
 

 

Adroddiad I'r:    Pwyllgor Safonau  
 
Dyddiad y Cyfarfod:   8 Ebrill 2016  
 
Aelod / Swyddog Arweiniol:  Gary Williams - Swyddog Monitro  
 
Awdur yr Adroddiad:  Lisa Jones - Dirprwy Swyddog Monitro  
 
Teitl:  Cais i ymestyn yr oddefeb i aelodau Cyngor 

Tref y Rhyl  
 

 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 

Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â chais a wnaed i’r Swyddog Monitro ar 23 
Mawrth 2016, i gyfeirio cais i’r Pwyllgor Safonau i ymestyn yr oddefeb a roddwyd 
ar 6 Mawrth 2015 am 12 mis arall. 
 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

 
Mae Cyngor Tref y Rhyl, trwy eu clerc, wedi gofyn i'r Pwyllgor ailystyried yr 
oddefeb ac maent yn gofyn am estyniad.    

 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 
Bod y Pwyllgor yn caniatáu goddefeb, yn unol â Rheoliad 2(a) a (d) Rheoliadau 
Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 200, i'r cyngor llawn, gan 
gynnwys aelodau newydd y cyngor tref, yn seiliedig ar telerau a roddwyd yn 
wreiddiol.  
 
4. Manylion yr adroddiad 
 
Rhoddwyd yr oddefeb a ganiatawyd ar 6 Mawrth 2015 yn unol â'r amodau a nodir 
isod: -  
  

(i) mae’r oddefeb yn berthnasol i faterion a ystyrir gan Gyngor Tref y Rhyl o ran 
Pwyllgor y Rhyl yn ei Blodau (neu beth bynnag fydd yr enw newydd); 

(ii) mae’n rhaid i'r Aelodau barhau i ddatgan cysylltiad personol yn y cyfarfodydd y caiff 
eitemau o'r fath eu trafod.  Yna gallant siarad a phleidleisio i'r graddau y 
caniateir iddynt wneud hynny gan yr oddefeb; 

(Iii) bydd yr oddefeb yn berthnasol am 12 mis o ddyddiad y cyfarfod Pwyllgor Safonau 
hwn (6 Mawrth, 2015). Wedi hynny, bydd Clerc Cyngor Tref y Rhyl yn gwneud 
cais ysgrifenedig i'r Swyddog Monitro am estyniad i'r oddefeb a gosod 
gweithgareddau Pwyllgor y Rhyl yn ei Blodau (neu beth bynnag fydd yr enw 
newydd arno); 

(Iv) ar ethol Aelod newydd, mae’n rhaid i Glerc Cyngor Tref y Rhyl roi gwybod i'r 
Swyddog Monitro yn ysgrifenedig er mwyn cymhwyso’r oddefeb i'r Aelod newydd. 

 
Hefyd, ers rhoi’r oddefeb wreiddiol, mae’r Cynghorwyr Stanley Frederick Walker, 
Jacquie McAlpine ac Anthony Thomas wedi cael eu hethol i'r cyngor a bydd angen 
iddynt gael eu cynnwys yn yr oddefeb.  



 

 

 
Mae copi o'r adroddiad gwreiddiol i'r aelodau ar 6 Mawrth 2015 ynghlwm fel atodiad 
1 er mwyn atgoffa aelodau o amgylchiadau'r cais gwreiddiol.   Os yw’n bosibl, bydd 
cynrychiolydd o Gyngor Tref y Rhyl yn bresennol i ymateb i unrhyw ymholiadau a all 
fod gan y Pwyllgor.  
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Nid yw'r penderfyniad yn cael effaith ar y Blaenoriaethau Corfforaethol.   
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau 
eraill? 
 

Nid oes unrhyw oblygiadau ar gyfer gwasanaethau eraill o ganlyniad i’r 
adroddiad hwn.   

 
7. Pa ymgynghori a wnaed?  
 

Nid oes unrhyw ymgynghoriadau wedi cael eu hystyried yn angenrheidiol.  
 
8. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
 Dim angen.  
 
9. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Nid oes unrhyw risgiau a nodwyd. 
 
10. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 
Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001  

 


