennig: 
 

 roi cymorth ar unrhyw agwedd o fusnes Llywodraeth Cymru, a rhoi cyngor (gan 
gynnwys cyngor arbenigol mewn maes penodol); 

 ysgwyddo'r gwaith o feddwl am bolisïau yn y tymor hir a chyfrannu at gynllunio 
polisïau o fewn Llywodraeth Cymru; 

 baratoi areithiau ac ymchwil gysylltiedig, gan gynnwys ychwanegu cynnwys 
gwleidyddol pleidiol i ddeunydd wedi'i baratoi gan weision sifil parhaol; 

 gydlynu gyda'r blaid, gan friffio cynrychiolwyr y blaid a'i haelodau etholedig am 
faterion yn ymwneud â pholisi'r llywodraeth;   

 fynegi safbwyntiau'r Gweinidog i'r cyfryngau (gan gynnwys safbwynt pleidiol) lle 
maent wedi'u hawdurdodi gan Weinidog i wneud hynny; 

 gydlynu gyda grwpiau buddiant allanol (gan gynnwys y rhai â theyrngarwch 
gwleidyddol).  
 

4.  Wrth weithio gyda gweision sifil eraill, gall cynghorwyr arbennig wneud y 
canlynol ar ran Gweinidog: 
 

 cyfleu i swyddogion beth yw safbwyntiau, cyfarwyddiadau a blaenoriaethau'r 
Gweinidog, gan gynnwys materion yn ymwneud â chyflwyniad.  Wrth wneud 
hynny, rhaid iddynt ystyried unrhyw flaenoriaethau y mae'r Gweinidogion wedi'u 
gosod; 

 gofyn i swyddogion baratoi a darparu gwybodaeth a data, gan gynnwys gwaith 
dadansoddi a phapurau mewnol; 



 cynnal cyfarfodydd gyda swyddogion i drafod y cyngor sy'n cael ei roi i 
Weinidogion;  

 adolygu cyngor sy'n cael ei baratoi gan weision sifil i'r Gweinidogion a rhoi 
sylwadau ar y cyngor hwnnw - ond nid ei atal na'i ddisodli.  

 
5.  Ond rhaid i gynghorwyr arbennig beidio gwneud y canlynol:  
 

 gofyn i weision sifil wneud unrhyw beth sy'n anghyson gyda'u rhwymedigaethau 
mewn perthynas â Chod y Gwasanaeth Sifil nac ymddwyn mewn unrhyw ffordd 
a fyddai'n anghyson gyda'r safonau sy'n cael eu gosod gan Lywodraeth Cymru; 

 awdurdodi gwariant arian cyhoeddus na chael cyfrifoldeb dros gyllidebau;  

 arfer unrhyw bŵer mewn perthynas â rheoli unrhyw ran o'r Gwasanaeth Sifil, ac 
eithrio mewn perthynas â chynghorydd arbennig arall;  

 arfer unrhyw bŵer statudol neu uchelfreiniol arall.  
 

6. Er mwyn galluogi cynghorwyr arbennig i weithio'n effeithiol, dylai Llywodraeth 
Cymru neilltuo gweision sifil i ddarparu cymorth anwleidyddol ei natur.  Gall 
cynghorwyr arbennig roi arweiniad i weision sifil o'r fath mewn perthynas â'u gwaith o 
ddydd i ddydd, a dylid ceisio'u barn i'w gynnwys mewn gwerthusiad perfformiad ar y 
sail eu bod yn cael eu hysgrifennu gan weision sifil eraill.  Fodd bynnag, ni ddylai 
cynghorwyr arbennig fod yn rhan o broses rheoli llinell gweision sifil na materion sy'n 
effeithio ar yrfa gwas sifil, megis recriwtio, dyrchafu, gwobrwyo neu ddisgyblu, na 
chael mynediad at ffeiliau personél gweision sifil. 

 

7.  Nid oes hawl gan gynghorwyr arbennig i gael mynediad at adroddiadau 
sensitif, diogelwch na chudd-wybodaeth oni bai eu bod wedi'u clirio ar y lefel briodol.  
Yn amodol ar yr eithriad hwn a'r un a nodwyd uchod mewn perthynas â ffeiliau 
personél, gall cynghorwyr arbennig, yn ôl disgresiwn y Prif Weinidog, gael mynediad 
at yr holl bapurau sy'n cael eu cyflwyno i Weinidogion, yn amodol ar y confensiwn ar 
fynediad at bapurau Gweinyddiaeth flaenorol. 

 
 
Statws ac ymddygiad  

 
8. Mae cynghorwyr arbennig yn weision sifil dros dro sy'n cael eu penodi yn unol 
â Rhan 1 Deddf Diwygio a Llywodraethu Cyfansoddiadol 2010.  Rhaid i gynghorwyr 
arbennig ddilyn yr un safonau uniondeb a gonestrwydd sy'n ofynnol i'r holl weision 
sifil, yn unol â Cod y Gwasanaeth Sifil.  Fodd bynnag, maent yn cael eu heithrio o'r 
gofyniad cyffredinol bod rhaid i weision sifil gael eu penodi yn ôl haeddiant ac 
ymddwyn yn ddiduedd a gwrthrychol, neu fod angen iddynt gadw hyder 
llywodraethau'r dyfodol o wahanol liw gwleidyddol.  Ar wahân i hynny, mae gofyn 
iddynt ymddwyn yn unol â Chod y Gwasanaeth Sifil, a welir yn Atodiad B. 

 

9. Fel sydd wedi'i nodi yn y Ddeddf Diwygio a Llywodraethu Cyfansoddiadol 
2010 ac yn y Cod Gweinidogol, y Prif Weinidog sy'n penodi pob cynghorydd 
arbennig yn Llywodraeth Cymru.  Mae'r penodiad yn dod i ben ar ddiwedd y 
Weinyddiaeth a'u penododd, neu pan fo'r Prif Weinidog yn gadael y Llywodraeth 
neu'n symud i benodiad arall.  Cyfrifoldeb y Prif Weinidog a wnaeth y penodiad yw 



rheoli cynghorwyr arbennig a'u hymddygiad, gan gynnwys disgyblaeth.  Cyfrifoldeb y 
Prif Weinidog hefyd yw sicrhau bod ei gynghorydd/ei chynghorydd(wyr) arbennig yn 
glynu at y Cod Ymddygiad hwn.  Wrth gwrs, gall y Prif Weinidog ddod â'r swydd i 
ben drwy dynnu ei gydsyniad/ei chydsyniad ar gyfer penodiad penodol yn ôl ar 
unrhyw adeg.   
 

10. Dylai cynghorwyr arbennig ymddwyn mewn ffordd sy'n cynnal gallu gweision 
sifil eraill i fod yn ddiduedd yn wleidyddol.  Ni ddylid defnyddio adnoddau swyddogol 
ar gyfer gweithgarwch gwleidyddiaeth plaid.  Maent yn cael eu penodi i wasanaethu 
amcanion y Prif Weinidog a Gweinidogion eraill Llywodraeth Cymru. 
 
11. Ni ddylai cynghorwyr arbennig ddatgelu gwybodaeth swyddogol sydd wedi'i 
chyfathrebu'n gyfrinachol o fewn y llywodraeth na'i derbyn yn gyfrinachol gan eraill. 
Nid oes lle i baratoi na dosbarthu deunyddiau amhriodol nac ymosodiadau personol 
yn y swydd o fod yn gynghorydd arbennig, yn yr un modd nad yw'n dderbyniol mewn 
bywyd cyhoeddus.  Bydd unrhyw gynghorydd arbennig sy'n cael ei weld yn 
dosbarthu deunyddiau amhriodol yn dilyn proses ddisgyblu a all arwain at golli 
swydd.  

 
Cysylltiad gyda'r Cyfryngau 
 
12. Gall cynghorwyr arbennig, o'u hawdurdodi, fynegi safbwynt y Gweinidogion ar 
bolisïau’r llywodraeth i'r cyfryngau gydag elfen o ymrwymiad gwleidyddol na fyddai'n 
bosibl i weision sifil eraill.  Fodd bynnag, rhaid i unrhyw waith briffio ar faterion pleidiol 
pur gael ei drin gan weithdrefnau'r Blaid.  
 

13. Dylai pob cysylltiad â'r cyfryngau gael ei awdurdodi gan y Prif Weinidog a/neu 
Weinidogion eraill Llywodraeth Cymru, a dylid eu cynnal yn unol â Chanllawiau 
Priodoldeb Gwasanaeth Cyfathrebu'r Llywodraeth.  
   
14. Ni ddylai cynghorwyr arbennig gymryd rhan gyhoeddus mewn dadl wleidyddol, 
drwy unrhyw fath o ddatganiad boed yn araith neu lythyr i'r wasg, neu mewn llyfrau, y 
cyfryngau cymdeithasol, erthyglau neu daflenni.  Rhaid iddynt arddel disgresiwn a 
mynegi eu sylwadau yn ofalus, gan osgoi ymosodiadau personol, ac ni fyddent fel rheol 
yn siarad yn gyhoeddus ar ran Gweinidog na Llywodraeth Cymru.  
 

Tryloywder 

 

15.  Rhaid i gynghorwyr arbennig ddatgan manylion unrhyw roddion neu 
letygarwch sy'n dod i law yn unol â'r rheolau a osodwyd yng Nghod Amodau a 
Thelerau Gwasanaeth Llywodraeth Cymru.  Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi 
gwybodaeth am roddion a lletygarwch sy'n cael ei dderbyn gan gynghorwyr 
arbennig.  Bydd gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi'n flynyddol am nifer y cynghorwyr 
arbennig a'r gost. 
 
 
 
 



Gweithgarwch gwleidyddol preifat:  gweithgareddau gwleidyddol cenedlaethol 
 
16. Pan fo cynghorydd arbennig yn dymuno ysgwyddo gwaith ar gyfer plaid 
wleidyddol nad yw'n codi o fusnes y llywodraeth, mae modd iddynt wneud hynny yn 
ei amser ei hun, y tu allan i oriau swyddfa, neu dan gontract arall gyda'r Blaid gan 
weithio'n rhan-amser i Lywodraeth Cymru.  Nid oes modd defnyddio gwyliau 
blynyddol neu wyliau di-dâl at y diben hwn. 

 
17. Mae cynghorwyr arbennig wedi'u heithrio o'r gofyniad Cod y Gwasanaeth Sifil i 
fod yn ddiduedd yn wleidyddol.  Felly nid oes angen cyfyngu ar eu gwaith gwleidyddol 
yn yr un modd â gweision sifil eraill.   
 
18. Yn benodol: 
 

i. gyda chymeradwyaeth y Prif Weinidog, gall cynghorydd arbennig gael 
ei enwi'n gyhoeddus fel ymgeisydd neu ymgeisydd posibl ar gyfer 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Rhaid i gynghorwyr arbennig sy'n dod 
yn ymgeiswyr ar gyfer y Cynulliad gyflawni'r swyddogaeth hon yn eu 
hamser eu hunain, y tu allan i oriau swyddfa, neu weithio'n rhan amser 
i Lywodraeth Cymru gyda'r gostyngiad cyfatebol yn eu cyflog gan y 
Llywodraeth.  Nid oes modd i gynghorwyr arbennig ddefnyddio gwyliau 
blynyddol neu wyliau di-dâl at y diben hwn.  Hefyd rhaid i gynghorwyr 
arbennig ymatal mewn llywodraeth rhag cymryd rhan yn unrhyw fater 
sy'n ymwneud â'i ddarpar neu ei darpar etholaeth, a rhaid 
ymddiswyddo fel cynghorydd arbennig ar ddechrau'r cyfnod ymgyrchu 
byr cyn yr etholiad.  Nid oes hawl gan gynghorwyr arbennig sy'n 
ymddiswyddo dan yr amgylchiadau hyn i gael taliad diswyddo; 
 

ii. os bydd cynghorydd arbennig am gymryd rhan mewn ymgyrch ar gyfer 
etholiad neu is-etholiad, gall wneud hynny yn ei amser ei hun a thu 
allan i oriau swyddfa.  Nid oes modd defnyddio gwyliau blynyddol neu 
wyliau di-dâl at y diben hwn;  

 
iii. gyda chytundeb y Prif Weinidog, gall cynghorwyr arbennig gadw eu 

swyddi yn ystod cyfnod ymgyrchu'r etholiad cyffredinol.  Rhaid i'r rhai sy'n 
aros yn eu swyddi i weithio ar fusnes y llywodraeth sicrhau nad ydynt yn 
defnyddio adnoddau swyddogol at ddibenion pleidiol, a bod unrhyw 
ymgyrchu yn digwydd yn ystod amser y cynghorydd arbennig ei hun a'r 
tu allan i oriau swyddfa.  Nid oes modd i gynghorwyr arbennig ddefnyddio 
gwyliau blynyddol neu wyliau di-dâl at y diben hwn;   

 
iv. gall cynghorwyr arbennig fod yn bresennol yng ngweithgareddau'r 

blaid, er enghraifft Cynhadledd Flynyddol. 
 

Mae'r darpariaethau uchod hefyd yn berthnasol mewn perthynas ag ymgeiswyr ar 
gyfer Senedd y DU, Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Senedd Ewrop. 
 



Gweithgarwch gwleidyddol preifat:  gweithgareddau gwleidyddol lleol 
 
19.  Gyda chytundeb y Prif Weinidog, gall cynghorwyr arbennig ysgwyddo, neu 
barhau i ysgwyddo, pob math o weithgarwch gwleidyddol lleol.  Rhaid cydymffurfio ag 
unrhyw amodau y mae'r Prif Weinidog yn eu gosod. 
  
20.  Os bydd cynghorwyr arbennig yn cymryd rhan mewn gweithgarwch gwleidyddol 
lleol, rhaid arddel disgresiwn, mynegi eu sylwadau yn ofalus ac osgoi ymosodiadau 
personol.  Yn arbennig, os ydynt yn gwasanaethu ar awdurdod lleol rhaid glynu at y 
pwyntiau canlynol: 
 
 i. ni ddylid siarad yn gyhoeddus nac yn y Cyngor, na phleidleisio, ar 

faterion sy'n syrthio dan bortffolio'r Gweinidog(ion) y maent yn gweithio 
agosaf gyda hwy; 

 
ii. ni ddylid gwasanaethu ar unrhyw bwyllgor sy'n ystyried materion o'r fath; 
 

 iii. ni ddylid cymryd rhan mewn unrhyw ddirprwyaeth neu gyflwyno achos 
mewn ffordd arall i Weinidogion; 

 
iv. dylid datgan buddiant mewn perthynas ag unrhyw achos neu gais sy'n 

dod ger bron y Cyngor sy'n ymwneud â phortffolio'r Gweinidog(ion) y 
maent yn gweithio agosaf gyda hwy; 

 
v. dylid arddel disgresiwn mewn perthynas â pholisïau sy'n dod o dan 

bortffolio Gweinidogion eraill, er mwyn osgoi achosi embaras; 
 
vi. ni ddylid datgelu unrhyw wybodaeth gyfrinachol i'r Cyngor a gafwyd wrth 

wneud eu gwaith. 
 
Gadael y Gwasanaeth Sifil 
 

21. Mae cynghorwyr arbennig yn dod o dan y Rheolau Penodiadau Busnes i 
Weision Sifil.  Dan y Rheolau, mae gofyn iddynt gyflwyno cais i Ysgrifennydd 
Parhaol Llywodraeth Cymru ar gyfer penodiad neu swydd newydd y maent am 
dderbyn ar ôl gadael y Gwasanaeth Sifil. Mae'r gofyniad hwn yn berthnasol i 
gynghorwyr arbennig sy'n cyfateb i'r Uwch Wasanaeth Sifil am ddwy flynedd ar ôl 
gadael y Gwasanaeth Sifil, ac i gynghorwyr arbennig eraill am flwyddyn.  
 
22.     Mae ceisiadau gan gynghorwyr arbennig sy'n cyfateb i Gyfarwyddwr 
Cyffredinol ac uwch yn cael eu cyfeirio at y Pwyllgor Cynghori ar Benodiadau 
Busnes. Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru sy'n penderfynu ar y ceisiadau 
hyn ar sail cyngor y Pwyllgor Cynghori. Anelir at gwblhau'r broses hon o fewn 20 
diwrnod gwaith.  Mae ceisiadau gan gynghorwyr arbennig eraill yn cael eu trin o 
fewn Llywodraeth Cymru, a'r Ysgrifennydd Parhaol sy'n gwneud penderfyniad am y 
cais.  Gall cynghorydd arbennig sy'n anfodlon gyda'r penderfyniad apelio i'r 
Cyfarwyddwr Anweithredol arweiniol yn Llywodraeth Cymru. Mae'r Rheolau 
Penodiadau Busnes ar gyfer Gweision Sifil  wedi'u gosod yn llawn yn Rhan 4.3 Cod 
Rheoli'r Gwasanaeth Sifil a Chod Amodau a Thelerau Gwasanaeth Llywodraeth 
Cymru  



 
23. Rhaid i weision sifil, gan gynnwys cynghorwyr arbennig, beidio cyhoeddi na 
darlledu cofiant personol sy'n adlewyrchu eu profiadau yn y Llywodraeth, nac 
ymrwymo i wneud hynny, tra'n gyflogedig gan y Goron.  Rhaid ceisio caniatâd 
Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru cyn cyhoeddi, neu ymrwymo i gytundeb ar 
gyfer cyhoeddi cofiant o'r fath ar ôl gadael y Gwasanaeth Sifil.  Rhaid cyflwyno drafft 
o'r llawysgrif i'r Ysgrifennydd Parhaol roi ei sylwadau mewn da bryd cyn cyhoeddi.  
Ceir manylion am y rheolau yn Adran 4.2 Cod Rheoli'r Gwasanaeth Sifil neu yng 
Nghod Amodau a Thelerau Gwasanaeth Llywodraeth Cymru. Dylid anfon copi drafft 
o'r llawysgrif ar wahân  at Bennaeth Staff y Gweinidog ar yr adeg yr oeddent yn cael eu 
cyflogi. 
    
24. Rhaid i gynghorwyr arbennig barhau i gadw at eu dyletswyddau o ran 
cyfrinachedd ar ôl gadael eu swyddi fel cynghorwyr arbennig. 
 
 
 
Mai 2016 
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COD Y GWASANAETH 
SIFIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



COD Y GWASANAETH SIFIL 
 
Cyflwynwyd i'r Senedd yn unol ag adran 5 (5) o Ddeddf Diwygio a Llywodraethu 
Cyfansoddiadol 2010. 
 
Cyflwynwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn unol ag adran 5 (7) o Ddeddf 
Diwygio a Llywodraethu Cyfansoddiadol 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gwerthoedd y Gwasanaeth Sifil 
 
1. Nodir y sail statudol ar gyfer rheoli’r Gwasanaeth Sifil yn Rhan 1 o Ddeddf 
Diwygio a Llywodraethu Cyfansoddiadol 2010. 
 
2. Mae'r Gwasanaeth Sifil yn rhan annatod ac allweddol o lywodraeth y Deyrnas 
Unedig. Mae'n cefnogi'r Llywodraeth gyfredol o ran datblygu a gweithredu ei 
pholisïau, ac o ran darparu ei gwasanaethau cyhoeddus. Mae gweision sifil yn 
atebol i Weinidogion,1 ac mae Gweinidogion yn eu tro yn atebol i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru2.  

 
3. Fel gwas sifil, fe'ch penodir yn ôl eich teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac 
agored, ac mae disgwyl ichi ymgymryd â'ch rôl ag ymroddiad ac ymrwymiad i'r 
Gwasanaeth Sifil a'i werthoedd craidd: hygrededd, gonestrwydd, gwrthrychedd a 
didueddrwydd. Yn y Cod hwn: 
 

 ystyr ‘hygrededd’ yw rhoi rhwymedigaethau gwasanaeth cyhoeddus o 
flaen eich buddiannau personol eich hun; 

 

 ystyr 'gonestrwydd’ yw bod yn agored a dweud y gwir; 
 

 ystyr ‘gwrthrychedd’ yw seilio'ch cyngor a'ch penderfyniadau ar 
ddadansoddiad trylwyr o'r dystiolaeth; ac 

 

 ystyr ‘didueddrwydd’ yw gweithredu yn unol â rhinweddau'r achos yn unig 
a gwasanaethu Llywodraethau o wahanol dueddiadau gwleidyddol mewn 
modd sydd yr un mor dda. 

 
4. Mae'r gwerthoedd craidd hyn yn cefnogi llywodraeth dda ac yn sicrhau bod y 
Gwasanaeth Sifil yn cyflawni'r safonau uchaf posibl yn ei holl waith. Mae hyn yn 
ei dro yn helpu'r Gwasanaeth Sifil i ennyn a chadw parch Gweinidogion, 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y cyhoedd a'i gwsmeriaid. 
 
5. Mae'r Cod hwn3 yn nodi'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gennych chi a phob 
gwas sifil arall. Mae'r rhain yn seiliedig ar y gwerthoedd craidd sydd wedi’u nodi 

                                                
1 Yn y fersiwn hon o'r Cod, ystyr “Gweinidogion” yw Prif Weinidog Cymru, Gweinidogion Cymru, 
Dirprwy Weinidogion Cymru  a Chwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru fel y cyfeirir atynt yn Neddf 
Llywodraeth Cymru 2006.  Efallai nad yw Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn Aelod Cynulliad, 
ond gall gymryd rhan yn nhrafodion y Cynulliad. Ers mis Mai 2016 mae’r Gweinidogion unigol yn cael 
eu galw’n Ysgrifenyddion Cabinet a’r Dirprwy Weinidogion yn Weinidogion. Mater cyflwyniadol yw 
hyn, fodd bynnag ac nid yw’n newid y sefyllfa gyfansoddiadol. Felly, er enghraifft, bydd Ysgrifennydd 
Cabinet (term nad oes iddo sail gyfreithiol) yn arfer swyddogaethau un o Weinidogion Cymru. 
 
2 Dylai’r gweision sifil sy’n cynghori Gweinidogion fod yn ymwybodol o arwyddocâd cyfansoddiadol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru a’r confensiynau sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng y Cynulliad 
Cenedlaethol a Llywodraeth Cynulliad Cymru. 
 
3 Mae cyfrifoldebau perthnasol Prif Weinidog Cymru, Gweinidogion Cymru, Dirprwy 
Weinidogion Cymru a Chwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru a chynghorwyr 
arbennig mewn perthynas â'r Gwasanaeth Sifil wedi'u nodi yn eu Codau Ymddygiad: 
www.wales.gov.uk/civilservicecode. Mae Cod y Gwasanaeth Sifil hefyd yn gymwys i 

http://www.wales.gov.uk/civilservicecode


mewn deddfwriaeth. Mae gan Lywodraeth Cymru hefyd ei datganiad cenhadaeth 
a’i datganiad gwerthoedd ei hun sy’n seiliedig ar y gwerthoedd craidd. Mae’r 
rhain yn cynnwys y safonau ymddygiad a ddisgwylir gennych wrth ichi ddelio â’ch 
cydweithwyr. 

 

 
Safonau ymddygiad 
 
Hygrededd 
 

6. Rhaid ichi: 
 

 gyflawni eich dyletswyddau a'ch rhwymedigaethau mewn modd cyfrifol; 
 

 gweithredu bob amser mewn modd proffesiynol4 sydd yn haeddu ac yn 
sicrhau hyder pawb yr ydych yn delio â nhw6; 

 

 cyflawni’ch rhwymedigaethau ymddiriedol mewn modd cyfrifol (hynny yw, 
sicrhau y caiff arian cyhoeddus ac adnoddau eraill eu defnyddio'n briodol ac 
yn effeithlon); 

 

 delio â'r cyhoedd a'u materion mewn modd teg, effeithlon, prydlon, effeithiol a 
sensitif, hyd eithaf eich gallu; 
 

 sicrhau eich bod wedi cael awdurdod Gweinidogol ar gyfer unrhyw gysylltu 
rhyngoch chi â’r cyfryngau5;  

 

 cadw cofnodion swyddogol cywir a delio â gwybodaeth mor agored â phosibl 
yn y fframwaith cyfreithiol; a 

 

 chydymffurfio â'r gyfraith a sicrhau cyfiawnder. 
 

7. Ni ddylech: 
 

 gamddefnyddio'ch safle swyddogol, er enghraifft drwy ddefnyddio 
gwybodaeth a gewch drwy'ch dyletswyddau swyddogol er mwyn eich 
buddiannau preifat neu fuddiannau preifat pobl eraill; 

                                                                                                                                                  

gynghorwyr arbennig ac eithrio, i gydnabod eu swyddogaeth benodol, y gofynion am 
wrthrychedd a didueddrwydd (paragraffau 10-15 isod). 
 
4Gan gynnwys ystyried safonau moesol sy'n rheoli proffesiynau penodol. 

 
6 Gan gynnwys cydnabyddiaeth arbennig o bwysigrwydd cydweithredu a pharch cilyddol rhwng 
gweision sifil sy’n gweithio i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau datganoledig 
ac i’r gwrthwyneb. 
 
5 Gall y ddeddfwriaeth chwythu'r chwiban (Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998) fod yn gymwys 
hefyd mewn rhai amgylchiadau. Mae ‘Cyfeiriadur Canllawiau'r Gwasanaeth Sifil’ a ‘Cod Rheoli’r 
Gwasanaeth Sifil’ yn cynnig rhagor o wybodaeth. 
 



 

 derbyn rhoddion neu letygarwch neu unrhyw fanteision eraill gan 
unrhyw un y gellid barnu eu bod yn amharu ar eich barn bersonol neu 
eich hygrededd; na 

 

 datgelu gwybodaeth swyddogol heb ganiatâd. Mae'r ddyletswydd hon 
yn parhau i fod yn berthnasol wedi ichi adael y Gwasanaeth Sifil. 

 
 
Gonestrwydd 
 

8. Rhaid ichi: 
 

 nodi'r ffeithiau a'r materion perthnasol yn onest, a chywiro unrhyw 
wallau cyn gynted â phosibl; a 

 

 defnyddio adnoddau at y dibenion cyhoeddus awdurdodedig y'u 
darperir ar eu cyfer yn unig. 

 
 

9. Ni ddylech: 
 

 dwyllo neu gamarwain Gweinidogion, y Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
nac eraill yn fwriadol; na 

 

 gadael i bwysau amhriodol gan eraill na'r posibilrwydd o fantais 
bersonol ddylanwadu arnoch. 

 
 
 
Gwrthrychedd 
 

10. Rhaid ichi: 
 

 ddarparu gwybodaeth a chyngor, gan gynnwys cyngor i Weinidogion, 
ar sail y dystiolaeth, a chyflwyno'r opsiynau a'r ffeithiau yn gywir; 

 

 gwneud penderfyniadau yn ôl rhinweddau'r achos; a 
 

 rhoi ystyriaeth briodol i gyngor arbenigol a phroffesiynol. 
 

11. Ni ddylech: 
 

 anwybyddu ffeithiau anghyfleus neu ystyriaethau perthnasol wrth roi 
cyngor neu wrth wneud penderfyniadau; na rhwystro polisïau rhag cael 
eu rhoi ar waith wedi i benderfyniadau gael eu gwneud drwy wrthod 
neu ymatal rhag cymryd camau sy'n deillio o'r penderfyniadau hynny. 

 
 



 
Didueddrwydd 
 

12. Rhaid ichi: 
 

 ymgymryd â'ch cyfrifoldebau mewn modd teg, cyfiawn a chyfartal sydd yn 
adlewyrchu ymrwymiad y Gwasanaeth Sifil i gydraddoldeb ac amrywiaeth. 

 
13. Ni ddylech: 

 

 weithredu mewn modd sy'n ffafrio unigolion neu fuddiannau penodol yn 
ddireswm neu'n gwahaniaethu yn eu herbyn. 

 
Didueddrwydd Gwleidyddol 
 

14. Rhaid ichi: 
 

 wasanaethu'r Llywodraeth, waeth beth fo'i thuedd gwleidyddol, hyd eithaf 
eich gallu mewn modd sy'n cynnal didueddrwydd gwleidyddol ac sy'n cyd-
fynd â gofynion y Cod hwn, waeth beth fo'ch credoau gwleidyddol; 

 

 gweithredu mewn modd sy'n haeddu ac yn sicrhau hyder Gweinidogion, 
tra'n sicrhau ar yr un pryd y byddwch yn gallu sefydlu'r un berthynas â'r 
rheini y gallai fod angen ichi eu gwasanaethu mewn Llywodraeth yn y 
dyfodol; a 

 

 chydymffurfio ag unrhyw gyfyngiadau sydd wedi'u gosod ar eich 
gweithgareddau gwleidyddol. 

 
15. Ni ddylech: 
 

 weithredu mewn modd sy'n dilyn ystyriaethau pleidiau gwleidyddol, na 
defnyddio adnoddau swyddogol at ddibenion pleidiau gwleidyddol; na 

 

 gadael i'ch safbwyntiau gwleidyddol personol liwio unrhyw gyngor a 
roddwch nac unrhyw gamau a gymerwch. 

 
Hawliau a chyfrifoldebau 
 

16. Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'i hasiantaethau ddyletswydd i'ch 
hysbysu am y Cod hwn a'i werthoedd. Os ydych chi'n credu bod gofyn ichi 
weithredu mewn modd sy'n gwrthdaro â'r Cod hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn 
ystyried eich pryder a sicrhau na chewch eich cosbi am ei fynegi. 
 
17.  Os oes gennych bryder, dylech siarad i ddechrau â'ch rheolwr llinell neu 
rywun arall yn eich cadwyn rheoli llinell. Os bydd hyn yn peri anhawster ichi am 
unrhyw reswm, dylech godi'r mater â swyddogion enwebedig Llywodraeth Cymru, 
sydd wedi'u penodi i gynghori staff am y Cod.   
 



18.  Os byddwch yn ymwybodol o gamau gweithredu gan eraill sydd yn eich tyb 
chi yn gwrthdaro â'r Cod hwn, dylech sôn am hyn wrth eich rheolwr llinell neu 
rywun arall yn eich cadwyn rheoli llinell; fel arall gallwch ofyn am gyngor gan eich 
swyddogion enwebedig. Dylech roi tystiolaeth am weithgarwch troseddol neu 
anghyfreithlon i'r heddlu neu i awdurdodau rheoleiddio priodol eraill.  Nid yw’r 
Cod hwn yn gymwys i faterion rheoli Adnoddau Dynol. 
 
19.  Os ydych wedi codi mater sy'n berthnasol i baragraffau 16 i 18, yn unol â'r 
gweithdrefnau perthnasol7, ac nad ydych wedi cael ymateb rhesymol yn eich tyb 
chi, cewch hysbysu Comisiwn y Gwasanaeth Sifil am y mater8. Bydd y Comisiwn 
hefyd yn ystyried gwneud cwyn uniongyrchol. Ei gyfeiriad yw: 
 
        G/08, 1 Horseguards Road, London SW1A 2HQ.  
        Ffôn: 020 7271 0831  
        e-bost: info@csc.gov.uk  
 
Os na ellir datrys y mater gan ddefnyddio'r gweithdrefnau uchod, a'ch bod yn 
teimlo na allwch ddilyn y cyfarwyddiadau a roddir ichi, bydd yn rhaid ichi 
ymddiswyddo o'r Gwasanaeth Sifil. 
 
20.  Mae'r Cod hwn yn rhan o'r berthynas dan gontract rhyngoch chi a'ch 
cyflogwr. Mae'n nodi'r safonau ymddygiad uchel y disgwylir ichi eu dilyn yn eich 
swydd mewn bywyd cyhoeddus a chenedlaethol fel gwas sifil. Gallwch fod yn 
falch o arddel y gwerthoedd hyn.  
 
Ionawr 2017 
 

 
 
 

                                                
7 Gall y ddeddfwriaeth chwythu'r chwiban (Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998) fod yn gymwys hefyd mewn rhai 

amgylchiadau. Mae Cyfeiriadur Canllawiau'r Gwasanaeth Sifil a Chod Rheoli’r Gwasanaeth Sifil yn cynnig mwy o 

wybodaeth: GOV.UJK – Civil Service Management Code. 
8 Ceir rhagor o wybodaeth yng Nghanllawiau Comisiwn y Gwasanaeth Sifil ar Wneud Cwynion – gweler gwefan y 

Comisiwn: www.civilservicecommission.gov.uk.  

mailto:info@csc.gov.uk
http://www.civilservicecommission.gov.uk/

