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Etholiad Cyffredinol y DU 2019 - Canllawiau ar gyfer GIG Cymru 

Ymhellach i Gylchlythyr Iechyd Cymru 2019 035 a gyhoeddwyd ddoe yn amgáu canllawiau a 
gyhoeddwyd i staff Llywodraeth Cymru, mae'r llythyr hwn a'r canllawiau cysylltiedig yn egluro'r 
effaith y bydd y cyfnod cyn yr etholiad yn ei gael ar weithgareddau’r Byrddau Iechyd Lleol a’r 
Ymddiriedolaethau o ddechrau'r cyfnod cyn yr etholiad a ddechreuodd ar 6 Tachwedd hyd at 
a chan gynnwys y diwrnod pleidleisio ar 12 Rhagfyr. 

Wrth gwrs, mater i reolwyr lleol yw ymddygiad eich staff o hyd, ond yn amlwg mae’n holl 
bwysig osgoi unrhyw awgrym bod adnoddau cyhoeddus wedi'u defnyddio i gefnogi unrhyw 
ymgeisydd penodol neu at ddibenion y pleidiau gwleidyddol. Felly, efallai y byddai'n werth 
ichi roi sylw penodol i baragraff 7 yn y canllawiau.  

 
Os oes angen eglurhad arnoch ar unrhyw agwedd ar y nodyn hwn mae croeso i chi gysylltu 
â minnau (Peter.Lloyd.Jones@llyw.cymru). 
 
Yr eiddoch yn gywir 
 

 
 
Peter Jones 
Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau /Deputy Director of Operations 
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CANLLAWIAU AR GYFER CYMRU GIG YN YSTOD CYFNOD ETHOLIAD SENEDDOL y 
DU (7 Tachwedd - 12 Rhagfyr 2019) 

 

1. Cyflwyniad 

 

Mae'r nodyn hwn yn cynnwys arweiniad i weithwyr y GIG ar eu rôl a'u hymddygiad yn ystod 

yr ymgyrch etholiadol sydd ar ddod. 

 

Ar gyfer y GIG yng Nghymru dylai fod yn fusnes fel arfer, fodd bynnag, dylai staff fod yn 

sensitif i weithgareddau y gellid eu hystyried yn ymgyrchu gwleidyddol. Dylai staff hefyd 

gofio diddordeb uwch y cyfryngau yn y GIG yng Nghymru ar lefel y DU ar yr adeg hon ac ni 

ddylid cymryd unrhyw benderfyniadau y gellid eu hystyried yn cael effaith uniongyrchol ar 

bolisi Llywodraeth y DU. 

 

Yr egwyddorion cyffredinol y dylid eu dilyn yn ystod cyfnod yr etholiad yw, fel ar adegau 

eraill, na ddylid gofyn i staff y GIG gymryd rhan mewn gweithgareddau a allai arwain at y 

feirniadaeth bod pobl sy'n cael eu talu o arian cyhoeddus yn cael eu defnyddio ar gyfer plaid 

wleidyddol. dibenion, neu sy'n tynnu sylw'n ormodol at yr ymgyrchoedd etholiadol. 

 

Mae'r egwyddorion a nodir yn y canllaw hwn yn berthnasol i'r GIG bob amser, ond dylid 

cymryd sylw arbennig yn y cyfnod rhwng dechrau'r ymgyrch ffurfiol (7 Tachwedd) a'r 

diwrnod pleidleisio (12 Rhagfyr). 

 

2. Cefndir 

Mae gofyn i'r Byrddau Iechyd a'r Ymddiriedolaethau fod yn arbennig o ofalus yn ystod y 

cyfnod hwn i sicrhau eu bod yn ymddwyn mewn ffordd briodol.  Bydd Prif Weithredwyr y 

GIG am ddilyn egwyddorion cyson wrth ymateb i geisiadau am wybodaeth a mynediad i 

safleoedd GIG Cymru mewn perthynas ag ymgyrchu etholiadol. 

Mae gan Gadeiryddion a Phrif Weithredwyr gyfrifoldeb cyfreithiol am y defnydd a wneir o 

safleoedd y GIG.  Felly, eu penderfyniad hwy yn llwyr yw pa gyfleusterau neu wybodaeth y 

dylid eu rhyddhau i ymgeiswyr neu lefarwyr pleidiau.  Fodd bynnag, dylent ystyried yr 

egwyddorion canlynol: 

 Nid oes gan y GIG a'i gyrff cyfansoddol ymlyniad ag unrhyw blaid wleidyddol.  Ni 

ddylai unrhyw aelod neu weithiwr ddweud na gwneud unrhyw beth yn ei rinwedd 

swyddogol i awgrymu'n wahanol; 



 

 

 Ni ddylid gofyn i staff y GIG ymwneud â gweithgareddau a allai arwain at y 

feirniadaeth bod pobl sy'n cael eu talu ag arian cyhoeddus yn cael eu defnyddio at 

ddibenion plaid wleidyddol; 

 Dylid ymdrin ag ymholiadau gan bleidiau ac ymgeiswyr gwleidyddol mewn ffordd 

gyfartal; 

 Os bydd unrhyw ymgeiswyr neu lefarwyr ar ran y pleidiau yn cael caniatâd i ymweld 

ag un o safleoedd y GIG, ac yn arbennig os bydd y cyfryngau yn bresennol, ni ddylid 

amharu ar y gwasanaethau na’r gofal i gleifion ac fe ddylid cynnig yr un cyfleusterau i 

ymgeiswyr eraill ar eu cais;  

 Ni ddylid cynnal cyfarfodydd pleidiau gwleidyddol ar safleoedd y GIG yn ystod y cyfnod 

cyn yr etholiad. 

3. Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth 

Mae'n rhaid parhau i ymateb i unrhyw gais am wybodaeth sydd o dan y Ddeddf Rhyddid 

Gwybodaeth o fewn 20 niwrnod, ond dylech gofio'r goblygiadau gwleidyddol wrth ymateb i 

unrhyw gais am wybodaeth. 

4. Ymholiadau'r cyfryngau 

Dylid ateb ymholiadau'r cyfryngau ynghylch gweithrediad gwasanaethau'r GIG yn unol â'r 

Cod Ymarfer ar Fod yn Agored yn y GIG.  Fodd bynnag, rhaid ystyried goblygiadau 

gwleidyddol yr ymateb. Felly, yn unol â’r arfer cyffredinol, dylai pob sylw i’r cyfryngau gael ei 

gymeradwyo ar lefel y Cyfarwyddwr Gweithredol neu’r Prif Weithredwr. 

Mae'n bwysig bod pob Prif Weithredwr yn gosod gweithdrefnau clir yn lleol er mwyn ymdrin 

mewn ffordd gyson â chwestiynau'r cyfryngau.  Dylai'r rheini sy'n ateb cwestiynau gyfyngu 

eu sylwadau i'w meysydd cyfrifoldeb eu hunain.  Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau am bolisi 

gofal iechyd cenedlaethol i Swyddfa'r Wasg Llywodraeth Cymru. 

5. Y Rhyngrwyd, Cyfryngau Cymdeithasol a sianeli electronig eraill 

Mae cyfryngau cymdeithasol ac electronig wedi dod yn bwysicach i sefydliadau newyddion 

a phleidiau gwleidyddol yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad, ac felly rhaid bod yn ofalus iawn 

wrth ymdrin â nhw. 

 

Mae gwefannau swyddogol, blogiau, trydar a negeseuon ffôn yn ffordd o ddarlledu. Felly 

rhaid ichi sicrhau bod deunydd sy’n cael ei gyhoeddi fel hyn yn cydymffurfio â’r un 

canllawiau â datganiadau i’r wasg, erthyglau a darllediadau, Gall deunydd sydd eisoes 

wedi’i gyhoeddi aros ar-lein, ac mae modd diweddaru ar gyfer cywirdeb ffeithiol – ond ni 

ddylid rhoi cyhoeddusrwydd i ymgyrchoedd newydd. 

6. Ymdrin ag ymholiadau gan bleidiau gwleidyddol ac ymgeiswyr 

Gellir darparu gwybodaeth ffeithiol yn unol â'r Cod Ymarfer ar Fod yn Agored yn y GIG.  

Dylai pob ymgeisydd gael mynediad i'r un wybodaeth, ond nid oes yn rhaid dosbarthu 

gwybodaeth o reidrwydd bob tro wrth ateb ymholiad. 



 

 

7. Ymgyrchu a chanfasio ar safleoedd GIG Cymru 

Dylai Cadeiryddion a Phrif Weithredwyr ystyried yn ofalus a fyddant yn caniatáu'r canlynol: 

 ymweliadau gan ymgeiswyr a/neu lefarwyr; 

 canfasio personol. 

Os byddwch yn cytuno i gais o'r fath yn cefnogi un ymgeisydd neu blaid, mae'n rhaid i chi 

fod yn barod i gynnig cyfleusterau tebyg i bawb arall.  Y peth pwysicaf yw trefnu neu 

gyfyngu ar weithgareddau o'r fath mewn ffordd sy'n osgoi amharu ar driniaeth cleifion a 

sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i redeg yn llyfn. Os nad yw unrhyw Fwrdd neu 

Ymddiriedolaeth Iechyd yn hyderus y gall gynnig mynediad cyfartal i bob ymgeisydd, yna 

dylai wrthod pob cais o'r fath. 

Ni ddylid codi posteri gwleidyddol mewn mannau cyhoeddus ar safleoedd y GIG.  Dylid 

craffu'n ofalus ar bosteri a deunydd hysbysebu arall sy'n honni i fod yn anwleidyddol ac yn 

cael ei gyhoeddi gan grwpiau eraill er mwyn sicrhau na ellir barnu eu bod yn ffafrio neu'n 

gwrthwynebu unrhyw ymgeisydd neu blaid benodol. 

8. Parhau â Gwaith y GIG 

Mae gwaith arferol y Byrddau Iechyd a'r Ymddiriedolaethau yn gofyn am lawer o gyswllt 

cyhoeddus a gall llawer o hyn barhau yn ôl yr arfer.  Er enghraifft, nid oes angen amharu ar 

ymgyrchoedd hybu iechyd cyfredol, ond byddai'n synhwyrol asesu effeithiolrwydd postio 

deunydd ar raddfa eang ac ati yn y cyfnod cyn yr etholiad oherwydd y gallai'r negeseuon 

gael eu colli ymysg cyhoeddusrwydd yr etholiad.  Dylid oedi ymgyrchoedd newydd tan ar ôl 

yr etholiad. 

Mae perygl, o lansio unrhyw gyhoeddusrwydd uchel ei broffil (posteri a hysbysebion) yn 

ystod yr etholiad, y caiff unrhyw effaith ei cholli oherwydd bod y cyfryngau'n canolbwyntio ar 

yr ymgyrchu. Dylech ystyried gohirio mentrau o'r fath tan ar ôl yr etholiad.  

9. Staff y GIG yn sefyll fel ymgeiswyr yn yr etholiad 

Gellir rhoi absenoldeb arbennig i staff y GIG yn sefyll fel ymgeiswyr (gyda thâl neu heb dâl) 

yn ôl disgresiwn y cyflogwr. Gall sefydliadau’r GIG osod eu hamodau eu hunain i staff ar 

gontractau y GIG sy'n sefyll fel ymgeiswyr, gan barchu gofynion deddfwriaeth gyflogaeth ar 

yr un pryd. 

10. Gweithgarwch Gwleidyddol Arall 

Mae aelodau'r GIG yn rhydd, yn eu bywydau preifat, i gymryd rhan mewn dadl gyhoeddus 

neu wneud sylwadau cyhoeddus yn ystod cyfnod yr etholiad. Fodd bynnag, ni ddylent 

ddefnyddio safleoedd nac offer y GIG ac ni ddylent wneud sylwadau ar sail gwybodaeth nad 

yw yn gyffredinol ar gael i'r cyhoedd. Mae'n rhaid nodi'n glir mai barn yr unigolyn sy'n cael ei 

mynegi, nid unrhyw Fwrdd neu Ymddiriedolaeth Iechyd. 

11. Cyfarfodydd Bwrdd/Ymddiriedolaeth Iechyd 



 

 

Ceir cynnal cyfarfodydd arferol y Bwrdd Iechyd neu'r Ymddiriedolaeth a fyddai fel arfer yn 

rhai cyhoeddus, yn ogystal â chyfarfodydd blynyddol cyhoeddus, yn ystod y cyfnod cyn yr 

etholiad. 

12. Darlithoedd 

Nid oes angen canslo neu ohirio darlithoedd cyhoeddus at ddibenion addysgol gan y Bwrdd 

Iechyd neu'r Ymddiriedolaeth, ond dylid osgoi dadl neu ragdybio ynghylch canlyniad yr 

etholiad ac unrhyw effaith ar bolisi iechyd Llywodraeth y DU.  

13. Cam gweithredu 

Dylai Prif Weithredwyr sefydliadau'r GIG sicrhau bod yr egwyddorion yn y canllaw hwn yn 

cael eu dilyn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Peter Jones, Dirprwy 

Gyfarwyddwr y Grŵp Gweithrediadau, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

(Peter.Lloyd.Jones@gov.wales). 
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