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Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb
Mae asesiad o effaith ar gydraddoldeb wedi cael ei gyflawni ac ni ystyrir bod y polisi
hwn yn effeithio’n andwyol ar unrhyw un ar sail hil, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd
rhywiol, credo, oedran, iaith na Hawliau Dynol
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Cyflwyniad
Diben y polisi
1

Nod y polisi hwn yw:
cynyddu ymwybyddiaeth o’n gwerthoedd diwylliannol a’r lefelau
ymddygiad y’u disgwylir gan staff Estyn;
b. helpu ac annog pob gweithiwr i gyflawni ac i gynnal y safonau
ymddygiad gofynnol;
c. sicrhau bod Estyn yn wrthrychol, yn rhesymol ac yn gyson yn ei ddull o
ddelio ag ymddygiad gweithwyr a disgyblu; a
ch. galluogi i unrhyw faterion ymddygiad neu ddisgyblu gael eu trin mor
deg â phosibl.
a.

Cwmpas y Polisi
2

Caiff y polisi hwn ei ddilyn pe bai ymddygiad unrhyw aelod o staff yn disgyn
islaw’r safonau a ddisgwylir yn Estyn ac a ddisgwylir o’r Gwasanaeth Sifil a’i
werthoedd craidd.
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Mae’r ymddygiad a’r gwerthoedd diwylliannol yr ydym yn eu disgwyl gan ein
staff wedi’u cyflwyno yn y Cynllun Strategol1, yn Llawlyfr y Staff2, ac mewn
llyfrau arweiniad, polisïau ac arferion eraill ac yn y blaen. Dyma’n gwerthoedd:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

cadw dysgwyr a dinasyddion wrth wraidd ein gwaith;
gweithredu gyda didwylledd, uniondeb a gwrthrychedd, gan
ddangos y safonau uchaf o ran gwasanaeth cyhoeddus;
gweithio mewn partneriaeth gydag eraill, tra’n cynnal ein
hannibyniaeth;
dangos arweinyddiaeth a gwaith tîm effeithiol ar bob lefel;
gwerthfawrogi pobl a’r cyfraniadau a wnânt;
annog cyfrifoldeb, menter ac arloesedd; a
meithrin amgylchedd gweithio dymunol ac iach.
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Mae’r ymddygiad a ddisgwylir gan bob gwas sifil wedi’i gyflwyno yng Nghod y
Gwasanaeth Sifil (sydd wedi’i atgynhyrchu yn Atodiad 1).
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Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob aelod staff parhaol ni waeth beth fo’u rhyw,
hil, cefndir ethnig, cyfeiriadedd rhywiol, oed, statws priodasol, anabledd, crefydd
a chredoau, cyfrifoldebau teuluol neu ddomestig, neu batrymau gweithio.
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Er nad yw’r polisi hwn yn berthnasol i staff ar secondiad na staff parhaol, mae
Estyn yn disgwyl i staff o’r fath weithredu yn unol â’r ymddygiad a’r gwerthoedd
diwylliannol sydd wedi’u disgrifio yn y llawlyfrau, yr arweiniad a’r cynlluniau

1
2

Cynllun Strategol Estyn 2010-13
Trawsnewid Estyn. Llawlyfr Staff Gaeaf 2009-10.
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amrywiol. Gallai diffyg cydymffurfio ag arweiniad o’r fath arwain at derfynu
penodiadau a’u cyflogwr yn cymryd camau disgyblu yn eu herbyn. Mae’n bosibl
hefyd y gofynnir i staff o’r fath gymryd rhan mewn gweithdrefn ddisgyblu yn
Estyn, er enghraifft, fel tyst.
7

Mae Estyn yn cadw’r hawl i ddiwygio’r polisi hwn neu ei dynnu’n ôl o dro i dro,
er enghraifft, i ystyried newidiadau yn y gyfraith (yn benodol mewn perthynas â
chymhwysedd y weithdrefn ddiswyddo a disgyblu statudol); arfer orau a/neu
ofyniad busnes ar ôl ymgynghori â staff a’u cynrychiolwyr.
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Mewn achosion o dangyflawni a phresenoldeb, dylai rheolwyr llinell a staff
ddilyn y gweithdrefnau sydd wedi’u cyflwyno ym Mholisi tanberfformio Estyn
ac ym Mholisi Rheoli Presenoldeb Estyn.

Egwyddorion
9

Mae egwyddorion y polisi hwn (a’r weithdrefn sy’n cyd-fynd ag ef) wedi’u seilio
ar yr arweiniad sydd wedi’i gynnwys yn “Disciplinary and Grievance at work:
The Acas Guide”:
bydd y polisi (a’r gweithdrefnau cysylltiedig) yn cael eu defnyddio fel y
datganwyd yn y rhan fwyaf o achosion, ond gall fod yn angenrheidiol i
amrywio’r weithdrefn a gymhwysir i unrhyw achos unigol i ystyried
amgylchiadau penodol neu anarferol;
b. ymdrinnir â’r holl faterion disgyblu yn gwbl gyfrinachol gan bob parti,
ond ni fydd hyn yn atal Estyn nac unrhyw gyflogai sy’n destun camau
disgyblu rhag cymryd camau sy’n rhesymol ac yn briodol er mwyn
paratoi ei achos;
c. dylid delio ac achosion o fân gamymddwyn yn anffurfiol cyn symud
ymlaen at y weithdrefn ffurfiol;
ch. ym mhob cam o’r broses, dim ond ar sail y ffeithiau y bydd barnau’n
cael eu llunio, ac ni fydd unrhyw gamau disgyblu’n cael eu cymryd nes
cynnal ymchwiliad llawn i’r ffeithiau;
d. bydd aelodau staff yn cael eu hysbysu’n ysgrifenedig am natur mater
disgyblu a’r trefniadau ar gyfer cyfarfod i ystyried y mater;
dd. bydd hawl gan aelodau staff gael cwmni cydweithiwr neu swyddog
Undeb Llafur mewn cyfarfodydd disgyblu ffurfiol;
e. ni fydd aelodau staff yn cael eu diswyddo am achos cyntaf o dorri
rheolau disgyblaeth, ac eithrio yn achos camymddwyn difrifol, lle
diswyddo heb rybudd a heb dâl yn lle rhybudd diswyddo fydd y
sancsiwn fel arfer; ac
f.
mae hawl gan aelodau staff i apelio yn erbyn unrhyw sancsiwn disgyblu
ffurfiol sy’n cael ei bennu arnynt.
a.
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Nid yw’r polisi hwn i fod yn rhwymol yn gytundebol.

4

Atodiad 1: Cod y Gwasanaeth Sifil
Gwerthoedd y Gwasanaeth Sifil
1. Mae'r Gwasanaeth Sifil yn rhan annatod ac allweddol o lywodraeth y Deyrnas
Unedig3. 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, sydd yn eu tro yn atebol i’r Senedd4.
2. Fel gwas sifil, fe'ch penodir yn ôl eich teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac
agored, ac mae disgwyl i chi ymgymryd â'ch rôl ag ymroddiad ac ymrwymiad i'r
Gwasanaeth Sifil a'i werthoedd craidd: unplygrwydd, 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.
3. 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, y Senedd, y
cyhoedd a'i gwsmeriaid.
4. Mae'r Cod hwn5 yn nodi'r safonau ymddygiad a ddisgwylir gennych chi a phob
gwas sifil arall. Mae'r rhain yn seiliedig ar y gwerthoedd craidd. Mae’n bosibl y bydd
gan adrannau unigol eu datganiadau cenhadaeth a gwerthoedd ar wahân wedi’u
seilio ar y gwerthoedd craidd, gan gynnwys y safonau ymddygiad a ddisgwylir
ohonoch chi pan fyddwch chi’n delio â’ch cydweithwyr.
Safonau ymddygiad
Hygrededd
5. Rhaid i chi:
gyflawni eich dyletswyddau a'ch rhwymedigaethau mewn modd cyfrifol;
3

Mae'r Cod hwn yn berthnasol i holl weision sifil Cartref. Mae gan y gweision sifil sy’n gweithio yng Ngweithrediaeth yr Alban ac
yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a’u hasiantaethau eu fersiynau eu hunain o'r Cod. Mae Codau tebyg ar waith yng
Ngwasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon a'r Gwasanaeth Llysgenhadol.
4
Yn gyfansoddiadol, mae gweision sifil yn weision y Goron. Caiff pwerau’r Goron eu gweithredu gan y Llywodraeth.
5

Mae cyfrifoldebau perthnasol Gweinidogion a chynghorwyr arbennig mewn perthynas â'r Gwasanaeth Sifil wedi'u nodi yn eu
Codau Ymddygiad: www.cabinetoffice.gov.uk/propriety_and_ethics.
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gweithredu bob amser mewn modd proffesiynol6 sydd yn haeddu ac yn
sicrhau hyder pawb yr ydych yn delio â nhw;
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;
delio â gwybodaeth mor agored â phosibl yn y fframwaith cyfreithiol; a
chydymffurfio â'r gyfraith a sicrhau cyfiawnder.
6. 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;
derbyn rhoddion neu letygarwch neu unrhyw fanteision eraill gan
unrhyw 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 i chi adael y Gwasanaeth Sifil.
Gonestrwydd
7. Rhaid i chi:
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.
8. Ni ddylech:
dwyllo neu gamarwain Gweinidogion, y Senedd nac eraill yn fwriadol;
na
gadael i bwysau amhriodol gan eraill na'r posibilrwydd o fantais
bersonol ddylanwadu arnoch.
Gwrthrychedd
9. Rhaid i chi:
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.
10. Ni ddylech:
6
Gan gynnwys ystyried safonau moesol sy’n rheoli proffesiynau penodol.
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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
11. Rhaid i chi:
ymgymryd â'ch cyfrifoldebau mewn modd teg, cyfiawn a chyfartal sydd
yn adlewyrchu ymrwymiad y Gwasanaeth Sifil i gydraddoldeb ac
amrywiaeth.
12. Ni ddylech:
weithredu mewn modd sy'n ffafrio unigolion neu fuddiannau penodol
neu'n gwahaniaethu yn eu herbyn yn ddireswm.
Didueddrwydd Gwleidyddol
13. Rhaid i chi:
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 eich hun;
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 i chi eu gwasanaethu mewn
Llywodraeth yn y dyfodol; a
chydymffurfio ag unrhyw gyfyngiadau sydd wedi'u gosod ar eich
gweithgareddau gwleidyddol.
14. 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
15. Mae gan eich adran neu eich asiantaeth ddyletswydd i'ch hysbysu am y Cod hwn
a'i werthoedd. Os ydych chi'n credu bod gofyn i chi weithredu mewn modd sy'n
gwrthdaro â'r Cod hwn, rhaid i’ch adran neu eich asiantaeth ystyried eich pryder a
sicrhau na chewch eich cosbi am ei fynegi.
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16. 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 i chi am unrhyw
reswm, dylech godi'r mater â swyddogion enwebedig eich adran, sydd wedi'u penodi
i gynghori staff am y Cod.
17. 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 swyddog
enwebedig. Dylech roi tystiolaeth am weithgarwch troseddol neu anghyfreithlon i'r
heddlu neu i awdurdodau priodol eraill.
18. Os ydych wedi codi mater sy'n berthnasol i baragraffau 15 i 17, 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 derbyn cwyn uniongyrchol. Ei gyfeiriad yw:
3rd Floor
35 Great Smith Street
London
SW1P 3BQ.
Ffôn: 020 7276 2613
e-bost: ocsc@civilservicecommissioners.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 i chi, bydd yn rhaid i chi ymddiswyddo o'r
Gwasanaeth Sifil.
19. 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 i chi eu dilyn yn eich swydd mewn
bywyd cyhoeddus a chenedlaethol fel gwas sifil. Gallwch fod yn falch o arddel y
gwerthoedd hyn.

Mehefin 2006

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 yn cynnig mwy o
wybodaeth: www.cabinetoffice.gov.uk/propriety_and_ethics.
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Mae Taflen Apeliadau Comisiwn y Gwasanaeth Sifil yn rhoi mwy o wybodaeth:
www.civilservicecommissioners.gov.uk. Nid yw’r Cod hwn yn gymwys i faterion rheoli Adnoddau
Dynol.
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Ffurflen cydsyniad â pholisi

Polisi Ymddygiad a Disgyblu Estyn
Mae’r polisi hwn a’i weithdrefnau cysylltiedig wedi’u cytuno gan reolwyr ac
Undebau Llafur Estyn
Llofnodwyd ar ran rheolwyr Estyn:

Enw: Pennaeth Cyfarwyddiaeth
Dyddiad:

Llofnodwyd ar ran Undebau Llafur Estyn:

Enwau:
Dyddiad:
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