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1.  CYFLWYNIAD 

 
 
 

Pwrpas y polisi hwn yw annog gweithwyr i ddatgelu unrhyw gamarfer neu 
gamymddwyn (datgelu camarfer) y maent yn ymwybodol ohono ac, yn bwysig, 
amddiffyn gweithwyr sy'n adrodd am honiadau o gamarfer neu gamymddwyn o'r 
fath.  
 
Llunnir y polisi datgelu camarfer i sicrhau yr ymchwilir i bob honiad o gamarfer neu 
gamymddwyn ac y cymerir camau gweithredu addas pan fo angen.   
 
Bwriedir i'r polisi annog a galluogi gweithwyr i fynegi pryderon difrifol o fewn y 
cyngor, yn hytrach nag anwybyddu problem neu wneud datgeliadau allanol.  

2.  DIFFINIADAU 

 

 

Defnyddir datgelu camarfer i ddisgrifio sefyllfaoedd lle bo gweithiwr cyflogedig neu 
weithiwr yn darparu mathau penodol o wybodaeth, fel arfer i'r cyflogwr neu 
reoleiddiwr, sydd wedi dod i'w sylw yn y gwaith. Felly, 'gwneud datgeliad er budd y 
cyhoedd' yw datgelu camarfer ac mae'n digwydd pan fo gweithiwr yn mynegi pryder 
am berygl neu anghyfreithlondeb sy'n effeithio ar, er enghraifft, aelodau'r cyhoedd.  
 
Mae enghreifftiau o'r pryderon y gellid adrodd amdanynt yn cynnwys:  
 

 Ymddygiad sy'n drosedd neu'n dor-cyfraith  
 Datgeliadau sy'n gysylltiedig â chamweddau 
 Peryglon iechyd a diogelwch, gan gynnwys peryglon i'r cyhoedd yn ogystal â 

gweithwyr eraill 
 Niwed i'r amgylchedd 
 Defnydd anawdurdodedig o arian cyhoeddus 
 Twyll, llwgrwobrwyo, llygredd neu gamarfer 
 Cam-drin cleientiaid yn rhywiol neu'n gorfforol 
 Troseddau a ddiffinnir gan Ddeddf Llwgrwobrwyo 2010 
 Ymddygiad anfoesegol arall.  

 
Mae Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd (PIDA) yn amddiffyn gweithiwr sy'n adrodd am 
bryderon am eu gweithle, os yw'r gweithiwr hwnnw gwir yn credu bod eu pryderon yn 
wir. Gweler Atodiad A.  

 

 Pan fydd rhywun yn datgelu camarfer, bydd yn mynegi pryder am berygl neu 
anghyfreithlondeb sy'n effeithio ar bobl eraill (e.e. cwsmeriaid, aelodau'r 
cyhoedd neu ei gyflogwr). Fel arfer, nid effeithir yn uniongyrchol nac yn 
bersonol ar y person sy'n datgelu camarfer gan y perygl neu'r 
anghyfreithlondeb. O ganlyniad, yn anaml y bydd gan y person sy'n datgelu 
camarfer fudd personol yng nghanlyniad unrhyw ymchwiliad i'w bryder - ei unig 
fwriad yw rhoi gwybod i bobl eraill. Am y rheswm hwn, ni ddylid disgwyl i'r 
person sy'n datgelu camarfer brofi'r camarfer. Negesydd yw ef neu hi sy'n 
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mynegi pryder er mwyn i bobl eraill allu mynd i'r afael ag ef.  
 

 

 Mae hyn yn wahanol iawn i gŵyn. Pan fydd rhywun yn cwyno, bydd yn datgan 
ei fod e'n bersonol wedi cael ei drin yn wael. Gallai'r driniaeth wael hon 
gynnwys torri ei hawliau cyflogaeth unigol neu aflonyddu arno a bydd yr 
achwynydd yn ceisio cywiriad neu gyfiawnder iddo'i hun. Felly, bydd gan yr 
achwynydd fudd penodol yng nghanlyniad y gŵyn; am y rheswm hwn, disgwylir 
iddo allu profi ei achos.  
 

 Am y rhesymau hyn, ni fydd o fudd i unrhyw un os defnyddir polisi datgelu 
camarfer y cyngor i ymdrin ag achwyniad personol. Mae gan y cyngor 
weithdrefn achwyn a fydd yn fwy priodol ar gyfer gwneud cwyn.  

 

 Gall pobl sy'n defnyddio gwasanaethau, eu perthnasau, eu cynrychiolwyr neu 
eraill wneud cwynion am wasanaeth, gan ddefnyddio'r Polisi Sylwadau, 
Canmoliaeth a Chwynion Corfforaethol. Nid datgelu camarfer yw hyn.  

 

3.  EGWYDDORION CYFFREDINOL 

 
3.1 Mae'r cyngor yn ymrwymedig i dryloywder, gonestrwydd ac atebolrwydd o'r radd 

flaenaf. Yn unol â'r ymrwymiad hwnnw, disgwylir i'r gweithwyr rydym yn ymdrin â hwy 
ddod a lleisio unrhyw bryderon difrifol y bydd ganddynt am unrhyw agwedd ar waith y 
cyngor.  
 

3.2 Amddiffynnir unrhyw weithiwr sy'n datgelu camarfer yn erbyn camau cyflogaeth 
andwyol (rhyddhau, diraddio, gwahardd, aflonyddu neu ffurfiau eraill ar wahaniaethu) 
am fynegi honiadau o gamweinyddu busnes.  Amddiffynnir gweithiwr hyd yn oed os 
profir bod yr honiadau'n anghywir neu'n ddi-sail. Hefyd, amddiffynnir gweithwyr sy'n 
cymryd rhan mewn ymchwiliad neu sy'n cynorthwyo gydag ef.  
 

3.3 Mae'r cyngor yn ymrwymedig i gyfle cyfartal o ran cyflogaeth ac mae'n benderfynol na 
fydd gwahaniaethu anghyfreithlon nac aflonyddu'n cael eu derbyn yn y gweithle. 
Dylai'r holl weithwyr fod yn ymwybodol bod tramgwyddau sy'n ymddygiad 
gwahaniaethol o bosib yn faterion disgyblu difrifol. 
 

3.4 Mae gan bob person sy'n byw yn y fwrdeistref sirol, sy'n ymweld â hi neu sy'n gweithio 
ynddi, boed yn ddefnyddiwr gwasanaeth, yn weithiwr cyflogedig neu'n weithiwr, yr 
hawl i gael ei drin yn deg a chydag urddas.  
 

3.5 Ar gais y person sy'n datgelu camarfer, cymerir pob cam rhesymol i ddiogelu 
anhysbysrwydd y person sy'n datgelu camarfer. Fodd bynnag, dan amgylchiadau 
penodol, efallai y bydd angen datgelu enw'r unigolyn er mwyn cynorthwyo gyda'r 
ymchwiliad neu unrhyw gamau sy'n ei ddilyn.  
 

3.6 Bydd unrhyw weithred o ddial ar y person sy'n datgelu camarfer, neu o'i fictimeiddio, 
yn arwain at gamau disgyblu, hyd at derfynu cyflogaeth.  
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3.7 Bydd defnydd maleisus o'r polisi datgelu camarfer yn arwain at gamau disgyblu yn 
erbyn yr achwynydd sy'n datgelu camarfer, hyd at derfynu cyflogaeth. 
  

4.  GWEITHWYR A GYNHWYSIR YN Y POLISI HWN 

 

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i holl weithwyr y Cyngor Bwrdeistref Sirol, gan gynnwys 
y gweithwyr hynny a gyflogir gan ysgolion sy'n gweithredu dan bwerau personél cwbl 
ddirprwyedig.  
 
Mae'r polisi hwn yn berthnasol hefyd i bob contractwr sy'n gweithio i'r Cyngor ar 
eiddo'r Cyngor, er enghraifft, staff asiantaeth, adeiladwyr a gyrwyr. Mae hefyd yn 
berthnasol i gyflenwyr a'r rhai sy'n darparu gwasanaethau dan gontract gyda'r Cyngor 
yn eu mangreoedd eu hunain, er enghraifft, cartrefi gofal. 

5.  HYGYRCHEDD 

 
Bydd copi o'r polisi hwn ar gael ar y fewnrwyd.  
 

6.  CYSYLLTIADAU Â PHOLISÏAU ERAILL 
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6.1   Mae'r Côd Ymddygiad yn amlinellu'r safon ymddygiad a ddisgwylir gan weithwyr y 
cyngor. Lle mae codau ymddygiad proffesiynol eu hunain yn berthnasol i weithwyr, 
mae'n ofyniad iddynt lynu wrthynt hefyd. 
 
6.2   Mae'r polisi hwn ar wahân i'r Polisi Cwyno a'r gweithdrefnau adrodd statudol 
eraill y mae rhai cyfarwyddiaethau'n cydymffurfio â hwy. 
 
6.3   Pan fo mae gweithwyr yn camddefnyddio'r Polisi Datgelu Camarfer, byddant yn 
destun camau gweithredu priodol dan y Polisi Disgyblu. Yn yr un modd, bydd y 
gweithwyr hynny sy'n fictimeiddio'r rhai sy'n datgelu camarfer, neu sy'n euog o 
drosedd mewn cysylltiad â'r weithred/gweithredoedd yr adroddwyd 
amdani/amdanynt, yn destun camau disgyblu.  
 
6.4   Bwlio ac aflonyddu – ni fydd y cyngor yn goddef unrhyw aflonyddu na 
fictimeiddio, a bydd yn cymryd y camau priodol i amddiffyn gweithiwyr sy'n mynegi 
pryder dan y polisi hwn. Pe bai gweithiwr yn teimlo bod un o weithwyr y cyngor yn ei 
fwlio neu'n aflonyddu arno, yna dylai gyfeirio at y Polisi Bwlio ac Aflonyddu.  
 
6.5   Mae'n ofynnol, yn ôl y ddyletswydd cydraddoldeb, i'r cyngor ystyried yr angen i 
gael gwared ar wahaniaethu, datblygu cyfle cyfartal a meithrin perthnasoedd da rhwng 
pobl wahanol wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau. Mae'n ofynnol i weithwyr 
gydymffurfio â'r polisïau sy'n gysylltiedig â chydraddoldeb, ac i ymgyfarwyddo a 
chydymffurfio â'r polisi cyfle cyfartal o ran cyflogaeth a'r polisi cyfle cyfartal o ran 
cyflwyno gwasanaethau.  
 
6.6   Achwyniad – pan na fydd pryder yn ddigon difrifol nac o bwys mawr, yna dylid 
defnyddio'r Polisi Achwyn i fynd i'r afael â'r mater, ar ôl mynd trwy sianeli anffurfiol.  
 

 

7.  AMSERLEN 

 
Dylid cwblhau'r camau gweithredu a nodir yn y polisi hwn cyn gynted ag y bo'n 
rhesymol bosib. Dylid glynu wrth yr amserlenni oni bai fod rhesymau cymhellol dros 
beidio â gwneud hynny.  Os nad yw'n bosib gweithredu o fewn yr amserlenni hyn, 
mae'n rhaid dweud wrth bob parti sy'n ymwneud â'r mater a bydd y Swyddog â 
Chyfrifoldeb, ar y cyd â'r adran Adnoddau Dynol, yn penderfynu a yw estyniad yn 
briodol. 

8.  CADW COFNODION 

 
Dylai'r is-adran Archwilio Mewnol gadw cofnod canolog o bob pryder a fynegir o ran 
datgelu camarfer.  
 
Dylid dileu neu archifo data a brosesir drwy gynllun sy'n hyrwyddo datgelu camarfer 
anhysbys o fewn deufis i ddiwedd yr ymchwiliad oni bai ei fod wedi arwain at gamau 
disgyblu neu gyfreithiol.  
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9.  ROLAU A CHYFRIFOLDEBAU 

 
Mae'n rhaid i'r holl reolwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol sy'n ymwneud â'r broses 
datgelu camarfer fod yn gwbl alluog i gyflawni eu dyletswyddau, a dylent gymryd 
cyfrifoldeb am sicrhau eu bod wedi'u hyfforddi'n briodol er mwyn cyflawni eu rôl yn 
foddhaol. 
 

 
9.1 Gweithiwr 

 
• Mae gan weithwyr ymrwymiad cytundebol i ymgymryd â'u gwaith 

mewn modd gonest a theyrngar  a glynu wrth reolau disgyblu'r cyngor.  
 
•           Mae'n rhaid i weithwyr ymgyfarwyddo â'r Côd Ymddygiad a 

chydymffurfio ag ef. Gall methu cydymffurfio arwain at gamau disgyblu. 
 
• Mae'n hanfodol bod gweithwyr yn dwyn unrhyw achos o ymddygiad 

amhriodol at sylw eu rheolwr llinell, os yw'n briodol. Yna bydd y rheolwr 
llinell yn rhoi gwybod i'r is-adran Archwilio Mewnol.  Gall peidio â 
gwneud hyn fod yn fater disgyblu: er enghraifft, peidio ag adrodd am 
fater amddiffyn plentyn neu oedolyn. 

  
9.2   Rheolwr Llinell 

  
• Mae rheolwyr llinell yn gyfrifol am sicrhau bod gweithwyr ym 

ymwybodol o safonau ymddygiad y cyngor, gorfodi rheolau a sicrhau yr 
eir i'r afael yn brydlon, yn rhesymol ac yn deg ag achosion o dorri 
rheolau.  

 
•  Mae'n rhaid i reolwyr hefyd sicrhau eu bod yn annog gweithwyr i 

adrodd yn uniongyrchol iddynt am unrhyw bryderon, cyn cyflwyno'r 
pryderon i'r is-adran Archwilio Mewnol i ymchwilio iddynt. 

 
9.3  Adnoddau Dynol 

 
• Dylai AD sicrhau y rhoddir cyngor a chefnogaeth cyflogaeth gadarn lle 

bo'n briodol.  
 

9.4 Pennaeth Gwasanaeth 
 

•  Dylai penaethiaid gwasanaeth sicrhau y glynir wrth y polisi a bod 
unrhyw ganlyniadau dilynol yn gyson. 

 
• Mae'n rhaid iddynt sicrhau y cwblheir ymchwiliadau mewn modd 

amserol a  phroffesiynol, bod gwaharddiadau'n cael eu cymeradwyo ar 
ôl asesiadau risg priodol, a'u bod am gyfnodau rhesymol, a bod unrhyw 
wrandawiadau disgyblu'n digwydd yn ddi-oed ar ôl i unrhyw ymchwiliad 
ddod i ben. 
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• Mae'n rhaid iddynt enwebu swyddog ymchwilio priodol os na fydd yr is-

adran Archwilio Mewnol yn cynnal yr ymchwiliad. 
 
• Mae'n rhaid iddynt sicrhau, pan wneir cais am dystion, eu bod yn cael eu 

hysbysu ynghylch pryd y dylent ddod i unrhyw gyfarfod neu wrandawiad 
ymchwiliol, a bod yr amser yn cael ei roi iddynt ddod iddo.  

 
• Mae'n rhaid iddynt adolygu canlyniad yr ymchwiliad, neu enwebu 

dirprwy priodol i wneud hynny, a chadarnhau a ddylid rhoi argymhellion 
yr adroddiad ar waith; os felly, mae'n rhaid sicrhau bod hynny'n 
digwydd. 

 
 

9.5  Cynrychiolydd yr Undeb Llafur/y Gweithle
 
 

• Mae'n rhaid i gynrychiolwyr ymddwyn mewn modd proffesiynol a dilyn 
y broses briodol, gan fynegi unrhyw bryderon ynghylch rheoli'r broses i'r 
Pennaeth Gwasanaeth perthnasol. 

 
9.6 Rôl y Swyddog Ymchwilio (pan na ddaw o'r is-adran Archwilio Mewnol) 

  
• Ymchwilio i'r gŵyn o gamarfer, penderfynu a oes achos i'w ateb, a dod i 

gasgliadau a gwneud argymhellion priodol. 
 
•  Penodir y Swyddog Ymchwilio gan y Pennaeth Gwasanaeth. Dylai'r 

Swyddog Ymchwilio dderbyn ac adolygu canfyddiadau'r ymchwiliad ac 
argymell a oes angen adrodd i reoleiddiwr am y mater, a oes angen 
camau cywirol ac argymell a oes achos i'w ateb ac a ddylai fod 
gwrandawiad disgyblu. 

 
• Lle bydd rhywun o'r tu allan i'r is-adran Archwilio Mewnol yn gyfrifol am 

ymchwilio, bydd rhaid iddo sicrhau y rhoddir yr wybodaeth ddiweddaraf 
i'r is-adran Archwilio Mewnol a bod gan yr is-adran Archwilio Mewnol 
gofnod o'r digwyddiad datgelu camarfer cychwynnol. 

 
• Bydd yr is-adran Archwilio Mewnol yn sicrhau y rhoddir yr wybodaeth 

ddiweddaraf i'r person sy'n datgelu camarfer am y modd y trafodir y 
datgeliad, gydag unrhyw gefnogaeth neu gyngor gan AD, yn ôl yr angen. 

 
 

9.7 Gwasanaeth Archwilio Mewnol 
 

• Yr is-adran Archwilio Mewnol sy'n gyfrifol fel arfer am ymchwilio i dwyll, 
llygredd, camarfer a llwgrwobrwyo honedig. Am fwy o wybodaeth, 
gweler y Côd Ymddygiad priodol. Mae gan weithwyr yr is-adran 
Archwilio Mewnol brofiad o ymchwilio i faterion o'r fath, a bydd y 
Rheolwr Archwilio a'r staff bob amser yn barod i drafod pryderon a 
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fynegir gan weithwyr neu gan y cyhoedd. 
 
 
•  Os bydd natur y pryderon camarfer yn arbenigol iawn, bydd rhaid i 

rywun o'r tu allan i'r is-adran Archwilio Mewnol gynnal yr ymchwiliad. 
Bydd yr is-adran Archwilio Mewnol yn gofyn i'r Pennaeth Gwasanaeth 
perthnasol enwebu rhywun priodol.  

 
• Bydd yr is-adran Archwilio Mewnol yn sicrhau y rhoddir yr wybodaeth 

ddiweddaraf i'r person sy'n datgelu camarfer wrth drafod y datgeliad, 
gydag unrhyw gefnogaeth neu gyngor gan AD, yn ôl yr angen. 

 
• Bydd yr is-adran Archwilio Mewnol yn cadw cofnod o'r holl achosion o 

ddatgelu camarfer yr adroddir amdanynt.  
 
• Bydd y Rheolwr Archwilio'n arwain unrhyw ymchwiliad sy'n deillio o'r 

Polisi Datgelu Camarfer, ac yn argymell a fydd angen camau cywirol, ac 
os bydd achos i'w ateb, a ddylai fod gwrandawiad disgyblu 
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10.  PROSES AR GYFER DATGELU CAMARFER 

 

 

10.1 Argymhellir fel arfer y dylai gweithiwr fynegi pryderon yn agored o fewn y 
cyngor, ond cydnabyddir hefyd nad yw hyn yn bosib weithiau.  

 
10.2 Yn y lle cyntaf, dylai gweithiwr cyflog neu weithiwr ystyried trafod y mater â'i 

reolwr llinell, neu aelod arall o'i dîm rheoli. Dylai rheolwyr ymdrin yn gyflym ac 
yn effeithlon â phryderon am eu gwasanaeth. Fodd bynnag, os bydd hyn yn 
aflwyddiannus, gellid ymdrin â'r mater yn fwy ffurfiol (gweler 10.3 - 10.5).  

 
10.3 Os na chyflogir yr achwynydd yn uniongyrchol gan y gwasanaeth dan sylw, 

efallai hefyd yr hoffai drafod ei bryderon â'i reolwr llinell ei hun er mwyn iddynt 
allu ystyried pa gamau gweithredu i'w cymryd. Er enghraifft, gall fod gan 
weithiwr cymdeithasol bryderon am ysgol y mae'n ymweld â hi ac adrodd am y 
rhain i'w reolwr llinell yn y Gwasanaethau Cymdeithasol. Amddiffynnir y 
datgeliadau hyn hefyd.  

 
10.4 Os bydd gan weithiwr ddiffyg hyder yn ei reolwyr i allu ymdrin â'r mater yn 

briodol neu os bydd yn teimlo y gallai'r rheolwyr fod yn rhan o'r testun pryder, 
neu'n gysylltiedig ag ef, gellir ffonio'r is-adran Archwilio Mewnol ar (01639) 
763628. Mae'n well bob amser i'r person sy'n datgelu camarfer grybwyll ei enw 
pan fydd yn cysylltu â'r is-adran Archwilio Mewnol gan y bydd hyn yn galluogi'r 
ymchwiliad i fynd rhagddo'n fwy effeithiol; fodd bynnag, os na fydd y person 
sy'n datgelu camarfer am ddatgelu ei enw, cynhelir ymchwiliad beth bynnag yn 
seiliedig ar yr wybodaeth a ddatgelir.  

 
 Gwasanaeth Archwilio Mewnol y cyngor sy'n staffio'r rhif ffôn hwn.  
             Bydd yr is-adran Archwilio Mewnol naill ai'n ymchwilio'n uniongyrchol i'r pryder 

neu'n ei drosglwyddo i wasanaeth mwy priodol o fewn y cyngor. 
Gallai hyn gynnwys:  

 
o Iechyd a Diogelwch 

 
o Cydlynydd Diogelu Oedolion ar gyfer achosion oedolion di-

amddiffyn 
 

o Prif Swyddog Adolygu Lleoliadau a Chydlynydd Amddiffyn Plant ar 
gyfer achosion plant 

 
10.4 Gall gweithiwr cyflogedig neu weithiwr hefyd gysylltu â chorff rhagnodedig, fel 

a amlinellir isod.  Os hoffai gweithiwr ddatgelu camarfer y tu allan i'r cyngor, 
dylid cymryd gofal i beidio â datgelu gwybodaeth gyfrinachol. Gellir cael cyngor 
ar hawliau a chyfrifoldebau o bosib gan y parti yr eir â'r gŵyn iddo.  

 
10.4.1 Mae ‘corff rhagnodedig’ yn gallu derbyn pryderon am sefydliadau yn ôl PIDA. 

Mae'r rhan fwyaf o reoleiddwyr yn gyrff rhagnodedig.  
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10.4.2  Gall gweithiwr cyflogedig neu weithiwr fynegi pryderon i gorff rhagnodedig, 

neu unrhyw gorff arall o'r fath, os yw'n berthnasol i'r corff hwnnw. 
Amddiffynnir datgeliadau o'r fath o dan gyfraith PIDA, os yw'r person sy'n 
datgelu camarfer yn bodloni'r meini prawf ar gyfer datgelu. Mae'n rhaid iddo 
hefyd gredu'n rhesymol fod y mater yn wir ac yn berthnasol i'r rheoleiddiwr. 
Mae'r canlynol yn enghreifftiau o gyrff rhagnodedig.  

 

 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

 CThEM 

 Awdurdod Gwasanaethau Ariannol 

 Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

 Comisiynydd Gwybodaeth  

 Rheoleiddiwr Tai Cymdeithasol 

 Comisiwn Ansawdd Gofal 

 Rheoleiddiwr Pensiynau 

 Asiantaeth Safonau Bwyd 

 Swyddfa Archwilio Cymru 

 
  

10.5 Gellir ceisio cyngor annibynnol cyn mynegi pryder, drwy gysylltu ag undeb 
llafur neu gorff rheoleiddio proffesiynol, neu drwy ddarllen yr arweiniad a 
roddir ganddynt. Gellir cael cyngor cyfrinachol am ddim gan yr elusen datgelu 
camarfer annibynnol, Public Concern at Work:  

 
Public Concern at Work 
3rd Floor 
Bank Chambers 
6-10 Borough High Street 
London 
SE1 9QQ 
 

: whistle@pcaw.org.uk 
: 020 7404 6609 (llinell gymorth) 
: 020 3117 2520 (ymholiadau eraill) 
: 020 7403 8823 
www.pcaw.co.uk 
 

 

 

 
 

mailto:whistle@pcaw.org.uk
http://www.pcaw.co.uk/
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11.  PROSES AR GYFER YMDRIN Â DATGELU CAMARFER 

 

11.1   Mae'n rhaid cyfeirio pob pryder o ran datgelu camarfer i'r is-adran Archwilio 
Mewnol, os nad gan y person sy'n datgelu camarfer, yna gan y derbynnydd. 

 
11.2  Yna bydd yr is-adran Archwilio Mewnol naill ai'n ymchwilio'n uniongyrchol i'r 

gŵyn neu, os nad yw'n gysylltiedig â thwyll, bydd yn gofyn i Bennaeth 
Gwasanaeth enwebu gweithiwr proffesiynol i ymchwilio a gall, lle bo'n briodol, 
wneud y canlynol:  

 

 Cyfeirio'r mater i'r heddlu 

 Cyfeirio'r mater i'r archwilydd allanol 

 Cymryd rhan mewn ymchwiliad annibynnol 
 

11.3  Er mwyn amddiffyn unigolion a'r rhai a gyhuddir o gamweddau neu gamarfer 
posib, gwneir ymholiadau cychwynnol i benderfynu a fydd ymchwiliad yn 
briodol, a ffurf yr ymchwiliad, os bydd angen un. Prif egwyddor y cyngor fydd 
budd y cyhoedd. Cyfeirir pryderon neu honiadau sydd o fewn cwmpas 
gweithdrefnau penodol (er enghraifft, amddiffyn plant neu wahaniaethu) fel 
arfer i'w hystyried dan y gweithdrefnau hynny. 

 
11.4    Gellir datrys rhai pryderon drwy gamau gweithredu cytunedig heb angen 

ymchwiliad. Os bydd angen camau gweithredu brys, cymerir y rhain cyn 
cwblhau unrhyw ymchwiliad. 

  
 

11.5    O fewn 14 diwrnod calendr i bryder gael ei fynegi, bydd yr is-adran Archwilio 
Mewnol yn ysgrifennu at y person sy'n datgelu camarfer os bydd ei enw'n 
hysbys: 

  
 

• Cydnabod bod y pryder wedi'i dderbyn 
• Nodi sut mae'r cyngor yn cynnig mynd i'r afael â'r mater 
• Rhoi amcangyfrif o'r amser y bydd yn ei gymryd i ddarparu ymateb 

terfynol 
• Dweud a wnaed unrhyw ymholiadau 
• Darparu gwybodaeth am ddulliau cefnogi staff, a   
• Dweud a fydd ymchwiliadau eraill yn cael eu cynnal ac, os na fydd, y 

rhesymau dros beidio. 
 

 
11.6      Bydd y cyswllt rhwng y swyddogion sy'n ystyried y materion a'r person sy'n 

datgelu camarfer yn dibynnu ar natur y materion a godir, yr anawsterau posib 
ac eglurdeb yr wybodaeth a ddarperir. Os bydd angen, bydd y cyngor yn ceisio 
mwy o wybodaeth gan y person sy'n datgelu camarfer.  
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11.7   Pan drefnir unrhyw gyfarfod, gall y person sy'n datgelu camarfer gael cwmni 

cynrychiolydd undeb llafur neu gymdeithas broffesiynol neu gydweithiwr. 
 
11.8    Bydd y cyngor yn cymryd camau i leihau unrhyw anawsterau y gall person sy'n 

datgelu camarfer eu goddef o ganlyniad i fynegi pryder. Er enghraifft, os bydd 
angen iddo roi tystiolaeth mewn achos troseddol neu gamau disgyblu, bydd y 
cyngor yn trefnu iddo dderbyn cyngor am y weithdrefn. 

  
11.9    Bydd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol, neu'r swyddog a enwebir, yn llunio 

adroddiad am ganfyddiadau'r ymchwiliad. Ni fydd fformat yr adroddiad bob 
amser yr un peth gan fod pob achos yn unigryw, ond fe'i trefnir yn aml fel a 
ganlyn: 

 
 

• Sut dechreuodd yr ymchwiliad 
• Y rhai a ddrwgdybir 
• Eu rôl yn yr awdurdod a'u cyfrifoldebau 
• Sut cynhaliwyd yr ymchwiliad 
• Y ffeithiau a'r dystiolaeth a nodwyd 
• Crynodeb o'r canfyddiadau a'r argymhellion, o ran twyll, camarfer, 
llygredd neu lwgrwobrwyo ac unrhyw waith ychwanegol angenrheidiol ar 
wendidau'r system yn ystod yr ymchwiliad.  
 

11.10   Mae'r cyngor yn derbyn bod angen i bobl sy'n datgelu camarfer gael eu sicrhau  
yr aed i'r afael â'r mater yn gywir. Felly, yn amodol ar gyfyngiadau cyfreithiol, 
bydd y cyngor yn rhoi gwybod i bobl sy'n datgelu camarfer am ganlyniad 
unrhyw ymchwiliad.  

 
11.11 Mae'n rhaid cyflwyno adroddiadau i'r Pennaeth Gwasanaeth. Bydd ef (neu 

rywun a enwebir ganddo) yn adolygu canfyddiadau'r ymchwiliad ac yn argymell 
a oes angen adrodd i reoleiddiwr am y mater, a oes angen camau cywirol; os 
oes achos i'w ateb, bydd yn argymell a ddylid cael gwrandawiad disgyblu. Pan 
fydd angen camau disgyblu, gweler y Polisi Disgyblu. Sylwer y bydd rhaid i bob 
gweithiwr sy'n rhan o'r broses datgelu camarfer gefnogi'r broses ddisgyblu yn 
ôl yr angen.  

 
Bydd yr is-adran Archwilio Mewnol yn sicrhau y rhoddir yr wybodaeth ddiweddaraf i'r 
person sy'n datgelu camarfer am y modd y trafodir y datgeliad, gydag unrhyw 
gefnogaeth neu gyngor gan AD, yn ôl yr angen. 
  
Gweler y siart llif yn Atodiad B am grynodeb o'r broses.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot    Tudalen  14 o 18 

 

12.  AMDDIFFYN DATGELU CAMARFER 

 

 

O dan PIDA, mae'r gyfraith yn datgan yr amddiffynnir gweithiwr rhag y perygl o golli ei 
swydd neu ddioddef unrhyw fath o ddial o'r herwydd, ar yr amod:  

 

 Bod yr wybodaeth yn ddatgeliad gwarchodedig 

 Bod yr wybodaeth er budd y cyhoedd 

 Bod y gweithiwr yn credu'n rhesymol fod yr wybodaeth ac unrhyw 
honiadau y mae'n eu cynnwys, yn wir 

 Nad yw'r gweithiwr yn gweithredu er elw personol 

 Nad yw'r gweithiwr yn troseddu wrth wneud y datgeliad. 
 

Er mwyn i ddatgeliad gan weithiwr gael ei amddiffyn gan PIDA, mae'n rhaid iddo fod yn 
'ddatgeliad gwarchodedig'.  
 
Mae'n rhaid i'r gweithiwr wneud y canlynol: 

 

 Sicrhau bod yr wybodaeth yn 'gymwys' (gweler Atodiad A) 

 Datgelu gwybodaeth sydd, ym marn resymol y gweithiwr, er budd y 
cyhoedd 

 Credu'n rhesymol fod yr wybodaeth yn wir 

 Credu'n rhesymol ei fod yn datgelu'r wybodaeth i'r 'person penodedig' 
cywir 

 
 Gweler Atodiad A am fwy o wybodaeth am wneud datgeliadau o dan PIDA.  
 

Pe bai gweithiwr yn credu ei fod wedi dioddef unrhyw anfantais (fel yn yr enghreifftiau 
yn 1.2), yna pe bai'n briodol dylai roi gwybod i'w reolwr llinell (neu reolwr uwch os caiff 
yr anfantais ei hachosi gan y rheolwr llinell). Os bydd y gweithiwr yn teimlo na all 
adrodd am yr anfantais yn ei strwythur rheoli ei hun, yna dylid adrodd amdani i'r 
Pennaeth Adnoddau Dynol neu'r Rheolwr Archwilio.  
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13.  HONIADAU ANWIR 

 

 

Os gwneir honiad sy'n ddisylwedd, sy'n faleisus neu sydd er budd personol, gellir 
cymryd camau disgyblu yn erbyn yr unigolyn dan sylw.  
 

 

14.  ADOLYGU A GWERTHUSO 

 
 

Caiff effeithiolrwydd y polisi hwn ei fesur drwy gyfres briodol o fesurau perfformiad (i 
gytuno arnynt).  Bydd rheolwyr ac AD, wrth weithio gydag undebau llafur, yn 
defnyddio'r mesurau hyn a data perthnasol arall i nodi unrhyw newidiadau ychwanegol 
y mae eu hangen i'r polisi a'r weithdrefn i sicrhau gwella ymddygiad unigolion yn 
barhaus. 
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Atodiad A 

 
Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 (fel y'i diwygiwyd 2013) 
 
Mae Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 (PIDA) yn amddiffyn gweithwyr rhag 
unrhyw anfantais gan eu cyflogwr sy'n deillio o 'ddatgeliad gwarchodedig' gan y 
gweithiwr.  
 
Er mwyn i 'ddatgeliad gwarchodedig fod yn gymwys', mae'n rhaid iddo fodloni nifer o 
ofynion o dan PIDA:  
 
1. Mae'n rhaid bod y gweithiwr wedi gwneud 'datgeliad cymhwysol'. Dyma 

ddatgelu gwybodaeth sydd, ym marn resymol y gweithiwr, yn tueddu i 
ddangos un neu fwy o'r canlynol:  

 
 (a) Bod trosedd wedi digwydd, yn digwydd, neu'n debygol o ddigwydd 
 
 (b) Bod person wedi methu, neu'n methu, neu'n debygol o fethu 

cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol y mae'n destun iddi.  
 
 (c) Bod camweinyddiad cyfiawnder wedi digwydd, yn digwydd, neu'n 

debygol o ddigwydd 
 
 (ch) Bod iechyd a diogelwch unrhyw unigolyn wedi'u peryglu, yn cael eu 

peryglu, neu'n debygol o gael eu peryglu 
 
 (d) Bod yr amgylchedd wedi'i ddifrodi, yn cael ei ddifrodi, neu'n debygol o 

gael ei ddifrodi  
 
 (dd) Bod gwybodaeth sy'n tueddu i ddangos unrhyw fater sy'n destun 

unrhyw un o'r paragraffau blaenorol wedi'i chuddio, neu'n debygol o 
gael ei chuddio 

 
 Nid yw'n ddatgeliad cymhwysol os yw'r person sy'n datgelu gwybodaeth yn 

troseddu wrth wneud hynny.  
 
2. Mae'n rhaid i'r datgeliad cymhwysol fod er budd y cyhoedd.  
 
3. Mae'n rhaid i'r gweithiwr wneud y datgeliad cymhwysol i un o nifer o 'bobl 

benodedig' a nodir yn PIDA, sy'n cynnwys:  
 
 (a) Cyflogwr y gweithiwr neu, os yw'r gweithiwr yn credu'n rhesymol bod 

y methiant yn ymwneud yn unig neu'n bennaf ag (i) ymddygiad person 
heblaw am ei gyflogwr neu (ii) unrhyw fater arall y mae gan berson 
heblaw am ei gyflogwr gyfrifoldeb cyfreithiol amdano, i'r person arall 
hwnnw 
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 (b) ‘Person rhagnodedig’, sy'n cynnwys y Comisiwn Ansawdd Gofal. Fodd 
bynnag, mae'n rhaid i'r gweithiwr gredu'n rhesymol fod yr wybodaeth 
a ddatgelir ac unrhyw honiad y mae'n ei gynnwys yn wir. Mae'n rhaid 
i'r gweithiwr hefyd gredu'n rhesymol fod y methiant perthnasol a 
ddatgelir yn destun unrhyw ddisgrifiad o faterion y mae'r Comisiwn 
Ansawdd Gofal yn berson rhagnodedig drosto.  

 
            Os bodlonir y gofynion uchod, amddiffynnir gweithiwr sydd wedi gwneud 

datgeliad gwarchodedig o dan PIDA rhag cael ei ddiswyddo nac unrhyw 
anfantais arall sy'n deillio o wneud y datgeliad hwnnw. Gall anfantais 
gynnwys anfantais a achosir gan gyflogwr blaenorol os, er enghraifft, 
gwrthododd y cyflogwr roi geirda oherwydd bod y gweithiwr wedi gwneud 
datgeliad gwarchodedig. Gall gweithiwr sy'n cael ei ddiswyddo neu'n dioddef 
anfantais gyflwyno hawliad am iawndal (sy'n ddiderfyn) yn y Tribiwnlys 
Cyflogaeth. Mae'r term 'gweithiwr' yn cynnwys gweithwyr cyflog, contractwyr 
neu bobl hunangyflogedig.  
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Atodiad B  

Y Broses Datgelu Camarfer 
 

 

Ansicr beth i'w wneud?  

Hoffech fynegi pryder 

Darllenwch ein Polisi Datgelu Camarfer 

Ymwybodol o beth i'w wneud? 

Ceisiwch gyngor gan undeb 

llafur/AD/linell gymorth 

allanol 

Wedi trafod yn anffurfiol 

â'r rheolwr priodol 

Ni allwch fynegi pryder ar 

unrhyw lefel o fewn y sefydliad 
WEDI DATRYS 

Heb ei ddatrys 

Mynegwch eich pryder yn ffurfiol i'r is-adran 

Archwilio Mewnol 

Y person sy'n mynegi'r pryder a'r Rheolwr Dynodedig 

yn cytuno ar amserlenni a chyfrinachedd  

Yr is-adran Archwilio Mewnol yn penodi rheolwr 

ymchwilio a rhoi gwybodaeth iddo 

Rheolwr ymchwilio'n cynnal cyfweliadau â thystion ac 

yn archwilio dogfennau, etc  

Adroddiad ymchwilio gydag argymhellion yn cael ei lunio 

Rheolwr ymchwilio'n adrodd yn ôl i'r Pennaeth 

Gwasanaeth a'r is-adran Archwilio Mewnol  
 

Is-adran Archwilio Mewnol yn adrodd yn ôl i'r person 

a fynegodd y pryder  

Heb ei ddatrys 

DATRYSW

YD gall hyn 

achosi i'r 

broses 

ddisgyblu 

gael ei 

defnyddio 

Ceisiwch gyngor ychwanegol/gefnogaeth gan undeb 

llafur/AD/linell gymorth allanol  

Cael Cyngor 
 

Os nad ydych yn siŵr a ddylech 

fynegi pryder, neu sut i wneud 
hynny, ar unrhyw adeg, dylech 

geisio cyngor gan eich corff 

proffesiynol/rheoleiddiwr 

ANFFURFIOL 

CEISIWCH GYNGOR 

FFURFIOL 


