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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 

Mae'r adroddiad hwn i'r Pwyllgor Safonau i alluogi'r Pwyllgor llawn gael golwg a 
chyfrannu at Adroddiad Blynyddol y Cadeirydd, cyn i'r eitem gael ei chyflwyno i'r 
cyngor llawn. Mae’r adroddiad drafft ynghlwm fel Atodiad 1.  

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor hwn y dylai Adroddiad Blynyddol gael ei gyflwyno ar 
waith y pwyllgor bob blwyddyn, a'i ganfyddiadau a’i arsylwadau, at holl Aelodau'r 
Cyngor fel rhan o ymgyrch y Pwyllgor i wella safonau ymddygiad moesegol ac i 
gydymffurfio â Chod Ymddygiad Aelodau.  

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 

Bod yr Aelodau yn:  
 
(a) Nodi cynnwys yr adroddiad.  
(b) Darparu sylwadau i’r Swyddog Monitro ar gynnwys yr adroddiad i sicrhau ei fod 

yn adlewyrchu barn y Pwyllgor yn gywir.  
(c) Argymell y dylai’r Cadeirydd gyflwyno’r adroddiad i'r Cyngor Llawn. 

 
 
4. Manylion yr Adroddiad 
 
 Mae’r Adroddiad ynghlwm fel Atodiad 1 i’w ystyried.  
 

Yn hytrach na darparu adroddiad cyflawn drafft i'r Pwyllgor, fel sydd wedi 
digwydd dros y blynyddoedd diweddar, gofynnir i'r Pwyllgor gynghori'r 
Swyddog Monitro ar feysydd i'w nodi neu sydd i gael blaenoriaeth, y dylai'r 
Cadeirydd fod yn tynnu sylw'r Cyngor atynt.   Mae’r drafft sy’n amgaeedig yn 
dilyn yr un fformat a gyflwynwyd yn flaenorol, fodd bynnag, pe bai'r Pwyllgor 
yn teimlo y dylid ei amrywio mewn unrhyw ffordd, yna byddai'r Swyddog 
Monitro'n falch o glywed safbwyntiau aelodau.   
 
 

 



5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 

Mae Pwyllgor Safonau cwbl weithredol a chynrychioliadol ac sy’n cynnal y 
safonau uchel a ddisgwylir gan Aelodau yn helpu i ategu gwaith y Cyngor i 
weithredu ei swyddogaethau democrataidd.  

 
 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 

Nid oes unrhyw oblygiadau i wasanaethau eraill o ganlyniad i’r adroddiad hwn.  .   
 
7. Pa ymgynghori a wnaed?  
 

Nid oes unrhyw ymgynghoriadau wedi eu cynnal ac eithrio ar gyfer yr adroddiad 
hwn i'r Pwyllgor Safonau, fel ymgynghorai, i gael adborth ar ei briodoldeb, 
cynnwys ac argymhellion.  

 
 
8. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
 Dim angen.   

 
 
9. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Nid oes unrhyw risgiau a nodwyd.   
 
 
10. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 
Deddf Llywodraeth Leol 2000; Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001 a 
Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Cymru) (Diwygio) 2006.  

 


