
 

Adroddiad i’r  Pwyllgor Safonau 

Dyddiad y Cyfarfod  05 / 03 / 2021 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Gary Williams, Swyddog Monitro 

Awdur yr Adroddiad  Gary Williams, Swyddog Monitro 

Teitl  Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgor Safonau. 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Adroddiad blynyddol drafft y Pwyllgor. 

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

2.1. Ceisio barn y Pwyllgor ar gynnwys yr adroddiad blynyddol drafft i'w gyflwyno i 

Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor ar 18 Mai 2021. Oherwydd atal 

cyfarfodydd yn ystod cyfnod cynharach y pandemig, bydd yr adroddiad yn 

cwmpasu'r cyfnod o'r olaf adroddiad blynyddol a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 

2019 a diwedd y flwyddyn ddinesig gyfredol. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn ystyried a'r materion i'w cynnwys yn yr adroddiad blynyddol 

drafft. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Cytunwyd gan y Pwyllgor Safonau rai blynyddoedd yn ôl y dylid cyflwyno 

Adroddiad Blynyddol ar waith y pwyllgor a'i ganfyddiadau a'i arsylwadau, i holl 

Aelodau'r Cyngor fel rhan o ymdrech y Pwyllgor i gynyddu safonau ymddygiad 

moesegol a chydymffurfiad â'r Cod Ymddygiad Aelodau. Bydd hyn yn dod yn 



 
 

ofyniad statudol ar ddechrau rhannau perthnasol Deddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021. 

4.2. Prif rôl y Pwyllgor Safonau yw monitro ymlyniad wrth God Ymddygiad yr 

Aelodau. Mae'r holl aelodau'n ymwybodol bod eu Cod wedi'i seilio ar 

egwyddorion y dylai'r Aelodau eu defnyddio eu hunain yn seiliedig ar 7 

Egwyddor Bywyd Cyhoeddus Nolan. Yng Nghymru mae yna ddeg egwyddor a 

nodir yn y Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Egwyddorion) (Cymru) 2001. 

4.3. Mae'r Pwyllgor Safonau yn cynnwys y mathau canlynol o Aelodau - 2 

Gynghorydd Sir, 4 Aelod Annibynnol (cyfetholedig), ac 1 Aelod o'r Cyngor 

Cymuned (nad yw hefyd yn Aelod y Cyngor Sir). Felly nid yw mwyafrif yr 

Aelodau wedi'u hethol, ond maent yn cael eu recriwtio o aelodau'r cyhoedd yn 

unol â gofynion y ddeddfwriaeth safonau yng Nghymru. Dim ond pan fydd o 

leiaf hanner yr Aelodau sydd yn bresennol yn aelodau annibynnol caiff y 

pwyllgor cael cworwm. 

4.4. Mae aelodau annibynnol yn cael eu recriwtio trwy hysbyseb gyhoeddus, sy'n 

agored i bawb heblaw am feini prawf llym mewn perthynas â pheidio â bod yn 

Swyddog neu'n Aelod o'r Cyngor o fewn amserlenni penodol, o statws da a bod 

â rhai priodoleddau fel y nodir yn y ddeddfwriaeth. Ar wahân i hyn, mae'r cyfle 

yn agored i bobl o bob cefndir, er mwyn cynrychioli barn y cyhoedd o ran y 

safonau y maent yn eu disgwyl gan eu haelodau etholedig. 

4.5. Yn ystod y cyfnod a gwmpesir gan yr adroddiad hwn cyfarfu'r Pwyllgor 6 gwaith. 

Mae'r Pwyllgor wedi derbyn nifer o eitemau sefydlog: 

(a) Mynychu Cyfarfodydd 

Adroddiadau gan Aelodau Safonau mewn perthynas â'u presenoldeb a'u 

harsylwadau yng nghyfarfodydd y Pwyllgor a'r Cyngor p'un ai ar lefel Sir neu 

Gymuned. Mae gan Bwyllgor Safonau Cyngor Sir Dinbych ddull rhagweithiol o 

godi safonau ac ymwybyddiaeth o'r Cod Ymddygiad. Mae Aelodau'r Pwyllgor yn 

mynychu i arsylwi ymddygiad ac effeithiolrwydd cyffredinol y cyfarfodydd; yna 

bydd yn rhoi adborth i'r Pwyllgor, a all wneud argymhellion mewn perthynas ag 

unrhyw anghenion hyfforddi neu dueddiadau neu batrymau ymddygiad. Mae'r 

Pwyllgor yn awyddus i'w gwneud yn glir mai eu dull o fynychu'n bersonol mewn 

cyfarfodydd yw darparu cefnogaeth ac addysg, er mwyn targedu adnoddau i 



 
 

wella safonau a hyder y cyhoedd yn y gwaith hanfodol sy'n cael ei wneud ar 

lefel gymunedol, yn wirfoddol, ac nid o unrhyw ongl orfodi neu feirniadol. Mae'r 

Pwyllgor yn llwyr gydnabod y gwerth y mae cynghorau o'r fath a'u haelodau yn 

ei ychwanegu at gymunedau lleol. 

(b) Trosolwg o'r Cwynion a gyflwynwyd yn erbyn Aelodau gydag Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (yr Ombwdsmon). Cyflwynir yr adroddiad 

mewn sesiwn gaeedig a rhoddir ychydig o fanylion i aelodau mewn perthynas â 

chwynion parhaus yn ogystal â'r rhai sydd wedi'u gwrthod gan yr Ombwdsmon 

i'w hymchwilio. Rhoddir digon o fanylion i alluogi aelodau i ystyried a ellir 

argymell hyfforddiant neu gamau eraill i gynghorau tref, dinas a chymuned 

penodol sy'n profi problemau neu gynnydd mewn cwynion. Mae mwyafrif y 

cwynion yn ymwneud â chwynion yn erbyn aelodau Cynghorau Tref, Dinas a 

Chymuned ac yn aml iawn fe'u dygir gan aelodau eraill o'r un cyngor. Nid yw'r 

Ombwdsmon wedi ymchwilio i fwyafrif helaeth y cwynion hyn. Mae'r 

Ombwdsmon yn defnyddio brawf dau gam i asesu cwynion. Yn gyntaf a oes 

unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod torri'r Cod wedi digwydd, ac yn ail, a yw er 

budd y cyhoedd i'w swyddfa. Ymrwymo adnoddau i ymchwiliad. 

(c) Llyfr Achos Cod Ymddygiad. Mae'r Ombwdsmon yn cynhyrchu crynodeb 

chwarterol o gwynion sydd wedi'u hystyried gan ei swyddfa yn nodi pa gamau a 

gymerwyd mewn perthynas â'r cwynion, a lle bo hynny'n berthnasol, y sancsiwn 

a osodwyd. Gall unrhyw aelodau sydd â diddordeb yng nghynnwys y llyfr achos 

gael mynediad iddo trwy wefan yr Ombwdsmon. 

4.6. Mae'r Pwyllgor wedi ystyried nifer o faterion eraill yn ystod y cyfnod hwn. Ym 

mis Gorffennaf 2019 cynhaliodd y Pwyllgor wrandawiad i ystyried cwyn o dorri'r 

Cod Ymddygiad gan aelod o Gyngor Tref a gyfeiriwyd at y Pwyllgor gan yr 

Ombwdsmon. Yn dilyn gwrandawiad deuddydd, canfu'r Pwyllgor fod yr aelod 

dan sylw wedi torri'r Cod Ymddygiad ac wedi gorfodi ataliad o dri mis ar yr 

aelod hwnnw. 

4.7. Mae’r Pwyllgor wedi ystyried ymgyrch y Gymdeithas Llywodraeth Leol ynghylch 

dinesigrwydd mewn bywyd cyhoeddus ac yn benodol sut mae’n ymwneud â 

defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae'r Pwyllgor wedi gofyn i swyddogion 

wneud mwy o waith i baratoi arweiniad i aelodau etholedig ar broblem bygwth 



 
 

ar gyfryngau cymdeithasol ac ati, gan adeiladu ar ddeunyddiau i'w datblygu gan 

yr GLlL. 

4.8. Bydd angen i'r adroddiad blynyddol hefyd gwmpasu'r materion i'w hystyried yn y 

cyfarfod hwn o'r Pwyllgor, gan gynnwys y ddogfen ganllaw Cod Ymddygiad 

diwygiedig yr ymgynghorir arni gan yr Ombwdsmon, cylch gorchwyl y Pwyllgor 

a'r dyletswyddau newydd sydd i'w cyflwyno gan y Ddeddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021. Bydd angen i'r adroddiad hefyd gynnwys cyfeiriad at 

unrhyw faterion sydd, neu sydd wedi, cael eu cyfeirio at y Pwyllgor gan yr 

Ombwdsmon ac yr ymdrinnir â hwy erbyn dyddiad cyfarfod y Cyngor. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

5.1. Nid yw'r adroddiad yn cael unrhyw effaith uniongyrchol ar y Blaenoriaethau 

Corfforaethol, fodd bynnag, mae'r fframwaith moesegol a'r rôl a chwaraeir gan y 

Pwyllgor yn chwarae rhan bwysig wrth gynnal hyder y cyhoedd yn uniondeb 

llywodraeth leol a'r rhai sy'n gwasanaethu ynddo. 

6. Beth fydd y gost a sut y bydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

6.1. Nid oes unrhyw gostau'n uniongyrchol gysylltiedig â'r adroddiad hwn. 

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

7.1. Nid oes angen asesiad effaith ar gyfer yr adroddiad hwn. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1. Ni fu unrhyw ymgynghoriadau â Chraffu nac unrhyw un arall cyn cyflwyno'r 

adroddiad hwn i'r Pwyllgor. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Nid oes unrhyw oblygiadau uniongyrchol i'r adroddiad hwn o ran adnoddau. 

 



 
 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 

lleihau? 

10.1. Nid oes unrhyw risgiau'n gysylltiedig â'r adroddiad hwn. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Mae gan y Pwyllgor y pŵer i lunio’r adroddiad o dan delerau Cyfansoddiad y 

Cyngor. 


