
Yr wybodaeth sydd i’w chyhoeddi Sut i gael yr wybodaeth Cost 

Dosbarth 1 - Pwy ydyn ni a beth yw’n 
gwaith ni 
(Gwybodaeth am y sefydliad, y strwythurau, y 
lleoliadau a’r cysylltiadau) 
Yr wybodaeth gyfredol yn unig fydd hyn  
D.S. Dylai’r cynghorau fod yn cyhoeddi 
cymaint o wybodaeth â phosibl eisoes am sut 
i gysylltu â nhw. 

(copi caled a/neu ar y 
wefan) 

 

Pwy yw pwy ar y Cyngor a’i Bwyllgorau Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Manylion cysylltu Clerc ac aelodau’r Cyngor 
(sef enwau i gysylltu â nhw os oes modd 
ynghyd â rhif ffôn a chyfeiriad e-bost (os ydyn 
nhw’n cael eu defnyddio)) 

Wefan 
Copi caled 

Llungopïo 
a phostio 

Lleoliad prif swyddfa’r Cyngor a manylion 
hygyrchedd 

Wefan 
Copi caled 

Llungopïo 
a phostio 

Strwythur staffio Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Dosbarth 2 – Faint rydyn ni’n ei wario a sut 
(Gwybodaeth ariannol ynghylch yr incwm a’r 
gwariant a ragwelir a’r incwm a’r gwariant 
gwirioneddol, caffael, contractau ac 
archwiliadau ariannol) 

Y flwyddyn ariannol gyfredol a’r un flaenorol o 
leiaf 

  

    

Ffurflen ac adroddiad blynyddol yr archwilydd Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Y gyllideb derfynol Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Y praesept Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Llythyr yn cymeradwyo benthyciadau Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Grantiau a roddwyd ac a gafwyd Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Rhestr o’r contractau cyfredol sydd wedi’u 
rhoi a gwerth y contract 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 



 Copi caled Llungopïo 
a phostio 

      
Dosbarth 3 – Beth yw’n blaenoriaethau a 
sut rydyn ni’n dod ymlaen  
(Strategaethau a chynlluniau, dangosyddion 
perfformiad, archwiliadau, arolygiadau ac 
adolygiadau) 

(copi caled neu ar y 
wefan) 

  

Y Cynllun Cymunedol (y flwyddyn gyfredol a’r 
un flaenorol o leiaf) 

    

Siartrau lleol wedi’u llunio yn unol â 
chanllawiau Llywodraeth y Cynulliad, Un Llais 
Cymru a Chymdeithas Cynghorau Lleol 
Cymru 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 

      
Dosbarth 4 – Sut rydyn ni’n gwneud 
penderfyniadau 
(Prosesau penderfynu a chofnodi 
penderfyniadau) 
Blwyddyn gyfredol a blwyddyn flaenorol y 
Cyngor o leiaf 

(copi caled neu ar y 
wefan) 

  

Amserlen cyfarfodydd (cyfarfodydd y Cyngor, 
unrhyw bwyllgorau/is-bwyllgorau a 
chyfarfodydd cymunedol) 

Wefan 
Copi caled 

Llungopïo 
a phostio 

Agendâu cyfarfodydd (fel uchod) Wefan 
Copi caled 

Llungopïo 
a phostio 

Cofnodion cyfarfodydd (fel uchod) – D.S. 
Fydd hyn ddim yn cynnwys gwybodaeth y 
mae’n briodol barnu ei bod yn breifat i’r 
cyfarfod. 

Wefan 
Copi caled 

Llungopïo 
a phostio 

Adroddiadau a gyflwynwyd i gyfarfodydd y 
cyngor - D.S. Fydd hyn ddim yn cynnwys 
gwybodaeth y mae’n briodol barnu ei bod yn 
breifat i’r cyfarfod. 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Ymatebion i bapurau ymgynghori Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Ymatebion i geisiadau cynllunio Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Is-ddeddfau Copi caled Llungopïo 
a phostio 

      



Dosbarth 5 – Ein polisïau a’n 
gweithdrefnau  
(Y protocolau, y polisïau a’r gweithdrefnau 
ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflwyno 
gwasanaethau a gwireddu cyfrifoldebau) 
Yr wybodaeth gyfredol yn unig 

(copi caled neu ar y 
wefan) 

  

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cynnal 
busnes y cyngor: 
Rheolau Sefydlog ar y gweithdrefnau  
Cylchoedd gorchwyl pwyllgorau ac is-
bwyllgorau 
Awdurdod dirprwyedig ar gyfer swyddogion  
Cod Ymddygiad  
Datganiadau polisi 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer darparu 
gwasanaethau ac ar gyfer cyflogi staff: 
Polisïau mewnol ynghylch cyflwyno 
gwasanaethau 
Y polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth  
Y polisi iechyd a diogelwch  
Polisïau recriwtio (gan gynnwys swyddi gwag 
cyfredol) 
Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer trafod 
ceisiadau am wybodaeth 
Gweithdrefnau ar gyfer cwynion (gan 
gynnwys y rhai sy’n ymwneud â cheisiadau 
am wybodaeth a defnyddio’r cynllun 
cyhoeddi) 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Y polisi ar ddiogelwch gwybodaeth Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Polisïau rheoli cofnodion (cadw, dinistrio ac 
archifo cofnodion) 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Polisïau diogelu data Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Rhestr o ffioedd (am gyhoeddi gwybodaeth) Copi caled Llungopïo 
a phostio 

      
Dosbarth 6 – Rhestrau a Chofrestrau  
Y rhestrau a’r cofrestrau sy’n cael eu cadw ar 
hyn o bryd yn unig 

(copi caled neu ar y 
wefan; efallai mai dim ond 
drwy ei harchwilio y bydd 
rhywfaint o’r wybodaeth ar 
gael) 

  

Unrhyw restr neu gofrestr sydd ar gael yn 
gyhoeddus (os oes rhai yn cael eu cadw, 
dylid rhoi cyhoeddusrwydd i’r ffaith; ran amlaf, 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 



bydd y darpariaethau cyfredol ynglyn â’u 
gweld yn ddigonol) 

Cofrestr o Asedau Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Log datgeliadau (gan ddynodi’r wybodaeth 
sydd wedi’i darparu mewn ymateb i 
geisiadau; argymhellir hyn fel arfer da, ond 
mae’n bosibl na fydd log gan gynghorau 
cymuned) 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Cofrestr o fuddiannau’r aelodau Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Cofrestr o roddion a lletygarwch Copi caled Llungopïo 
a phostio 

      
Dosbarth 7 - Y gwasanaethau rydyn ni’n 
eu cynnig 
(Gwybodaeth am y gwasanaethau rydyn ni’n 
eu cynnig, gan gynnwys taflenni, canllawiau a 
chylchlythyrau a gynhyrchwyd i’r cyhoedd ac i 
fusnesau) 
Yr wybodaeth gyfredol yn unig 

(copi caled neu ar y 
wefan; efallai mai dim ond 
drwy ei harchwilio y bydd 
rhywfaint o’r wybodaeth ar 
gael) 

  

Rhandiroedd Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Mynwentydd a mynwentydd eglwysi sydd 
wedi’u cau 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Canolfannau cymuned a neuaddau pentref     

Parciau, caeau chwarae a chyfleusterau 
hamdden 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Seddau, biniau sbwriel, clociau, cofebau a 
goleuadau 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Cysgodfannau bysiau     

Marchnadoedd     

Cyfleusterau cyhoeddus     

Cytundebau gydag asiantaethau Copi caled Llungopïo 
a phostio 

Crynodeb o’r gwasanaethau y mae gan y 
cyngor hawl i godi ffi amdanyn nhw, ynghyd 
â’r ffioedd (er enghraifft ffioedd claddu) 

Copi caled Llungopïo 
a phostio 

      



Gwybodaeth ychwanegol 
Bydd hyn yn gyfle i’r Cynghorau gyhoeddi 
gwybodaeth sydd heb ei chynnwys fel eitem 
unigol yn y rhestrau uchod 

    

Cynllun Iaith Gymraeg Wefan 
Copi Caled 

Llungopïo 
a phostio 

   

 

 

RHESTR FFIOEDD 

Mae hon yn disgrifio sut y penderfynwyd ar y ffioedd a dylai gael ei chyhoeddi fel 
rhan o’r canllaw.  
 
RHESTR FFIOEDD 

Mae hon yn disgrifio sut y penderfynwyd ar y ffioedd a dylai gael ei chyhoeddi fel 
rhan o’r canllaw.  
 
 
  

MATH O FFI DISGRIFIAD SAIL Y FFI 

Ffi i dalu treuliau Llungopïo @ 10 c y ddalen (du a 
gwyn) 

Y gost wirioneddol * 

  Llungopïo @ 50 c y ddalen (lliw) Y gost wirioneddol 

      
  Postio Cost wirioneddol ail ddosbarth safonol y 

Post Brenhinol 

      
Ffi Statudol   Yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol 

(dyfynnwch y statud ei hun) 

      
Eraill     

      
* sef y gost wirioneddol y mae’r awdurdod cyhoeddus yn ei thalu # 


