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Adroddiad i’r  Pwyllgor Safonau 

Dyddiad y Cyfarfod  22/07/2022  

Aelod/Swyddog Arweiniol  Gary Williams, Swyddog Monitro 

Awdur yr Adroddiad  Gary Williams, Swyddog Monitro 

Teitl  Fforwm Safonau Cenedlaethol 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Cynnig i greu Fforwm Safonau Cenedlaethol. 

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

2.1. Rhoi gwybod i'r Pwyllgor am y cynnydd sy'n cael ei wneud i greu Fforwm Safonau 

Cenedlaethol i Gymru. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei gefnogaeth i greu Fforwm Safonau Cenedlaethol 

ac yn nodi'r cynnydd a wnaed hyd yma. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Un o'r argymhellion a wnaed fel rhan o Adolygiad Penn o'r Gyfundrefn Foesegol 

yng Nghymru yw y dylid ymestyn y fforwm presennol ar gyfer Aelodau Annibynnol 

Pwyllgorau Safonau, sef Fforwm Safonau Canolbarth a Gogledd Cymru, i gynnwys 

Cymru gyfan. Byddai hyn yn cael ei gyflawni drwy greu Fforwm Cenedlaethol ar 

gyfer Pwyllgorau Safonau. 

4.2. Crëwyd Fforwm Safonau Canolbarth a Gogledd Cymru fel cyfle i Gadeiryddion 

Pwyllgorau Safonau annibynnol:  



 
 

 Cyfnewid syniadau ac arfer gorau 

 Sefydlu rhwydwaith cefnogi 

 Materion dadl a phynciau o berthnasedd cyffredin 

 Derbyn hyfforddiant 

4.3. Crëwyd y corff yn wreiddiol gan Swyddogion Monitro Gogledd Cymru. Yn 2019 

cytunodd y fforwm i gynnwys 2 Gyngor o Ganolbarth Cymru. 

4.4. Hyd yn hyn, mae cefnogaeth i'r fforwm wedi'i darparu gan y swyddogion monitro eu 

hunain ar sail gylchdro. Bydd pob cyngor yn “croesawu” y cyfarfod yn ei dro a 

byddai Swyddog Monitro'r Cyngor hwnnw yn paratoi'r agenda, yn cynghori'r fforwm 

ac yn drafftio'r cofnodion. Fel arfer ni fyddai Swyddogion Monitro eraill yn mynychu 

er mwyn arbed amser a dyblygu ymdrech. Yn dybiannol, roedd cyfarfodydd y 

fforwm yn cael eu cynnal ddwywaith y flwyddyn ond roedd hynny'n destun pwysau 

o ran adnoddau yn y Cyngor a oedd bod i weithredu fel gwesteiwr nesaf. 

4.5. Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Penn gofynnwyd i holl swyddogion monitro Cymru a 

fyddai eu hawdurdod yn cefnogi ehangu'r fforwm presennol i Gymru gyfan. Mae 

pob awdurdod wedi ymateb yn gadarnhaol ac efallai y bydd CLlLC yn fodlon helpu 

i gefnogi'r fforwm ehangach. 

4.6. Yn flaenorol roedd cyfarfodydd yn rhai peripatetig, gan symud o Gyngor i Gyngor. 

O ystyried y gwasgariad daearyddol ehangach sydd ei angen ar gyfer fforwm 

cenedlaethol, byddai'n gwneud synnwyr i gyfarfodydd gael eu cynnal o bell. Byddai 

angen i unrhyw gyfarfodydd sy'n cael eu cynnal yn gorfforol gael eu cynnal mewn 

lleoliad canolog sy'n hygyrch i bob rhan o Gymru. Byddai hyn yn arwain at gynnydd 

yn yr ymrwymiad amser, cost ac ôl troed carbon i fynychu. 

4.7. Os yw CLlLC yn fodlon darparu ysgrifenyddiaeth i'r fforwm yna byddai hyn yn 

cynrychioli gostyngiad bach yn y baich ar y Cyngor hwn ac yn darparu un pwynt 

cyswllt cyson ar gyfer gweinyddu'r fforwm. 

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

Corfforaethol? 

5.1. Nid oes unrhyw effaith uniongyrchol ar flaenoriaethau corfforaethol. 



 
 

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

wasanaethau eraill? 

6.1. Mae'n debygol y bydd gostyngiad bach ym maich gweinyddol y fforwm a gefnogir 

gan CLlLC. Byddai cynnydd bach mewn costau teithio pe bai'r fforwm yn cyfarfod 

wyneb yn wyneb. 

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

7.1. Nid oes angen asesiad. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1. Ni fu unrhyw ymgynghoriadau mewnol ffurfiol gyda'r Pwyllgorau Archwilio. 

Gofynnwyd i Swyddogion Monitro ledled Cymru nodi a fyddai eu hawdurdod yn 

cefnogi fforwm cenedlaethol. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Fel y nodwyd yn 6.1, ni fydd unrhyw newid sylweddol i'r gofyniad cost net ar gyfer y 

gwasanaeth hwn a bydd yn cael ei dalu o'r dyraniadau cyllideb bresennol. Felly nid 

oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol 

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

lleihau? 

10.1. Nid oes unrhyw risgiau penodol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. a111 Deddf Llywodraeth Leol 1972 


