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Cyflwyniad 
Fel gweithiwr i'r Awdurdod, bob blwyddyn mae'n ofynnol i chi ddatgan a oes gennych wrthdaro 

buddiannau ai peidio.  Mae buddiant hefyd yn cynnwys gwaith ychwanegol a wneir (â thâl neu 

heb dâl) y tu allan i'ch cyflogaeth gyda'r Cyngor. Mae'n ofynnol i chi gael caniatâd ymlaen llaw i 

gymryd rhan yn y gweithgaredd allanol hwn (â thâl neu heb dâl) drwy gyflwyno ffurflen Datgan 

Buddiant i'ch rheolwr llinell.   

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor a'i weithwyr yn cydymffurfio â'r Swyddogion Côd 

Ymddygiad a'i fod yn cael ei weld yn agored ac yn dryloyw, rhaid i chi ddatgan: 

Unrhyw fuddiannau ariannol neu fuddiant arall a allai, yn eich barn chi, achosi gwrthdaro gyda 

buddiannau’r Cyngor, ac Aelodaeth o unrhyw sefydliad nad yw’n agored i’r cyhoedd heb 

ymaelodi’n ffurfiol ag ef ac sydd â llw teyrngarwch ac sy’n gyfrinachol o ran rheolau neu 

aelodaeth neu ymddygiad. 

Buddiannau personol 

Rhoddion a lletygarwch 

Rydym i gyd yn bersonol gyfrifol am sicrhau ein bod yn hyrwyddo cysylltiadau cadarnhaol â 

gweithwyr, yn herio ymddygiad amhriodol ac yn cynnal yr egwyddorion a nodir yn y Côd 

Ymddygiad Gweithwyr (.pdf), y polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth,  canllawiau ynghylch 

Safonau Ymddygiad yn y Gweithle (.pdf) a Chôd Ymarfer Proffesiynol Cyngor Gofal Cymru ar 

gyfer Gofal Cymdeithasol. Polisi Perthnasoedd Personol (.pdf) 

Ymddygiad derbyniol yn y gweithle yw ymddygiad sy'n dangos ein gwerthoedd craidd. Mae hon 

yn nodwedd hanfodol i sicrhau bod gweithwyr yn cyflawni eu rolau a'u cyfrifoldebau unigol wrth 

ddatblygu a darparu ein gwasanaethau. Mae'r Awdurdod yn disgwyl i bob gweithiwr ymdrechu i 

gyflawni ei werthoedd craidd. 

Wrth dderbyn a chroesawu amrywiaeth ddiwylliannol, mae'n rhaid i'r holl staff weithio mewn 

modd sensitif ond heb golli golwg ar ganfyddiad yr unigolyn o ymddygiad annerbyniol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mewnrwyd/ein-pobl/gweithio-i-ni/c%C3%B4d-ymddygiad-swyddogion-y-cyngor/
http://mewnrwyd/ein-pobl/gweithio-i-ni/c%C3%B4d-ymddygiad-swyddogion-y-cyngor/
http://mewnrwyd/ein-pobl/gweithio-i-ni/c%C3%B4d-ymddygiad-swyddogion-y-cyngor/buddiannau-personol/
http://mewnrwyd/ein-pobl/gweithio-i-ni/c%C3%B4d-ymddygiad-swyddogion-y-cyngor/rhoddion-a-lletygarwch/
http://intranet/media/205935/officers-code-of-conduct.pdf
http://intranet/media/205935/officers-code-of-conduct.pdf
http://mewnrwyd/ein-pobl/adnoddau-dynol/cydroddoldeb-ac-amrywiaeth/
http://mewnrwyd/media/527051/behavioural-standards-in-the-workplace-2015-cymraeg.pdf
http://mewnrwyd/media/527051/behavioural-standards-in-the-workplace-2015-cymraeg.pdf
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/file-uploads/Cod-Ymarfer-Proffesiynol-2017.pdf
https://gofalcymdeithasol.cymru/cms_assets/file-uploads/Cod-Ymarfer-Proffesiynol-2017.pdf
http://mewnrwyd/media/660162/perthynas-bersonol-agos-awst-2020.pdf
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Cyrchu MyView   
Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio porwyr Google Chrome/Microsoft Edge i gyrchu'r 
Dangosfwrdd MyView, os nad yw'r porwr hwn wedi'i osod ar eich cyfrifiadur, yna gellir 
defnyddio Safari, Internet Explorer a Firefox hefyd.  I gyrchu'r dudalen Mewngofnodi, 
cliciwch ar y ddolen isod neu teipiwch y ddolen yn union fel y mae yn eich bar porwr. 

https://resourcelink.carmarthenshire.gov.uk/dashboard/dashboard-ui/index.html#/index/main 

Fel arall, gallwch gyrchu gwefan Sir Gaerfyrddin trwy fynd i www.sirgar.llyw.cymru, a dewis 
Eich Cyngor. 
 

 
 
Sgroliwch i waelod y sgrîn nes eich bod yn gweld y sêr er mwyn rhoi sgôr i'r dudalen hon. 
Oddi tano mae geiriau wedi'u tanlinellu - cliciwch ar Mewnrwyd.

 
 

https://resourcelink.carmarthenshire.gov.uk/dashboard/dashboard-ui/index.html#/index/main
http://www.carmarthenshire.gov.wales/


 3 

Ar y sgrîn nesaf "Ein Pobl" cliciwch ar MyView sydd yn ail yn y rhestr a bydd y sgrîn 
mewngofnodi yn ymddangos. 
 

 
 
Mewngofnodwch i MyView, os ydych chi'n cael anhawster gyda'ch cyfrinair, cliciwch ar 
'Wedi anghofio eich cyfrinair?' neu anfonwch e-bost i Resourcelink@sirgar.gov.uk . 

 

Mewngofnodwch i MyView, os ydych chi'n cael anhawster gyda'ch cyfrinair, cliciwch ar 
'Wedi anghofio eich cyfrinair?' neu anfonwch e-bost i Resourcelink@sirgar.gov.uk . 

Unwaith y byddwch wedi llofnodi i mewn i'r system bydd eich Dangosfwrdd yn dangos, o'r 
ddewislen ar ochr chwith y sgrîn, dewiswch MyForms neu MyForms - Datganiadau.   
 

Rhif y 
Gweithiwr 

Cyfrinair sy'n 
cynnwys 
llythrennau/rhifau 

Dewis iaith 

mailto:Resourcelink@carmarthenshire.gov.uk
mailto:Resourcelink@carmarthenshire.gov.uk
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Yn y widget "Datgan Buddiant - Gweithiwr" cliciwch ar Dechrau a llenwch y ffurflen trwy roi 
eich manylion, ar ôl ei llenwi cliciwch SUBMIT. Ni fydd clicio Save yn diweddaru eich cyfrif 
ond bydd yn cadw'r ffurflen yn eich widget 'Ar y Gweill' (In Progress) ar eich Dangosfwrdd - 
gallwch wneud hyn os oes angen i chi gael cyngor gan eich rheolwr cyn llenwi'r ffurflen a'i 
chyflwyno. 
 

 
Ailadroddwch y broses ar gyfer y ffurflen "Datganiad Rhoddion a Lletygarwch - Gweithiwr".  
Gellir gweld cynnydd eich ffurflen yn yr eitem Form History yn eich dewislen ar y chwith. Os 
bydd angen rhagor o gymorth arnoch, cysylltwch â ni drwy anfon neges e-bost at 
Resourcelink@sirgar.gov.uk.  

mailto:Resourcelink@carmarthenshire.gov.uk

