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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

Mae'r adroddiad yn ymwneud â'r 20fed adroddiad y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd 
Cyhoeddus (yr adroddiad). 

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

Rhoi gwybod i Aelodau'r Pwyllgor Safonau am gynnwys yr adroddiad. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod y Pwyllgor yn nodi cynnwys yr adroddiad. 

4. Manylion yr Adroddiad 

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus (y Pwyllgor) yn 1994 gan y 
Prif Weinidog ar y pryd, ac mae'n gyfrifol am hyrwyddo saith egwyddor bywyd 
cyhoeddus: anhunanoldeb, uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn agored, 
gonestrwydd, ac arweinyddiaeth – a elwir yn gyffredinol yn egwyddorion Nolan. 

Fel y gŵyr Aelodau'r Pwyllgor Safonau, mae deg egwyddor mewn bywyd cyhoeddus 
yng Nghymru sy'n cynnwys egwyddorion Nolan a thair egwyddor ychwanegol sef 
cydraddoldeb a pharch, stiwardiaeth a dyletswydd i gynnal y gyfraith. Nodir y rhain yng 
Ngorchymyn Ymddygiad Aelodau (Egwyddorion) (Cymru) 2001. 

Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi'r Adroddiad ar ganfyddiadau ei adolygiad o 
effeithiolrwydd y trefniadau presennol ar gyfer safonau mewn Llywodraeth Leol yn 
Lloegr. Er bod yr adolygiad yn ymwneud â gweithredu'r gyfundrefn safonau yn Lloegr 
yn unig, bydd yr Adroddiad a'r argymhellion sydd ynddo o ddiddordeb i Aelodau'r 
Pwyllgor Safonau. Amgaeir copi o'r Adroddiad yn Atodiad 1. 

Cylch gorchwyl yr adolygiad oedd: 

•  archwilio strwythurau, prosesau ac arferion Llywodraeth Leol yn Lloegr ar gyfer 
cynnal a gorfodi codau ymddygiad i gynghorwyr lleol,  

•  asesu a yw'r strwythurau, y prosesau a'r arferion presennol yn addas ar gyfer 
safonau ymddygiad uchel mewn Llywodraeth Leol,  



•  gwneud unrhyw argymhellion ynglŷn â sut y gellir eu gwella, a,  

•  nodi unrhyw dystiolaeth o fygwth cynghorwyr, a gwneud argymhellion ar gyfer 
unrhyw fesurau y gellid eu rhoi ar waith i atal a mynd i'r afael â bygythiadau o'r 
fath 

Mae'r drefn safonau yn Lloegr yn wahanol iawn i'r gyfundrefn yng Nghymru. Nid oes 
corff canolog sy'n gyfrifol am oruchwylio safonau yn Lloegr, ond yng Nghymru mae 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn arfer y swyddogaeth hon. 

Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol yn Lloegr gael cod ymddygiad sy'n adlewyrchu 
egwyddorion Nolan, ond nid oes cod "enghreifftiol" fel yr un sy'n bodoli yng Nghymru. 
Felly mae diffyg cysondeb sy'n ei gwneud yn anodd i gynghorwyr sy'n aelodau o fwy 
nag un awdurdod ac sy'n gorfod glynu wrth godau gwahanol ym mhob un. 

Rhaid i awdurdod lleol yn Lloegr hefyd wneud darpariaeth briodol i gynghorwyr 
gofrestru buddiannau ariannol ac anariannol. Mae'r broses o nodi a datgan 
buddiannau yn Lloegr yn wahanol i'r system yng Nghymru ac mae'n fwy amwys, yn 
enwedig o ran rolau di-dâl mewn cyrff eraill. Hefyd, nid oes prawf gwrthrychol ynglŷn â 
phryd y mae'n ofynnol i Aelod adael cyfarfod. Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid 
mabwysiadu'r prawf a ddefnyddir yng Nghymru at y diben hwn. 

Nid yw'n ofynnol i godau ymddygiad yn Lloegr wahardd bwlio ac aflonyddu er 
gwaethaf hyn fel sail i lawer o gwynion am ymddygiad Aelodau. Mae'r Pwyllgor yn 
awgrymu y dylid cynnwys hyn fel mater o arfer gorau. 

Fel arfer, bydd y Swyddog Monitro, neu ei Ddirprwy, yn ystyried unrhyw honiadau o 
gamymddwyn yn y lle cyntaf. Os yw'r Swyddog Monitro o'r farn bod angen cynnal 
ymchwiliad ffurfiol, gall y Swyddog Monitro ei hun wneud hyn, y Dirprwy neu 
ymchwilydd allanol.  

I wirio didueddrwydd y broses o wneud penderfyniadau, rhaid i'r Cyngor geisio ac 
ystyried barn Person Annibynnol (a benodir gan y Cyngor) cyn i benderfyniad gael ei 
wneud ar doriad honedig sydd wedi bod yn destun ymchwiliad ffurfiol. 

Gall y Swyddog Monitro wneud penderfyniad, ond mae llawer o gynghorau yn cynnal 
Pwyllgor Safonau i wneud penderfyniadau ar gyhuddiadau neu i adolygu 
penderfyniadau a wnaed gan y Swyddog Monitro. Fodd bynnag, nid oes gorfodaeth 
arnynt i gynnal Pwyllgor Safonau. Gall yr awdurdod osod sancsiwn na all gynnwys 
ataliad neu anghymhwysiad, ond gall fod yn ymddiheuriad, hyfforddiant, cerydd, neu 
dynnu rhai cyfleusterau penodol yn ôl neu fynediad i adeiladau'r Cyngor. Fodd bynnag, 
nid oes unrhyw ddull o orfodi sancsiynau lle mae angen i'r cynghorydd gymryd camau 
cadarnhaol, er enghraifft, ymddiheuriad neu hyfforddiant. 

Nid yw'n ofynnol i awdurdodau yn Lloegr gadw cofrestr o roddion a lletygarwch, sy'n 
ofynnol yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid rhoi hyn ar waith. 

Mae'r Pwyllgor wedi nodi pymtheg enghraifft o arfer gorau yn ogystal â chwech ar 
hugain o argymhellion ffurfiol sydd wedi'u nodi yn yr adroddiad. Mae llawer o'r rhain yn 
adlewyrchu'r arfer presennol yng Nghymru. Bydd Aelodau'r Pwyllgor Safonau yn cael 
cyfle yn y cyfarfod i drafod materion a nodir yn yr adroddiad. 



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

Nid yw'r adroddiad yn cael effaith uniongyrchol ar y blaenoriaethau corfforaethol. 

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

Nid oes costau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad. 

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les?   

Nid oes angen asesiad o'r effaith ar les ar gyfer yr adroddiad hwn. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill?  

Nid yw'r mater hwn wedi ei adrodd nac wedi ei ymgynghori arno yn unrhyw le arall. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol o ganlyniad i’r adroddiad hwn. 

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w lleihau? 

Nid oes unrhyw risgiau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Nid oes angen penderfyniad. 

 

 

 


